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Pabaltijo valstybių 
diplomatinis pripažinimas 
Sovietų vyriausybė nepasitraukia iš užgrobtų kraštų 
New Yorkas . Rugsėjo 12 d. 

— J a u ne kartą apie Pabaltijo 
laisvės klausima rašė kolumnis-
t a i R. Evans ir R. Novak. Jie ir 
rugsėjo 12 d., kai dalinai buvo 
užbaigtas šiandien Maskvoje 
vienas Jaltos pažadų etapas, 
savo sindikatinėje spaudoje vėl 
prabilo trijų Pabaltijo valstybių 
reikalais. 

Stiprus ir greitas komunistų 
hegemonijos mažėjimas Sovietų 
Sąjungoje, susijęs su Boriso 
Jelcino iškilimu, atidarė viltis 
lemiamam JAV žygiui už Pabal
tijo nepriklausomybę žymiai 
anksčiau negu Busho adminis
tracija tikėjosi. „Mes artėjame 
pr ie formalių diplomatinių 
ryšių su trimis Pabaltijo vals
tybėmis", pasakė šiems kolum-
nistams vienas Valstybės depar
tamento politikos nustatytojas. 
Naujas Valstybės sekretoriaus 
James Bakerio III ženklas, jog 
j is pasiruošė veikti, yra jo vie
šai neskelbiamas sprendimas 
įtraukti rusų tautybių ekspertą 
Paul Goble i Valstybės depar
tamento patarėjus. 

Šis dramatiškas atvejis ne
būtų galimas, jei Jelcino atė
jimas, kuris, kaip Rusijos Fede
racinės Respublikos pezidentas, 
yra nebekomunistinis vadas be-
išsiskirstančioje Sovietų Sąjun
goje. Kovo ketvirtoji, kai Jel
cinas buvo išrinktas vadovauti 
didžiausiai ir svarbiausiai So
vietų Sąjungos respublikai, „bu
vo ta diena, kai pasaulis pasikei
tė", aptarė anas Busho adminis
tracijos aukštasis pareigūnas. 

Moldavi ja pirmoji, 
Rusi ja antroji 

Pabaltijo nepriklausomybei, 
kurią palaiko Jelcinas, vis dar 
tebesipriešina Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas. Sovietų ir Estijos 
pas i ta r imai iširo praėjusią 
savaitę, kai Gorbačiovo delega
tai atsisakė pripažinti Estijos 
nepriklausomybės klausimą. 
Panašūs pokalbiai su Lietuva 
taip pat nesiseka, o diskusijos su 
Latvija, kaip jie rašo, net nepra
sidėjo. Tačiau ignoruodamas 
visas žinias, kad gali kilti karas 
Persų įlankos regione, Jelcinas, 
jų žiniomis, yra pasiruošęs pasi
rašyti „politinę deklaraciją" su 
Estija netolimoje ateityje. Tai 
padaro Rusiją antrąja Sovietų 
respublika, kur i pripažįsta Pa
baltijo valstybes. Pirmoji buvo 
Moldavijos respublika. Tie pri
pažinimai veda į tiesioginį ne
priklausomybės pripažinimą. 
K a d a n g i Je lc ino prestižas 
greitai auga, tai Rusija bus 
visoms kitoms respublikoms pa
vyzdys, kurios turės palaikyti 
Pabaltijo nepriklausomybe. 

P r ipaž in imas iš k i tur 
Daugeli paskutiniu metu nu

stebino atsargiosios Švedijos 
Užsienio reikalų ministerio 
Sten Anderssono formalus pa
reiškimas, sveikinąs „ryšių 
atgimimą" tarp Švedijos ir 
Pabalti jo. J i s pasakė, kad 
Švedija pripažįsta tuos tris an-
tisovietinius Pabaltijo parla
mentus kaip „teisėtus žmonių 
atstovus". Gi Čekoslovakijos 
prez. Vaclav Havel pasakė 
Vakarų diplomatams privačiai, 
jog jo valstybė pripažins Pabal
tijo nepdriklausomybę tuoj pat. 
kai nors viena kita valstybė, 
galbūt Švedija, bus pirmoji 
valstybė, kur i tai padarys. Lech 
Walesa pažadėjo viešai, kad 

Lenkija pripažins Pabaltijį. 
Spauda šiuo metu primena, 

jog turi būti atitaisyta viena da
bartinės istorijos baisi klaida — 
panaikinti 1939 metų Stalino-
Hitlerio susitarimų aktai, kai 
Pabaltijo valstybės su savo 
Vakarų kultūra buvo pajungtos 
Kremliui ir okupuotos. Ir po pa
pildomų Molotovo-Ribbentropo 
paktų pradėtas II Pasulinis ka
ras. Beveik tos sukakties data 
rugsėjo 12 dieną buvo atitaisyta 
viena Jaltos klaida — leista 
susijungti vokiečių tautai . 

„Atėjo laikas. . ." 
JAV prezidentas G. Bushas ir 

Valstybės departamento sekre
torius J. Bakeris III mėnesiais 
vengė paminėti žodį „nepriklau
somybė", kai kalbėdavo apie 
Pabaltijo tautas. Bet prieš du 
mėnesius Bakeris išvydo šviesą. 
Savo pareiškime Airijos Shanon 
aerouoste, jis pakeitė politiką 
Jelcino atžvilgiu, kurį pirmiau 
nuvert ino ir beveik įžeidė 
Baltųjų rūmų patalpose. „Atėjo 
laikas susirišti su pajėgomis 
šalia Gorbačiovo, vedant reika
lus su Maskva" , kalbėjo 
Bakeris. Kitais žodžiais tariant, 
stebėkime Jelciną. Sakoma, jog 
čia padaryta pažanga , kai 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas 
John Sununu grįžo iš Maskvos 
praėjusią savaitę, kur jis Krem
liuje davė patarimus Gorbačiovo 
patarėjams, kaip turėtų būti 
suorganizuotas vyriausias pre
zidento Gorbačiovo š tabas . 

»» 
„Pakviestas 

evangelizuoti 
Vatikane 

Vat ikano mies tas . — Čia 
rengiamas antrasis pasaulio 
kunigų susitelkimas, kur is bus 
rugsėjo 14-18 dienomis. Susi
kaupimo tema yra „Pakviestas 
evangelizuoti". Laukiama 7,000 
kunigų iš 150 kraštų, rašo 
„L'Osservatore Romano" dien
raš t i s . Šį k a r t ą l a u k i a m i 
dvasininkai ir iš tų kraštų, 
kurie ilgai buvo persekiojami, 
kankinami ir terorizuojami. Tad 
iš Lietuvos daly vaus;5 kunigai 
iš Kaišiadorių vyskupijos, 4 iš 
Kauno arkivyskupijos, 4 iš Pa
nevėžio, 7 iš Telšių, 5 Vilka
viškio ir 4 kunigai iš Vilniaus 
arkivyskupijos. Jų tarpe yra ka
nauninkas Bronius Antanaitis, 
prelatai — Juozas Antanavičius, 
Jonas Juodelis, Albertas Talač-
ka, Bronislavas Burneikis, And
riejus Gustaitis, Juozas Užupis 
ir kunigai - Antanas Tamošiū
nas, Robertas Grigas, Eugenijus 
Bartulis, Vytautas Brazdeikis, 
Bernardas Talaišis, Gintautas 
Steponaitis, Algimantas Keina. 
Kazimieras Kindurys, Donatas 
Valiukonis, Mykolas Petravi
čius. 

Salų sugrąžinimas 
Tokyo. Sovietų prez. M. Gor

bačiovas vizituos Japoniją ba
landžio mėnesio metu, pranešė 
Japonijos ministeris pirminin
kas Tishiki Kaifu po eilės pasi
tarimų su ten buvusiu Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu E. 
Ševardnadze. Šis pimas Sovietų 
prezidento vizitas reiškia pa
grindinį santykių pagerėjimą 
Tarp Tokyo ir Maskvos. Diplo
matų manymu, Gorbačiovo vizi
to metu gali išsispręsti Kurilų 
salų klausimas. 

Keliamos taurės už vieną Vokietiją! 
Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas po „du plius keturi" 
dokumentų pasirašymo Maskvoje kartu su užsienio valstybių ministeriais. 

Iš kaires matyti Prancūzijos Roland Dūmas, Sovietų Eduard Severdnadze, 
Amerikos James A. Baker III, Vakarų Vokietijos Hans-Dietrich Genscher, 
Rytų Vokietijos Lothar de Maiziere ir Britanijos Douglas Hurd. 

Pasaulyje nauja Vokietija 
įskeltas Pabaltijo valstybių nepriklausomybės klausimas 

M a s k v a . Rugsėjo 12. — 
Keturios Antrojo Pasulinio karo 
sąjungininkės, kurios nugalėjo 
nacių Vokietiją prieš 45 metus, 
šiandien pasirašė istorinį do
kumentą, kad formaliai baigia 
savo pokarinę Vokietijos okupa
ciją ir pašalina visas kliūtis 
vokiečių susijungimui spalio 3 
d. ir atstato Vokietijos suvereni
tetą. Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovui stebint, JAV Vals
tybės sekretorius James A. 
Baker III ir užsienio reikalų 
ministeriai — Sovietų Sąjungos 
Eduard Ševardnadze, Britanijos 
Douglas Hurd, Prancūzijos 
Roland Durnas ir abiejų Vokie
tijų užsienių reikalų ministeriai 
— Vakarų Hans — Dietricb 
Genscher ir Rytų Lothar de 
Maiziere pasirašė ant medinio 
stalo sutartį liuksusiniame Okt-
įaberskaja viešbutyje. Tada 
vis i šeši užs ienio r e ika lų 
ministeriai pakėlė šampano 
taures už naująją Europą. Abi 
Vokietijos pasirašė susitarimą, 
kad vokiečiai niekada daugiau 
nebus grėsme pasaulio taikai. 

Minister iu pare i šk imai 
..Mes užvertėme II Pasaulinio 

karo knygą ir pradėjome naują 
amžių", pasakė Severdnadze. 
„Rugsėjo 12 įeis į istoriją kaip 
svarbi data Europai ir visam pa
sauliui. Mes negalime gyventi 
praeitimi. Mes dabar kalbamės 
su naująja Vokietija, kuri pasi 
mokė iš praeities"'. 

James A. Baker III pareiškė 
ta proga: „Naujoji Vokietija yra 
čia. Tebūna mūsų palikimas, jog 
po 45 metų mes pagaliau priė
jome prie teisingos politinės 
aritmetikos. Du plius keturi yra 
viena Vokietija visoje Europoje 
ir laisva". 

Vakarų Voketijos užsienio 
re ika lų min i s t e r i s Hans -
Dietrich Genscher čia pasakė, 
jog naujoji Vokietija Europos 
širdyje bus pastovumo šaltinis 
visam kontinentui. Jis čia viešai 
atsiprašė žydų tautos, kurių 
milijonus naciai išžudė. „Mes 
viską padarysime, kad daugiau 
tokios agonijos nebūtų". 

Britanijos užsienio reikalų 
min i s t e r i s Douglas H u r d , 
nežiūrint labai šventiškos nuo
taikos, čia priminė: „Taip, čia 
baigėsi vienas ilgas kelias, bet 
naujasis turi vesti mus visus į 
labiau saugų, harmoningą 
pasaulį, tačiau šiuo metu ateina 

naujas išbandymas Persų įlan
koje, kurį privalome kar tu 
nugalėti, kad ir toje pasaulio 
dalyje viešpatautų taika". 

S p a u d o s konferencijoje 
Po to įvyko spaudos konferen

cija. Joje kalbėjo Sovietų 
ministeris Severdnadze, pa
reikšdamas, jog nėra paslaptis, 
kad Vokietijos kla\s imas buvo 
jautrus dėl gerai žinomų prie
žasčių Sovietų žmonėms ir 
Europos žmonėm*. Yra susirū
pinimo, kad naujoji Vokietija 
gali būti pavojinga Sovietų 
saugumui ir taip pat visos 
Europos saugumui. Bet jis 

N a u j o j i V o k i e t i j a 

u s s a 

Susijungusi Vokif rės 76.9 mili
jonus gyventoju, ac'tns 137,743 
kvadratines mylias žemės ir bus 
didesnė už Illinois. Indianos ir Ohio 
valstijas sudėjus kartu 

pasakė, jog dabar sudarytos 
visos garantijos, kad praeitis 
nebepasikartotų. 

Čia dalyvavo ir trijų Pabalti
jo respublikų žurnalistai. Jie 
pareiškė susirūpinimą, jog su 
šia sutartimi, kai formaliai yra 
baigiamas II Pasaulinis karas, 
gali būti užmiršta jų kova už 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
nepr ik lausomybe, kur ios 
Sovietų buvo okupuotos 1940 
metai?, rašo ..NYT" vakar 
dienos laidoje. 

Pabaltijo žurnalistas paklausė 
užsienio reikalų ministeriu 
šiandien šioje spaudos konferen
cijoje apie šį klausimą, o kaip 
bus su Pabaltijo respublikomis. 
Sovietų užsienio reikalų minis
teris Severdnadze nustūmė tą 
klausimą į šalį, atsakydamas, 
kad dabar mes kalbame apie 
Vokietijos sutartį, o Pabaltijo 
klausimas yra „grynai vidaus 
reikalas". 

Bet JAV Valstybės sekreto
rius Bakeris šia proga atsakė, 
kad VVashingtonas niekada 
nepriažino jėga inkorporuotų 
Pabaltijo valstybių Sovietų 
Sąjungai, tačiau pridėjo, kad jų 
likimas turėtų būti nuspręstas 
kitų pasitarimų kontekste, rašo 
„NYT" žurnalistas Thomas 
Friedman. 

Kuriamas Rytų Europos Forumas 
Varšuva . 'Elta — Liepos 

22-23 d. Varšuva Seimo rū 
muose, dalyvau; "t Lenkijos, 
Čekoslovakijos. Vigri jos, Ru
munijos. Latvijo r Lietuvos 
atstovams, įvyk' tarptautinė 
konferencija, t tusi tikslą . 
įkurti Vidurio Rj Europos fo
rumą. 

Tai nebe pirm i- mėginimas 
sutelkti Vidurio K-tų Europos 
tautas priimtina r bendradar
biavimui ekonon - s, politikos, 
kultūros srityse. ;• įžvelgiant į 
visų šiame regio • gyvenančių 
tautų interesus i specifiką. 
Šią Vidurio R 1 Europos 
forumo idėją par ė 54 Lenki
jos Seimo nariai '• senatoriai, 
priklausantys P tinio klubo 
parlamentinei f r yai(OKP — 
Obywatelsky K parlamen-
t a rny ) , Lenki Užsienio 
reikalų minist* « Europos 
d e p a r t a m e n t a s Varšuvos 
universiteto Vid ° Rytų Eu 

ropos k lubas , Lenkijos ir 
politikų „Lenkų respublikonų 
klubas", ir kitos organizacijos, 
Lietuvai šiame forume atsto
vavo Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai Č. Okinčicas ir V. 
Plečkaitis. 

Lietuva — Europos forume 
Vidurio Rytų Europos 

forumas buvo apibūdintas kaip 
piliečių ir parlamentarų judė
jimas, siekiantis Vidurio Rytų 
Europos tautų ir valstybių sa
vitarpio supratimo ir bendra 
darbiavimo. Sudaryta Laikino
ji Vidurio Rytų Europos forumo 
koordinacinė ta ryba , kuri 
turėtų 1991 m. kovo mėn. 
sušaukti visų Vidurio Rytų 
Europos tautu atstovų su 
važiavimą. 

Latvijos ir Lietuvos Aukščiau 
šiųjų Tarybų deputatų siūlymu, 
forumas priėmė pareiškimą dėl 
Baltijos šalių greitesnio tarp 

Popiežiaus vizitas 
Lietuvoje 

Vilnius. (ELTA) - Čia skel 
biami italų žinių agentūros 
komentarai. 

Agentūra ANSA, remdamasi 
„bažny t in i a i s š a l t i n i a i s " , 
praneša: popiežius Jonas Pau 
liūs II, priėmęs M. Gorbačiovo 
kvietimą, galėtų apsilankyti 
Maskvoje 1991 metų vasarą. 

Vatikano atstovai pareiškė, 
praneša ANSA, jog tai pri
klausys nuo įvairių aplinkybių, 
tarp kurių — unitų problemos 
bei Lietuvos ir Kremliaus san
tykių sureguliavimo pradžia. 

Dabartinė į tampa tarp Lie
tuvos, kuri nori būt i nepri
klausoma, ir Kremliaus apsun 
kintų Romos popiežiaus situa
ciją Vilniuje. Kadangi dauguma 
Lietuvos gyventojų yra katali 
kai, tai popiežiaus vizitas galėtų 
būti interpretuojamas kaip jos 
nepriklausomybės nuo Maskvos 
„palaiminimas". Bet Vatikanas 
tikisi, kad sudėtingas Krem
liaus ir Vilniaus dialogas iki 
1991 metų „praskaidr ins" jų 
santykius, — komentuoja agen 
tūra. 

„Šventasis karas" 
B a g d a d a s . „Los Angeles 

Times" praneša, jog Irako prez. 
Husseinas kreipėsi į visus arabų 
kraš tus p a š a l i n t i t a s savo 
vyriausybes, kur ios palaiko 
Amerikos karines pajėgas Saudi 
Arabijoje ir visus musulmonus 
paskelbti „šventąjį karą" prieš 
Ameriką. J is pavadino savo ka 
riuomenę „šventaisiais kovo
tojais". J i s ragino kovoti prieš 
visus tuos, kur ie nori „pa
smaugti Iraką". Taip pat ragi
no išlaisvinti musulmonų šven
tąją žemę Saudi Arabijoje. 
Pastebėta, kad Husseinas pra 
dėjo naudoti religinius išsi
reiškimus, ko anksčiau nebū
davo. Pirmadienį jis sukvietė In
dijos, Pakistano, Sri Lankos, Fi
lipinų, Bangladešo ir Thailando 
ambasadorius ir j iems pasakė, 
jog jų kraštai turi jiems prisiųsti 
maisto arba jie ir jų žmonės 
turės badauti Kadangi nebus 
maisto, ta i I rakas nebeesas 
atsakingas už jų išsilaikymą. 

tautinio pr ipažinimo. Buvo 
priimtas kreipimasis į Vidurio 
Rytų Europos šalių parlamen 
tus ir tų šalių jaunimą, raginant 
glaudžiai plėtoti tiek aukščiau 
sio lygio, tiek paprastų žmonių, 
o ypač jaunimo, bendradarbia 
vimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— B e n g l a d e š o daugiau kaip 
500 pabėgėlių Jordane, atbėgę 
iš I rano ir Kuwaito. buvo So
vietų lėktuvo, kuris skrenda su 
Jungtinių Tautų žinia, pervežti 
namo. bet dar daug Azijos 
žmonių tebelaukia transporta-
cijos priemonių. 

— M a s k v o j e po pasirašymo 
dokumento Vokietijų sujungimo 
k laus imu, Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Ševardnadze 
ir Valstybės sekretorius Bake
ris aptarė Vidurio Rytų prob
lemas. 

— Ch icago je surašinėjant 
gyventojus klaidingai užrašė 
41,122 namus, kuriuose „nie
kas" negyvena nors juose gyve
na 111,029 žmonės, pranešė 
miesto mero įstaiga. 

— C h i c a g o s apylinkėje esan
ti Industrial Scraping kompani
ja, viena didžiausių sunkiųjų 
mašinų įrankių gamintoja, pasi
rašė sutar t į su septyniomis 
Sovietų prekybos žinybomis 
a p r ū p i n t i įva i r i a i s mašinų 
įrankiais. Ši Melrose Parke 
esant i kompanija s iųs savo 
mašinerijas į Juodosios jūros 
sritis ir į Leningradą. 

— Prez . B u s h a s priėmė savo 
k a b i n e t e Izraelio Užsienio 
reikalų ministerį David Levy. 

— K u w a i t o egzilėje esąs In
formacijos ministeris pasakė, 
jog bus reikalinga kar inė akci 
ja, kad I rakas pas i t rauktų iš 
okupuoro Kuwaito. 

— Britanijos l "žsienio reikalų 
minister is Douglas Hurd pa
reiškė, jog Japonija turėtų duoti 
daugiau kaip vieną bilijoną 
dolerių kovai prieš Iraką, kurį 
pažadėjo praėjusią savaitę. 

— Romoje posėdžiavę Euro
pos B e n d r u o m e n ė s finansų 
min is te r ia i n u t a r ė nekeist i 
finansines politikos, kad suma
žintų alyvos kainas. 

— Maskvo je prez. Gorbačio
vas įsakė ištirti, k a s nužudė 
ortodoksų kunigą Zagorske. 
Aleksander Menn buvo dar ir 
rašytojas bei žymus ortodoksų 
ve ikė j a s . J i s b u v o p i r m a s 
kunigas , pradėjęs lankyt is mo
kyklose ir skelbti religiją. 

— W a s h i n g t o n e biudžeto 
specialistai sutarė, jog, norint 
da l ina i sumažint i biudžetą, 
r e i k i a pad id in t i t u r t i n g e s -
n i e s i e m s vyresnio amžiaus 
žmonėms Medicare primokėji-
mus . 

— K e n n e d y erdvių centre 
Floridoje astronautai pasiruošė 
naujai Discovery misijai erdvė
se, kurios metu tu rės palikti 
s a t e l i t ą , kur i s t i r s s au l ė s 
poliarinius regionus. 

— Buvęs prez. R. R e a g a n a s 
su žmona atvyko į Tempelhof 
aerouostą Vakarų Berlyne. Jie 
p radė jo 10 d i e n ų ke l ione 
Europoje Prez. Reaganas čia 
1987 m viešai pareikalavo 
Gorbačiovą nugriauti Berlyno 
sieną. 

K A L E N D O R I U S 

Rugsė jo 14 d.: Krescencijus, 
Asta, Eisvins, Eisvina. Margi
ris. 

Rugsė jo 15 d.: Nikodemas, 
Rimgailė, Eugenija. Rolandas, 
Vismantas . 

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

Saulė teka 6:28. leidžiasi 7:04. 
Tempera tūra dieną 75 1„ 

naktį 56 I. 
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SUSITIKIMAS LOUZANO JE 
Kaip jau minėjome, rugpjūčio 

30 d. į Louzaną buvo pakviesti 
Pabaltijo valstybių olimpinių 
komitetų prezidentai. Šį kartą 
jau susitikimui su pačiu Tarp
t a u t i n i o Olimpinio k lubo 
prezidentu Ch. Samaranch. 
Kvietimas buvo tik minėtų 
kraštų olimpinių komitetų pre
zidentams, tai iš Latvijos daly
vavo V. Baltinis, o iš Estijos — 
Arnoldas Grenn. Tačiau su 
Lietuvos OK prez. A. Poviliūnu 
į Louzaną atvyko ir Lietuvos AT 
pirmininko pavaduotojas K. Mo
tieka, spaudos atstovė R. Grin-
bergienė ir LTOK tarybos narys 
Arvydas Sabonis iš Ispanijos. 
Visi jie dalyvavo priėmime ir 
buvo maloniai pasveikinti prez. 
Ch. Samaranch. To priėmimo 
in ic ia to r ius buvo Sovietų 
Sąjungos OK prez. V. Smir
novas, tad iš pat pradžių buvo 
aišku, kad daug ko tikėtis ne
vertėjo. A. Poviliūnui pasveiki
nus Ch. Samaranchą jo gimta
dienio proga ir įteikus j am 
gražią gintaro dovaną, estų OK 
prez. A. Grenn įteikė visų trijų 
šalių bendrą pareiškimą anglų 
kalba, konstatuojantį tų šalių 
būklę ir pageidavimus. 

Ch. Samarancho pareiškimas, 
nežiūrint malonios jo šypsenos, 

buvo jau nekartą ir anksčiau 
g i rdė ta s : Paba l t i j o t a u t ų 
olimpinių komitetų teisės bus 
a u t o m a t i š k a i ir t u o j pa t 
atstatytos, ka i šios valstybės 
išspręs savo politines problemas 
ir atgaus nepriklausomybę. Dar 
p r i d ū r ė , k a d n e n u k e n t ė t ų 
Paba l t i jo va l s tyb ių spor
tininkai, jis neprieštarautų, jei 
jie Barcelonoje dar dalyvautų 
Sovietų Sąjungos rinktinėje. 

Čia ir slypi V. Smirnovo „gerų 
paslaugų" tikslas. 

Latvių atstovas V. Baltinis 
užklausė, kas dabar atsi t iks su 
Kuveito olimpiniu komitetu, 
kurį išvaikė Irakas; a r j is turės 
laukti , kol baigsis okupacija, a r 
Irako žodis bus lemiamas.. . 

K. Motiekos pasiūlymas suda
ryti komisiją, kuri bandytų 
Pabaltijo klausimą išspręsti be 
politinės įtakos, buvo pri imtas. 
Tokia komisija, tuoj po susi
tikimo, buvo sudaryta iš Lenki
jos, Švedijos, Senegalo ir dar 
kelių šalių atstovų. Tačiau ir jos 
pastangos tikriausiai atsitrenks 
į tą pačią sieną, nes šį rudenį 
Tokio, Japonijoje, vyksiančiame 
TOK kongrese darbotvarkės 
pagrindinis punktas yra 1996 
m. olimpinių žaidynių vietos 

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

rinkimai. V. G. 

IV PLS Žaidynės 

KAZIMIERAS ČAMPĖ RUOŠIASI 
FECHTUOTI 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" 

- „SPARTA" 2:1 

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
9 d., „Lituanica" Cicero aikštėje 
žaidė antrąsias rudens rato fut
bolo p i rmenybių rungtynes 
prieš čekų komandą „Sparta". 
Po kietos ir ryžtingos kovos, 
rungtynes laimėjo „Lituanica" 
rezultatu 2:1. 

P r i e š r u n g t y n e s ir pati 
rungtynių pradžia neatrodė 
daug gero žadanti. J a u dvylik
toje žaidimo minutėje, iš tolimos 
baudos, pirmu šūviu „Sparta" 
žaidėjas surado mūsų vartų 
aukštajame kampe skylę ir 
nuginklavo naująjį vartininką 
Joną Putną — 0:1. Puslaikiui 
artėjant prie pabaigos, St. Jeni-
gas, iš A. Savukyno gražaus 
užkė l imo , ga lvos smūgiu 
rezultatą išlygino 1:1. 

Ant ro jo p u s l a i k i o prieš
paskutinėje minutėje T. Ma
estre šūviu iš arti įkirto per
galės įvartį. 

Rezervo komanda pralaimėjo 
prieš „Sparta" rezervą 1:0 ir 
v e t e r a n a i gavo pylos nuo 
„Schwaben" 6:1. 

J . J . 

A.A. JUOZAS VINČA 

Fechtavimas šiais laikais nėra 
labai populiari sporto šaka, bet 
ji yra olimpinė. Fechtavimas 
yra ir a te inančia is me ta i s 
Lietuvoje vyksiančių IV-jų PLS 
žaidynių programoje. Tai 
sužinojęs Kazimieras Čampė 
tuoj užsiregistravo vykt i į 
Lietuvą ir dalyvauti varžybose. 

K a z i m i e r a * Č a m p ė 

Štai jo „vizitinė kortelė": 
Kazimieras Čampė gimė 1937 

m Brno mies te , Čekoslo
vakijoje. Baigęs Connecticut 
universitetą, Purdue universi
te te Indianoje, įsigijo PhD 
laipsni branduolinėje inžine
rijoje (N uclear Engineering). Jis 
su žmona Diana ir sūnumis 
Vygantu ir Rimu gyvena netoli 
Washingtono, D.C. Kazimieras 
Čampė yra atominės energijos 
inžinierius ir dirba valstybinėje 
atominių jėgainių priežiūros 
įstaigoje. Be fechtavimo mėgsta 
bėgimą, stovyklavimą ir poeziją. 

Fechtuoti pradėjo prieš 20 
metų, pagrindinai su „foil". Pri
klauso vienam aktyviausių 
fechtavimo klubų — DC Fencers 
Club. Aktyviai dalyvauja fech 
tavimo rungtynėse ir tur
nyruose Su „foil" yra laimėjęs 
ne vieną medalį. 

Prieš kelis metus perėjo į kitą 
fechtavimo ginklą — „epee". Ir 
čia spėjo pasiekti gerų lai
mėjimų. Orlando varžybose Ho
ndoje, senjorų klasėje laimėjo 
trečią vietą, o pernai Salt Lake 
City vykusiose JAV pirmeny 

bėse iškovojo antrą vietą senjo
rų klasėje. 

Lietuvoje žada dalyvauti vyrų 
ir senjorų klasėse. Iš IV-jų P L S 
Žaidynių tikisi grįžti su meda
liais. 

BURIUOTOJŲ DĖMESIUI 

IV-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to žaidynių, ateinančių me tų 
liepos 27 - rugpjūčio 4 dienomis 
vyksiančių Lietuvoje, programo
je yra ir buriavimo varžybos. 
Šios varžybos vyks Nidoje, 
„Laser" ir burlenčių klasėse. 
L a i v u s s u t e i k s L i e t u v o s 
Buriuotojų sąjunga. R e g a t a 
Kurš ių mar iose n u m a t o m a 
kreiserinėmis jachtomis. Visas 
išlaidas, susijusias su daly
vavimu, išskyrus kel ionę į 
Lie tuvą ir a tga l , a p m o k ė s 
Lietuvos Buriuotojų sąjunga. 

Registraciją tvarko A n t a n a s 
Levanas, tel. 312-436-3095. 

V. G. 

SERBAI MARQUETTE 
PARKE 

Šį sekmadieni, rugsėjo 16 d., 
„Lituanica" futbolo klubo vyrų 
komanda ža is p i rmenybių 
rungtynes prieš stiprią „United 
Serbians" komandą. Rungtynės 
vyks Marąuette Parko aikštėje 
3 vai. p.p. 

Rezervas žais 1 vai. Veteranų 
komanda rungtyniaus šešta
dienį, 5 vai. vakare. 

„ L i t u a n i c a " , paskut inėse 
rung tynėse laimėjusi prieš 
„Sparta" ir surinkusi 12 taškų, 
vėl pakilo į ketvirtą vietą, 
kurioje atrado įsitvirtinusius ir 
„United Serbians" su tiek pat 
t a škų . Ar pavyks „Li ths" 
v y r a m s v i e n i e m s užimti 
ketvirtą vietą, sužinosime tik 
sekmadienį po rungtynių. 

Tuo t a r p u pa l inkėkime 
„Liths" komandai sėkmės ir 
v i enybės , nes serbai yra 
„United". 

J . J . 

Juozas Vinča, žinomas Nepri
klausomo? Lietuvos boksinin
kas ir ristikas, po ilgos ligos, š.m. 
rugsėjo 29 d. mirė Bostono prie
miesčio So. Weymouth ligoninė
je. Velionis buvo palaidotas 
netoli Bostono esančiose Nau
josios Kalvarijos kapinėse. 

Apie Juozą Vincą Lietuvių 
Enciklopedijos XXXIV tomo 
260-61 puslapiuose rašoma: 

„Vinča Juozas (g. 1905.XI.27 
Šiauliuose). Pabaltijo bokso 
čempionas, vėliau ristikas. Pir
muosius sporto ž ingsn ius 
pradėjo nuo sunkumų kilnojimo 
Šiaulių LDS klube 1925 m. 1926 
iškovojo Lietuvos bokso čem
piono vardą, pussunkio svorio, 
pakartojo 1927 ir 1928 tapo 
sunkaus svorio čempionu. J is 
buvo pirmasis Lietuvoj, pasie
kęs tarptautinių laimėjimų. 
1926 XII nugalėjo Latvijos čem
pioną Alfred Švedę ir 1927 I 
Estijos — K. Gemą. Po pusmečio 
titulą prarado, pralaimėjęs Ry
goje estui Tender ir latviui 
Freilich. Su Freilichu greitai 
atsirevanšavo Kaune, nugalė
damas k.o. 1. r. Laimėjo prieš 
Rytų Prūsijos Paul Vrublevskį. 
1928 nugalėjo Latvijos Ramnę 
ir Estijos Kuuskmaną; vėl 
atgavo Pabaltijo titulą. Kara
liaučiuj antrąkart įveikė P. 
Vrublevskį. Prieš 1928 Amster 
damo olimpiadą buvo pasiųstas 
į Grenoble, įveikė Prancūzijos 
ir Šveicarijos meistrus. Pasaulio 
olimpiadoj nugalėjo Prancūzijos 
varžovą, bet pralaimėjo pietų af
rikiečiui. Vinčos tarptautiniai 
laimėjimai populiarino Lietuvos 
boksą: augo dalyvių ir žiūrovų 
skaičiai. Lietuvos pirmenybės 
1926 vyko 4 sv., 1927 - 7 sv. ir 
nuo 1928 — visuose 8 sv. Gavęs 
pasiūlymų pereit i į profe
sionalus, 1929 išvyko į JAV. Po 
metų buvo Jack Sharkey (Juozo 
Žukausko) menedžerio John 
Buckley žinioj. Turėjo eilę 
laimėjimų, bet besirungdamas 
Californijoj sulaužė rankos 
riešą. Grįžo Lietuvon. Sugydęs 
ranką, 1932 išvyko Prancūzijon. 
Po kelerių rungtynių atsinau
jino lūžis: bokso karjera buvo 
baigta. Tuo metu gastroliavo 
Prancūzijoj iš JAV Karolis 
Požėla su savo ristikais. Prie jų 
prisijungė Vinča. Rungėsi Pran 
cūzijoj ir Anglijoj. 1934-38 tar
navo Jūrų policijoje (Klaipėdoj). 
Prieš pat karą išvyko į Vokie-

ŠALFASS PRANEŠA 
LAUKO TENISO 

T U R N Y R A S 

Chicagos L i e t u v i ų l a u k o 
teniso klubas, vadovaujamas 
Vyto Mockaičio, ruošia lietuvių 
lauko teniso turnyrą rugsėjo 22 
ir 23 dienomis Turnyras vyks 
Marųuette Parko aikštėse prie 
California gatvės. Registracija 
9 vai. ryto. Starto mokestis — 10 
dol. 

N u m a t o m a s š ios ža idė jų 
klasės: vyrų A ir B. moterų, 
jaunių (18 m. ir jaunesnių) ir 
senjorų(45 m. ir vyresnių). Taip 
pat bus vyrų ir mišrūs dvejetai. 

SOFTBOLO P I R M E N Y B Ė S 

Rugpjūčio 25 26 d., Wasaga 
Beach, Ont., Kanadoje, vyko 
1990 m. Š. Amerikos lietuvių 

3-pitch softbolo pirmenybės, 
ku r i a s r engė Toronto LSK 
„Jungtis" . Varžybos buvo labai 
sėkmingos. Dalyvavo net 12 
komandų. Laimėtojais išėjo 
Toronto LSK „Vytis". 

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS 

SUVAŽIAVIMAS 

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

Suvažiavimo pradžia — 11:00 
vai. ryto. 

Juozas Vinča 
tiją, įstojo į r is t ikų s-gą, 
apvažinėjo beveik visą Europą. 
1950 atvyko į JAV. Iki 1954 
ritosi įvairiose valstybėse. Visur 
buvo reklamuojamas, kaip Lie
tuvos arba Pabaltijo čempionas. 
Nuo 1955 gyveno Bostone". 

1955 m. vedė viet inę 
lietuvaitę Oną Stalinionytę ir 
apsigyveno Holbrook, Bostono 
priemiestyje. 

Juozas Vinča pasižymėjo ne 
vien sporte, bet ir gražiu balsu. 
II-jo Pasaul inio karo metu 
gastroliavo su žymiu „Louis 
Armstrong" orkestru. Jis atliko 
ir nedidelį vaidmenį Orson 
Welles filme „The Third Man". 

I l sėk i s ramybėje , mielas 
Juozai. Tavęs liūdi žmona Ona 
Bostone, sesuo Jadvyga Mede
lienė Lietuvoje ir visi Tavo spor
tinę karjerą stebėjusieji. Kartu 
su artimaisiais liūdi ir lie
tuviškoji sportinė šeima. 
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DR. VUAY BAJAJ, M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T e l . (1-312) 434-5449 (veikia 24 va i ) 

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

Keb. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

•449 So. PulasUI Road 
Valandos pagal susitarimą 

skirtieji ŠALF ASS-gos parei
gūnai. Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto darbuo
tojai, fizinio auklėjimo moky
tojai, sporto veteranai, lietu
viškų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių spor
tiniu gyvenimu besidomi asme
nys. 

Smulkesnės Informacijos 
pranešama sporto klubams ir 
SALF ASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos ar asmenys, norį 
gauti smulkesnių informacijų ar 
pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į SALFASS-gos Centro 
valdybos sekretorių Algimantą 
Tamošiūną, 317 South Cathe-
rine Ave., La Grange. IL 60625. 
Tel. 708-354-2516. 

Siame suvažiavime bus ren-
Pagal ŠALFASS-gos statutą, karna nauja ŠALFASS-gos cen-

suvažiavime sprendžiamuoju tro valdyba, Revizijos komisija 
balsu dalyvauja sporto klubų ir Garbės teismas. Taipogi ypa-
rinktieii atstovai ir rinktieii bei tingai svarbus punktas bus IV-

DR. KCHNCTH J. VERKĘS 
DU. MAOOALEN MUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

l t 

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

3 9 0 0 m. 9 5 St. 
Tol. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzia Ave . , Chicago 
(1 -312) 925-2970 arba (1 -312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

LAIMĖJIMAI 
AUTOMOBILIŲ 
LENKTYNĖSE 

Broliai Saulius ir Algis Pet
rul ia i , gyvenantys Livonia. 
Michigan, jau daug metų daly
vauja sportinių automobilių 
ketvirčio mylios greito važia
vimo (Drag Racing) varžybose. 
Po kelių viet inių varžybų 
laimėjimų, š.m. rugpjūčio 26 d. 
Norwalk, Ohio, „IHRA" (Inter
national Hot Rod Association) 
World Nationals varžybose jie 
laimėjo pirmą vietą „Super 
Rod" klasėje ketvirčio mylios 
atstumą pasiekdami per 9.90 
sekundes. Algis ir Saulius Pet
ruliai buvo apdovanoti didžiuliu 
trofėjum ir stambia pinigine 
dovana. Linkime jiems daug 
laimės ir pasisekimo ateities 
varžybose. 

šios Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės 1991 metais Lietuvo
je ir su jomis susijusi Š. Ameri
kos lietuvių sportininkų išvyka. 

ŠĄLFASS-gos centro 
valdyba 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus :r kraujo ligos 
Necnirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PuIaaKI Road. 
Tol. (1-312) 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr.. penkt 12-3 v p.p., ketv. 2-7 v.v 

Reikalu' esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. L td . 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) $94-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIoOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kedzie, Chicago. m. 
Tel. (1-312)925-2670 

1195 Dundee Ave., Elgln, I I I . 90120 
Tol. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory HHto, IL 
1 myha | vakarus nuo Hariem Ave 

Tol. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2919 W. 71«t St. 

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

Palo* Vision Contor, 7152 W. 127th Si 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tol. (709) 449-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79ir> Ave . Htcko'y Hills 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pap.i1 susitarimą 

IL 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus ueč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine Elgin. IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 We*t 71 »t Street 

Tel. (1-312) 434-1818; Bat. (708) 152-0999 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGO? 

4700 W 95 St. 
Oe* Lawn, IL 10453-2533 

Tol. 700-034-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 Ir 
5935 S. PuIaalM Rd Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ave.. Justice. IL 

Tel. (1-312) 595-2060 įveikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
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Ar valstybinė krikščionybė 

YRA 
KRIKŠČIONIŠKA? 

Džiaug i amės , ska i tydami , 
ka ip Austrijos vyskupai Lietu
vai parūpino ne tik naujas Nau
jojo Testamento laidas, bet ir 
popierių religiniams leidiniams, 
ka ip ki tų kraš tų bažnyčios 
padeda Lietuvos Bažnyčiai atsi
gau t i , kaip JAV-ių katalikų 
vyskupų konferencijos delega
cijos lankėsi įvairiuose Rytų Eu
ropos kraštuose, imtinai ir Lie
tuvoje (vad. kard. Bernardin), 
norint susipažinti su Bažnyčios 
poreikiais tuose kraštuose, kad 
galėtų efektyviau j iems padėti. 
Tenka skaityti , kad ir įvairios 
protestantų bendrijos atgyja pa
laipsniui vis plačiau žengdamos 
į viešąjį gyvenimą. 

Dabar t inė Lietuva atsikuria 
ku r kas kitokia, negu buvo prieš 
karą. Bendra okupacijos, per
sekiojimo kančia, iššaukusi 
įvairiuose asmenys, t iek krikš
čionyse, t iek ir nekrikščioyse ne 
t ik herojišką artimo meilę ir 
drąsą, bet ir savimi, ne Dievu 
pasi t ikinčiuosius, parodžiusi 
tokiais, verčia šiandienos tikin
čiuosius į tikėjimą žiūrėti giliau 
negu išorinės apeigos, vertinant 
t ikrą, asmeninį tikėjimą, bet ir 
branginant jo viešąsias apeigas, 
nes jos kalba į žmogaus gelmes, 
k u r žodžiai pasiekti negali. 

Kur iant naują Lietuvą bus 
kur iami ir nauji ryšiai tarp 
Bažnyčios civilinių įstaigų. Be 
abejo, bus daug ginčijamasi 
kokiomis formomis, kuriose 
sri tyse Bažnyčia bendradar
biaus su valstybe. Be to, nors 
daugumas Lietuvos gyventojų 
tur i šaknis katalikybėj, šiandie
ninis lietuvis giliau pajunta 
Lietuvos religinį ir kultūrinį 
p l i u r a l i z m ą , d a u g i a u k a s 
supranta , kad būt ina ne tik 
pagerbti ki tus tikėjimus ar net 
agnost ikų įsitikinimus, bet 
rast i būdų kiekvienai grupei pa
dėti padaryti savo pozityvųjį 
įnašą į krašto gyvenimo audek
lą. Šiuo atžvilgiu įdomių įžvalgų 
g a l i m a r a s t i a m e r i k i e č i ų 
patirtyje. 

Religinio švietimo klausimu 
viešosiose mokyklose teko skai
tyt i vieno protestanto — adven
t i s t o p a s t o r i a u s p a s t a b a s , 
pakel iavus po Švedijos pro
testantų parapijas. Tiesa, tai ne 
studija, o tik jo pamąstymas 
apie tai, ką ten matė. 

Savo straipsnį jis pradeda 
nuostaba ir nusivylimu, jog jo 
lankytos protestantų bažnyčios 
Stokholme ir jo apylinkėse, nors 
senos, didelės ir gražios, sekma
dieniais buvo apytuščios, tuo 
ta rpu ka i Amerikoje, palyginti 
su Švedija, bažnyčios pilnos. 
J a m parūpo kodėl. Manė, kad 
gal vaikai nėra mokomi religijos 
mokyklose, nesgi „vaikystės 
metai yra kritiški, apspren
džiant suaugusio žmogaus nusi
te ik imus" . 

Tačiau jis rado, kad Švedijos 
mokyklose buvo ir bendros 
pamaldos, ir malda klasėse ir 
Sv. Rašto pamokos. O bažnyčios 
vis tiek tuščios. Tada pagalvo
jo, jog gal būtų geriau, kad 
krautuvės būtų uždarytos sek
madieniais, bet rado, kad jos ir 
yra uždarytos pamaldų metu 
sekmadienio rytais. Pasirodo, 
kad net ir religiją palaikantys 
į s t a t y m a i nepajėgė pakel t i 
žmonių dvasingumo. 

Pagaliau jis apsilankė viešo
joje mokykloje. Ten, mokslo 
metų pradžioje, stebėjo pamoką 
„Senojo Testamento apžvalga". 
J is rašo: „Mokytojas buvo pa
dorus, jaunas ir gabus, šioje 45 
minučių pamokoje peržvelgė 
visus 50 Pradžios knveos skv-
rių, o mokiniai, pavyzdingu 
europietiškų dėmesiu klausėsi 
jo pasakojimų apie Sutvėrimą, 
Nupuolimą, Tvaną, Izaoko auką 
ir ki tus čia aprašomus įvykius 
iš istorijos aušros laikotarpio". 

„Tada supratau", jis rašo. 

VIENOKIOS IR 
KITOKIOS JAV VIZOS 

ADV. LAIMA NAINYTĖ-GARBONKIENĖ 

„Man buvo atskleista tikroji 
priežastis, kodėl visas šis vals
tybinis tautos krikščioninimas, 
tiek metų vedamas, nepasisekė. 
...Mokytojas, labai įtikinančiai, 
logiškai parodė klasei, jog be
veik viskas Pradžios knygoje 
buvo tautosakinės legendos, 
mitai. Tvėrimas neįvyko, ne
buvo Rojaus sodo, nebuvo Ado
mo ir Ievos, nebuvo žalčio, ne
buvo ir Nupuolimo. Tvanas 
buvo priešistorinis mitas, pasi
rodantis įvairiose senovinėse 
kultūrose. Abraomas sugalvojęs 
savo sūnų paaukoti, nes taip 
darė jį supančios kitos tautos". 

Kaip matome, mokytojas dės
tė ne tikybą, o Biblijos moksli
ninkų archeologinių, litera
tūrologinių tyrimų duomenis. 
Ir pastorius, sugrįžęs vėliau, 
nes gal t ik viena buvo tokia 
nevykusi pamoka, rado, kad 
tokiu būdu ir toliau dėstoma. 
Vėliau aikštelėje sutikęs kelis 
vaikus iš tos klasės, paklausė, 
kaip sekasi Šv. Rašto klasėje. 
Vaiko atsakymas parodė, kodėl 
bažnyčios tuščios: „Vieną 
dalyką tai tikrai išmokom — ne
gali per daug patikėti tuo, ką 
skaitai Biblijoje!" 

Toliau šis pastorius argumen
tuoja taip. „Šiandien mūsų 
krašte (Amerikoje) nuoširdūs 
žmonės peikia JAV sekuliarines 
valdiškas mokyklas, sakydami, 
jog jei jose būtų v ieša i 
meldžiamasi ir mokomas Šv. 
Raštas išaugtų dievobaimingų 
vaikų karta. Vieni nori įvesti 
pamaldas į viešąsias mokyklas, 
kiti nori uždrausti prekyboms 
veikti sekmadieniais, dar treti 
nori oficialiai įstatymu pa
skelbti, kad JAV-ės yra krikš
čioniška tauta" . 

Šio dvasiškio patirtis Švedijoje 
jį įtikino, kad civiliniais įsta
tymais paremta religija netenka 
savo dvasinės galios ir narių 
dėmesio. Amerikoje, jis rašo, 
daug iau negu pusė kraš to 
gyventojų laisvu noru priklau
so įvairioms bažnyčioms — ir jos 
yra pilnos sekmadieniais. 

J i s priėjo išvados, jog 
pagrindinė problema, norint 
įves t i religijos mokymą į 
mokyklas yra rasti tikinčių 
mokytojų, sugebančių perduoti 
t ikė j imą, ne dės ty t i apie 
t ikė j imą. Gi laus , t e i s ingo 
tikėjimo neturintis asmuo, kad 
ir kaip sąžiningai dėstytų, ne
gali jaunimui ar bet kam kitam 
perduoti tokią tikėjimo kibirkš
tį, kuri įsiliepsnotų ir pajėgtų 
žmogui šviesti visą gyvenimą. 
J is nepajėgs supažindinti su 
gyvuoju, prisikėlusiu Kristumi. 

Tikėjime įtikina ne dogmos, o 
giliu tikėjimu gyvenamas gyve
nimas. Mus pačius galutinai 
tikėti patraukia ne filosofija, o 
sužavi asmuo ar asmenys, su 
kuriais bendraudami pajutome 
veikiantį patį Kristų ir dėl to 
užsinorėjome tos pačios dovanos 
sau. Tikinčios bendruomenės 
nesukurs jokie kursai, pamokos 
a r į s t a tymai . Tik t ik in tys 
žmonės gali kitiems perduoti — 
iš širdies į širdį, iš tikinčio pro
to į tikintį protą — didžiąją 
tikėjimo dovaną. Valdžia tegali 
netrukdyti žmonėms burtis į 
religines bendruomenes, ne
trukdyti jų apaštalavimo veik
los ir stengtis žmones apsaugo
ti nuo šarlatanų ir išnaudotojų. 

Apie tai, be abejo, ir galvoja
ma Lietuvoje, kuriant naujus 
ryšius tarp Bažnyčios ir civi
linės valdžios. Bažnyčia gali 
daug pasitarnauti doros valsty
bės statymui, be jo* pačios dar
bą tegali atlikti patys tikintieji 
žmonės — ne institucijos, ne 
knygos ar vaizdajuostės, nors 
pastarosios gali būti pirmutinis 
ž ingsnis p a t r a u k t i žmogų, 
įdiegti norą pažinti krikščionis 
ir jų gyvenimo būdą. 

• J y * 

Laba diena. Čia trukdo jus lankyti, pasimokyti, padirbėti 
Česlovas Klumpė (netikra pa- ar apsigyventi JAV yra pri-
vardė), svečias iš Lietuvos, vilegija, kuri yra suteikiama 
Tur iu labai skubų reikalą. 
Draugų patarimu išpildžiau ir 
išsiunčiau imigracijos įstaigai 
prašymą pratęsti vizą. Medikas 
parašė raš tą , kad nelabai 
sveikas ir čia gydausi. Maniau, 

JAV valdžios tam tikromis sąly
gomis. Tos sąlygos yra apibū
dintos statutuose, taisyklėse, 
užsienio reikalų vadovuose, 
imigracijos įstaigos įvairiuose 
vadovuose, valstybės tei-

kad viskas bus okay. Prieš singumo ir darbo ministerijų 
valandą gavau iš imigracijos la- privačiuose memorandumuose, 
bai oficialų laišką. Vizos pra- vyriausybės atsišaukimuose ir 
tęsti nesutinka. Sako, tur iu t.t. 
išvykti iš Amerikos per 10 dienų Lengviausias būdas atvykti į 
i r graso depor tav imu. Ką JAV yra turizmo pagrindas, t.y. 
daryti? Noriu dar pasilikti. B-2 viza. Daug taip ir atvyksta. 
Ar galite padėti? Kadangi turisto viza lengviau-

Labas. Man Morta Vorienė šiai įsigyjama, suteikia mažiau-
(netikra pavardė) sakė, kad jūs šiai privilegijų. Gali Amerikoje 
mane išgelbėsite. Esu didelėj bė- apribotą laiką svečiuotis, bet 
doj. Matot, prieš porą mėnesių negali nei dirbti, nei studijuoti, 
buvau imigracijos įstaigoje ir Normaliai B-2 viza išrašoma 
paprašiau politinio prieglobsčio, šešiems mėnesiams. Dar še-
Siandien imigracija pranešė, šiems mėnesiams dažniausia 
kad mano prašymas atmestas, pratęsiama be rimtų keblumų. 
Nesuprantu. Kodėl atmetė? Juk Bet norint pratęsti viešnagę 
mano giminės ir draugai patarė, 
kad atsakymai į politinio prie
globsčio p ra šymo formoje 
surašytus klausimus kuo trum-

JAV dar ilgiau, jau pasidaro 
sunkiau. Imigracijos įstaiga 
nėra linkus pratęsti B-2 vizos 
antrą kartą, jeigu užsienietis 

pesni, tuo geresni. Sakė, jog JAV bus išbuvęs metus. Antro 
svarb iaus ia y r a Amer ikos pratęsimo prašymas dažniausiai 
imigracijos įstaigai pranešti, atmetamas, nes įvairūs pa-
kad, jeigu koks nors Tarybų siaiškinimai, kodėl norima sve-
Sąjungos valdininkas sužinotų, čiuotis ilgiau negu metus laiko. 
kad Amerikoje prašiau politinio imigracijos akimis žiūrint, nėra 
prieglobsčio, t i k r a i būčiau rimti. Be to, dažnai pats pirmas 
persekiojamas, jeigu būčiau pri- pratęsimo prašymas nebūna ati-
verstas grįžti į Sąjungą. Atsa- tinkamai paruoštas ir kliudo 
kiau į klausimus, kaip man pa- antram prašymui. Neapgalvoti 
tarė. Nesuprantu, na, t ikrai ir trumparegiai dokumentų pa-
nesuprantu, kodėl prašymas 
buvo a t m e s t a s . I Tarybų 
Sąjungą grįžti negaliu. Ar yra 
kokia nors išeitis? Prašau man 
padėti. 

Čia tiktai du iš daugelio pa
vyzdžių, kur svečiai iš Lietuvos, 

ruošimai ir ėjimai j imigracijos 
įstaigą suvaržo tolimesnius 
siekius. 

Atvykus į JAV, dar prieš vizos 
laikotarpiui užsibaigus, o kar
ta i s dar ir Lietuvoj būnant, pa
tart ina apsigalvoti, kiek ilgai 

remdamiesi draugų ir giminių norima būti JAV ir kokiais 
patarimu, įklimpo į rimtą bėdą. tikslais. Mano žiniomis daug 

Aišku, yra ir tokių atvejų, kur kas nori čia padirbėti arba 
pažįstami, draugai ir giminės pasimokyti. Turisto viza. B-2 
gali padėti ir padeda. Tik reikia viza, griežtai draudžia mokytis 
mokėti atskirti atvejus, kur gali ar dirbti, 
padėti ir kur negali. Tačiau kai kuriais atvejais ir 

Man dažniausia tenka girdėti t a m tikromis sąlygomis galima 
apie tuos atvejus, kur „ameri- gauti leidimą atvykti į JAV 
kiečiai" ir jų svečiai iš Lietuvos, mokytis, dirbti ir t.t. Net ir j au 
remdamiesi gandais, pletkais, būnant JAV yra atvejų, kur 
įvairiais geradarių patarimais, galima ir kartais net patartina 
gauna nelauktus ir netikėtus perrašyti vizos statusą. Yra 
neigiamus atsakymus iš JAV įvairių galimybių įvairiems 
imigracijos įstaigos. O tokių tikslams. Panaprinėkim vieną 
skaičius gausėja ir problemos pavyzdį, 
didėja. Norėtųsi t a i sumažinti. Vyras ir žmona ruošiasi at-

Pirmų pirmiausiai būt ina vykti į JAV V\rui sudarytos 
suprasti JAV valdžios pagrindi
nį nus i s ta tymą ki ta taučių 
atžvilgiu. Kitataučiui apsi-

sąlygos atvykti i Ameriką, pvz. 
J-1 vizos (,.exchange visitor") 
pagrindu. K a daryti žmonai? Ji 

gali būti iškviesta atvykti turiz
mo pagrindu B-2. Bet tada jai 
nebus leidžiama dirbti. Gal yra 
dar ki ta išeitis? Gali būti. 

Kai kuriais atvejais (ne visais) 
pagal vyro J-1 vizą žmona gali 
atvykti J-2 statusu. J-2 viza 
nesuteikia automatiško leidimo 
dirbti, bet suteikia sąlygas ati
tinkamu atveju prašyti imigra
cijos leidimo dirbti. Jeigu pra
šymas rimtas ir derinasi su 
imigracijos ta isyklėmis bei 
reikalavimais, yra galimybė, 
kad imigracijos įstaiga darbui 
leidimą išrašys. Turint B-2 vizą 
prašyti darbo leidimo draudžia
ma, bet turint J-2 vizą tokio 
leidimo jau galima prašyti ir 
tam tikrais atvejais į prašymą 
gauni teigiamą atsakymą — 
gali dirbti. 

Tačiau būtina suprasti, kad 
ne kiekvienam, atvykstančiam 
į JAV, yra leidžiama mokytis ar 
dirbti. Jau atvykus į JAV, ne 
kiekvienas gali pakeisti vizos 
statusą. Kiekvieno padėtis yra 
kitokia. 

Taip pat būtina suprasti, kad 
kartu su besikeičiančia politine 
padėtimi, keičiasi ir imigracijos 
įstatymai, taisyklės ir jų pri
taikymas užsieniečiams. 

Maždaug prieš mėnesį JAV 
prezidentas George Bush 
pranešė, kad Sovietų Sąjungos 
piliečiams, norintiems atvykti 
biznio reikalais, bus palengvi
nimų — atvykstančiųjų skaičius 
jau neberibojamas. Iki šio pre
zidento Bush paskelbimo, 
skaičius biznio vizų, išrašytų 
Sovietų Sąjungos piliečiams, no
rintiems atvykti į JAV prekybos 
reikalais, buvo ribotas. Iki 1990 
m. rugpjūčio vidurio tebuvo 
išrašytos tik 69 biznio vizos. 
Kiek tokių vizų ir kokiomis 
sąlygomis bus išrašyta iki metų 
pabaigos dar nevisiškai aišku. 

La ik inam aps i l ankymui , 
laikinam darbui ir laikinam 
prekiavimui yra vienokios sąly
gos bei galimybės, o nuola
tiniam apsigyvenimui JAV ki
tokios. 

Kol kas šeimos pagrindas yra 
pats palankiausias, bet ne 
kiekvienu atveju greičiausias 
kelias įsigyti leidimą apsi
gyventi JAV, t.y. įsigyti „green 
card". Amer ikos l ie tuvia i , 
turintys šeimos narius Lietuvoj, 
Lenkijoj ar aplamai užsienyje, 
bet dar neturintys JAV pilie
tybės, turėtų ją įsigyti, jeigu 
galvoja kada nors atsikviesti 

šeimą ir čia ją įkurdinti. Šiuo 
metu šeimyniniu pagrindu 
galima atsikviesti žmoną, vyrą. 
sužadėtinę, sužadėtinį, tėvą, 
motiną, brolį, seserį, dukrą, 
sūnų. O jeigu šiuo metu jau 
lankosi šeimos narys, kuris 
norėtų JAV apsigyventi, apsi
mokėtų ištirti galimybes, dar 
čia būnant dokumentus susi
tvarkyti . (.Šeimos pagrindas 
imigruoti į JAV šiuo metu 
nagrinėjamas JAV kongreso 
pareigūnų Statutas gali būti 
perrašytas artimoj ateity, bet 
gali ir pasilikti toks, koks yra. 
Šiuo metu tai nėra visiškai 
aišku). 

Būnant JAV, kai kuriem, bet 
ne visiem, yra gal imybių 
JAV-bėse įsikurti ir ne šeimy 
niniu, bet kokiu nors kitu pa
grindu. Vienas kelias, kuris 
maž iaus ia i s u p r a n t a m a s 
draugų, giminių ir įvairių pa
tarėjų, bet kuris suteikia sąly
gas dirbti arba mokytis ir veda 
į nuolatinį apsigyvenimą JAV, 
yra politinio prieglobsčio pra 
šymas (reąuest for political 
asylum). 

Deja, per daug tokių prašymų 
imigracijos įstaiga atmeta, nors 
iš pagrindų tie prašymai atitin
ka statutinius reikalavimus. At 
sakymas turėtų būti teigiamas, 
bet yra neigiamas. Kodėl? 
Todėl, kad pati byla, pats pra
šymas nebūna atitinkamai pa
ruoštas. Ir nebūna ati t inkamai 
paruoštas dėl dviejų pagrin 
dinių priežasčių: 

Pati forma yra apgaulinga. Ji 
a t rodo pap ras t a , lengvai 
gaunama iš imigracijos įstaigos, 
tačiau 44 klausimai sugrūsti į 
keturis puslapius. Tie klausi
mai yra painūs. 

Prašantysis politinio prie
globsčio dažniausiai remiasi pa
tarimais tų žmonių, kurie nėra 
nei statuto, nei reguliaminų 
perskaitę, bet per kiemo tvorą 
bekalbėdami su kaimynu gir
dėję, kaip kieno ten giminaitis 
be jokių kliūčių pabėgėlio teises 
įsigijo. 

Įvairiai patariama atsakyti j 
įvairius klausimus. Bet turbūt 
patys charakter ingiausi at
sakymai būna patariami j vieną 
politinio prieglobsčio formoje 
klausimą. 

Klausimas numeris 35: Ar esi 
ką nors padaręs, dėl ko tu tiki, 
kad savajame krašte būtum 
persekiojamas? Jeigu taip. pa 
aiškink. (Have you taken any 
action that you believe will 
result in persecution in your 
home country? If yes, explain). 
Dokumentai rodo, kad gerada 
riai dažniausiai pataria atsakyti 
į klausimą maždaug šitaip: 
Aišku, esu padaręs — esu 
užpildęs formą, prašydamas 
politinio prieglobsčio ir. jeigu 

Sovietai sužinotų, kad šią formą 
įteikiau JAV imigracijos įstai
gai, tai nėra klausimo, kad vien 
tik už tai mane persekiotų. 

Pagalvokit. Prašančiam poli
tinio prieglobsčio kokio nors 
geradario buvo patarta, kad 
daugiau nieko nereikia, kaip tik 
užpildyti prieglobsčio prašymo 
formą, kam nors p r a n e š t i 
Sovietų Sąjungoj, kad tokia for
ma buvo užpildyta ir į te ikta 
JAV imigracijos įstaigai ir voila 
Štai leidimas apsigyventi ir 
dirbti JAV bus suteiktas. 

Tokie ir panašūs pa tar imai 
yra pavojingi, darantys daug 
žalos. Pačios formos užpildymas 
ir p r a n e š i m a s s o v i e t a m s 
vienokiu ar kitokiu būdu, kad 
politinis prieglobstis JAV buvo 
prašomas, nesute ik ia jokių 
privilegijų. Prašantysis į auna 
neigiamą atsakymą ir j a m 
pasakoma, iki kurios datos tur i 
išvykti iš JAV Kai kuriais atve
jais užvedama deportacijos byla. 

Gavęs tokį atsakymą, asmuo 
išsigąsta ir pradeda slapstytis. 
Praktiškai, kas pasidaro: Pabė
gėlis iš Sovietų Sąjungos, nors 
ir turėdamas rimtą priežastį 
prašyti prieglobsčio, jo negauna, 
kadangi pats prašymas nebūna 
ati t inkamai paruoštas. 

I tokią padėtį pakliuvusiam 
slapstytis nepatar t ina, nors 
pati byla ir nebuvo at i t inkamai 
paruošta. Jeigu prašančiam iš 
tikrųjų gresia koks nors pavo
jus, reikia įvairiais įrodymais 
įtikinti imigracijos pareigūnus. 
Aišku, kad būtų buvę ger iau iš 
karto bylą at i t inkamai paruoš
ti. Mažiau būtų buvę kliūčių. 
Bet jeigu priežastys r imtos ir 
atit inka statutinius reikalavi
mus, tai yra vilties, kad pa
darytos klaidos gali būti ati
ta isomos ir n e i g i a m a s at
sakymas gali pavirsti teigiamu. 

Imigracijos įstaiga ne t rukus 
praneš visuomenei, jeigu dar 
nepranešė, kad kai ku r ios 
politinio prieglobsčio taisyklės 
pasikeis nuo spalio 1 d. Imigra
cijos įstaiga teigia, kad, politinio 
prieglobsčio prašymus įver
tinant ir prieglobstį suteikiant , 
bus lengvatų. 

Teisybė, naujose taisyklėse iš
vardinta daugiau negu 11 tokių 
„lengvatų". Remiantis tomis 
..lengvatomis", galima labai 
susipainioti. Lengvatos apibū
dintos labai abstrakčia teisine 
terminologija. Jeigu vienaip 
aiškini, gali būti lengvata, jeigu 
kitaip, tai gali tik būti apsunki
nimas. Tikiuosi, kad spaudoje 
ypač profesiniuose žurnaluose 
bus begalės straipsnių, nagri
nėjančių naujas taisykles ir 
aiškinančių kaip jas pri taikyti . 

Šiuo metu iš tų 11 a r kiek 
suminėtų „lengvatų" praktiš-

(Nukelta į 4 psl.) 
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- E!... Nejau t u irgi? Po velnių! Toji kekše -?ėjo 
jam tų durnaropių privaryti!... Prakeiktos uitenos, 
šliundros! Jos sėja tą ligą, kaip kokius raupsus' Kągi 
aš su tokiu išgverėliu darysiu? Ech!.. Viskas skradžiai 
žemę eina! Kažin kada t a s raudalius vėl sugr;š t sį 
pasaulį? 

Pasidairo, pakelia iš pabarstytų šiukšlių bute:: 3ar 
lašelis degtinės jame užsilikęs. Užsiverčia iščiulpdamas 
likučius. Tuoj pat prisimena turįs dar vieną pašiepta 
miegamajame po lova. Nuėjęs susiranda nepaliesti- oes 
Sally, siekdama savo batukų, negalėjo pastebėti gv-an, 
prie pat sienos padėto geros rūšies gėrimo. Dabar 
atsikemsa. Virtuvėje suieško jau nuolatini =avo 
aliuminį puodelį su ąsele. Iš jo kartais geria k**% 
Pakišęs po čiaupu išskalauja. Tada jau gardžiuo
damasis įsipila iš naujai atkimštojo butelio rudo sk> =£» 
ligi trijų ketvirtadalių pilnumo. Dviem dideliai* 
gurkšniais supila į gerklę, net su stenėjimo atodunu 
išpūsdamas po to orą iš plaučių. 

— Aaa... Verčiau einu gulti! Gal tasai guda Jės 
išsigaruoti... 

Čia pat lova. Parkritęs į sugirgždėjusią, šust- ju-
sią nuo svorio lovą, dar kurį laiką vadžioja akim - po 
sienas. Akys pačios ima merktis, galva suktis, sit-aos 
tolti. Tolsta pyktis ir pasipiktinimas... 

Atsiskyrusi nuo kitų choristų Nijolė atsiklaupia ir 
žvelgia į apačioje besirenkančius maldininkus. Mąsto 
apie nelengvą savo padėtį, apie liūdną meilės pabai
gą su Vytu. 

Kažin kur jis dabar? J au išėjęs iš kalėjimo, nes jau 
praėjo dveji bausmės metai. Jo tėvas buvo pataręs 
nelankyti sūnaus. Pati ji dažnai norėdavo pamatyti 
Vyto veidą, paliesti savo mylimą vyrą, kaip ji sau 
įsikalbėjo... Bent žvilgterėti į Linuko tėvą... Bet jis jos 
tada atsisakė! Kodėlgi toliau neturėtų savo vaidmens 
atlikti? O Jurgis Bartonis gerai sako, kad pats Vytas 
turi pajusti atgailą, trokšti pas ją sugrįžti, prašyti atlei
dimo... Bet kažin, ar tai kada įvyks? Greičiausia 
niekad... 

O laikas bėga, skuba, lyg pavėlavęs traukinys. 
Metai po metų visi sensta. Nors dar pačiame jaunys
tės žydėjime, bet kiekvieni metai uždeda ant Nijolės 
pečių vis daugiau svorio. Sunkėjant! našta lenkia 
žemyn.. Dar turi pakankamai jėgų atlaikyti visus vaiko 
auginimo vargus, nepriteklius, rūpesčius. Bet jei šitaip 
tęsis visą gyvenimą? Argi beišlaikys? 

Kas kitas ją vestų? Juk ji netekėjusi motina! Ak, 
tik kunigui per išpažintį skundėsi ir išpažindavo savo 
kančią. Išpažinties paslapties išlaikymu tikėdama ėjo 
klausyklon via pas tą patį dvasiškį, pas parapijos 
kleboną. Tai senas, visai žilas, kadaise aukštus mokslus 
baigęs Dievo tarnas. 

Bažnyčia jau prisipildo maldininkų. Greit pasigirs 
ta bendroji giesmė. Nijole nuoširdžiai gieda sopranu 
chore. Giedojimas jei teikia didelį malonumą. Gar
bindama Dievą giesmėse ji jaučia palengvėjimą, 
užmiršta skaudų savo likimą, pakyla kažkaip aukščiau, 
lyg ir arčiau To, kurį šlovina visa bažnvčia. 

Choro balsams nuaidėjus klebonas stoja prie pulto, 
atstojančio nedideles bažnyčios, sakyklą. Atsiverčia 
Evangeliją, lėtai žegnoja. 

— Tuomet prie Jo priėjo Rašto žinovai ir parisiejai 
iš Jeruzalės ir sakė: Kodėl tavo mokytiniai peržengia 
vyresniųjų padavimą? Nes jie nesimazgoja sau rankų, 
kai valgo duonos. Jis gi, atsakydamas, jiems tarė: Kodėl 
ir jūs peržengiate Dievo paliepimą dėl savo padavimo? 
Juk Dievas yra pasakęs: Gerbk tėvą ir motiną; ir: Kas 
keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumirštie. Jūs gi sako
te: kas tik sakytų tėvui ar motinai: Dovana tebūnie, 
kas tau iš manęs būtų naudinga, jis galės negerbti savo 
tėvo ir savo motinos. Taip jūs nieku pavertėte Dievo 
paliepimą dėl savo padavimo. Veidmainiai, gerai apie 
jus pranašavo Izaijas, sakydamas: Šita tauta gerbia 
mane lūpomis, o jų širdis toli nuo manęs. Bet j ie veltui 
garbina mane, mokydami žmonių mokslų ir įsakymų... 
Tiek yra žodžių... 

Tolimesnius klebono žodžius sunku išgirsti, nes jis 
nusisuka padedamas storą Evangelijos knygą \ šalį. 
Žmonės susėda. Šnarėjimui ir kosčiojimams aprimus, 
klebonas pradeda pamokslą. 

— Mūsų tautosaka nepaprastai turt inga malony-
biniais motinos vardais. Jokia kita pasaulio tauta 
neturi tiek epitetų motinai, kaip mūsų, lietuvių tauta! 
Mamytė, motulė, motušėlė, motušaite, mamytele. 
mamužė, mamužele, mamaitė, motinėlė, motinytė. 
motuže, motuželė... Tai jau daug daug daugiau, kaip kitų 
tautų turimi epitetai motinai Mūsų kalboje galima 
būtų suskaičiuoti net ligi septyniasdešimties. O liau
dies dainose išryškinamas motinų rūpestis savo 
vaikais. Žinoma, labiau dukterimis Bet iškeliamas ir 
motinos gerumas, geraširdiškumą*, atlaidumas ir kan-
t r u m a a (Bus daugiau^ 
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KARDINOLO 
J. BERNARDINO 

VIEŠNAGĖ 
KLAIPĖDOJE 

• • • 

SNIEGUOLE ZALATORE 

Klaipėdoje rugsėjo 1 ir 2 die
nomis lankėsi Chicagos kar
dinolas Joseph Bernardin. J is 
buvo pirmasis kardinolas, apsi
lankęs uostamiestyje. Net Lie
tuvos kardinolas Vincentas 
S l adkev ič ius nė ra buvęs 
Klaipėdoje. 

B e r n a r d i n a s su penk ių 
kunigų palyda, įskaitant ir jo 
vertėją Šv. Antano parapijos 
kleboną Cicero kun. Jurgį Ša-
rauską, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios Chicagoje 
kleboną kun. Joną Kuzinską ir 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios Chicagoje kleboną 
kun. Antaną Puchenskį, atvyko 
į Klaipėdą šeštadienį vėlai 
vakare, rugsėjo 1 dieną. 

Kardinolą pasitiko ir vaišino 
Kla ipėdos Mari jos Ta ikos 
Karalienės bažnyčios klebonas 
kun. Bronius Burneikis, Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius ir 
Telšių kancleris kunigas Juozas 
Gedgaudas. 

Bernardinas lankėsi Klaipė
doje vos 24 va landas , nes 
skubėjo per savo sava i t ė s 
kelionę Lietuvoje pamatyti kuo 
daugiau vietovių. Sekmadienį, 
rugsėjo 2 dieną, jis atlaikė šv. 
Mišias Marijos Taikos Kara
lienės bažnyčioje lotynų kalba. 
Per savo pamokslą perdavė lin
kėjimus nuo lietuvių kilmės ka
talikų Chicagoje, pagyrė klaipė
diečių ka ta l ikų tikėjimą ir 
pažadėjo bet kokią paramą 
Lietuvos bažnyčiai net ir fi
nansinę. 

„Jūs nebuvote vieni per tuos 
ilgus tamsybės dešimtmečius", 
kardinolas sakė tikintiesiems. 
„Nors jūs negalėjote pajusti 
mūsų maldų dėl uždangos ta rp 
mūsų, j ū s ne l i ko t e v ien i . 
Amer ikoje ši K la ipėdos 
bažnyčia tapo jūsų didelio lais
vės troškimo ir ypatingai jūsų 
troškimo garbinti Dievą toje 
bažnyčioje, simboliu, kurį jūs ir 
jūsų proseneliai pasistatėte. 
Kar tu su kitais Amerikos vys
kupais aš stipriai pasisakiau 
šiuo klausimu, kad valdžia žino

tų, jog mes rėmėme jūsų nusi
statymą, kad ši bažnyčia būtų 
jums sugrąžinta. Mes džiaugia
mės ir dėkojame Dievui, kad ši 
bažnyčia vėl naudojama tam 
tikslui, kuriam buvo pastatyta 
— garbinti Dievą". 

Kardinolas turėjo galvoje, kad 
ši bažnyčia nuo 1961 m. iki 1988 
m. buvo uždaryta ir paversta 
koncertine sale. 

Komunistinės valdžios parei
gūnai net nugriovė bažnyčios 
bokštą. Bokštas šiuo metu yra 
atstatomas ir remontas bažny
čioje vis dar vyksta. 

Per šv. Mišias netilpo visi ti
kintieji, daug žmonių stovėjo 
lauke šventoriuje ir klausėsi 
Mišių per specialiai įrengtus 
garsiakalbius. Net kardinolas 
stebėjosi, kad tiek daug klaipė
diečių susirinko bažnyčioje per 
jo viešnagę. 

„Aš buvau tikras, kad bus 
daug žmonių, bet minia buvo 
didesnė negu tikėjausi. Ir aš 
galiu matyti žmonių akyse 
dėkingumą, kad bažnyčia buvo 
sugrąžinta, kad jie dabar ve! joje 
gali garbinti Dievą", taip kai 
bėjo kardinolas. 

Kardinolas kelis kartus pa
brėžė, kad atvažiavo į Lietuvą 
ne tik kaip Amerikos vyskupų 
įgaliotinis ištirti religinę padėtį 
Lietuvoje, bet taip pat ir parody
ti „solidarumą" su Lietuvos 
tikinčiaisiais. 

„Chicagoje yra daugiau negu 
140,000 lietuvių kilmės žmonių. 
J au keleri metai, kai mes 
kalbėjome apie šią kelionę į 
Lietuvą, kad aš galėčiau per
duot i Amerikos l ie tuvių 
linkėjimus. Vienu žodžiu, aš 
atstovauju ne tik Chicagos arki
vyskupiją, bet ir lietuvių kilmės 
t ik inč iuos ius Chicagoje" , 
pasakė kardinolas. 

Su kardinolu buvo atvykę net 
trys žurnalistai — jų tarpe ir 
„Chicago Tribūne" laikraščio 
žurnalistas Michael Hirsley ir 
lietuvių Balfo draugijos veikėjai 
Marija ir Antanas Rudžiai. 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienes bažnyčioje šv Mišias laiko kard J. 
Bernardin (dešinėje) ir Telšių vyskupas A. Vaičius. 

JAV VIZOS 
(Atkelta iš 3 psU 

kai gal trys, o gal tiktai dvi 
palengvins lietuviams prašyti 
politinio prieglobsčio. Kitos, at
rodo, gal sudarys tik nereika
lingų sunkumų. 

Nereikalingų sunkumų turė
tum vengti. Taigi nors yra daug 
gandų ir įvairių kalbų, kaip ir 
kokiu pagrindu kas atvyko ar 
JAV pasiliko, besiruošiantiems 
įteikti bet kokį prašymą, bet 
kokią formą, bet kok> doku
mentą imigracijos įstaigai, svar 
blausia reikia atsiminti, kad 
remtis gandais ir kalbomis pa 
vojinga. Nors yra ir atitaisomų 
klaidų, bet yra ir klaidų, kurios 

Chicagos kardinolas Joseph L. Bernardin prieš išvykdamas j Lietuvą su jj išlydėjusiais. Iš kairės: 
Aleksas Lauraitis, kard. J. Bernardin, Vytautas Lauraitis ir Lufthansa atstovas Donald 
Bunkenbord. 

M. GORBAČIOVO EROS 
PABAIGA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

„Kokioje nors administraci
nėje Rusijos įstaigoje rasiu aš 
Gorbač iovu i v ie tą" , s a k o 
Borisas Jelcin, „ir tai visam 
gyvenimui". Taip rašo Miun
cheno „Sueddeutsche Zei tung" 
dienraštyje lietuvių kilmės K. 
Kahlvveit bendradarbė. Man
ding, M. Gorbačiovas j a m 
siūlomą tarnybą turėtų labai 
greitai priimti, nes daugiau 80% 
gyventojų nepasitiki vyriausy
be, o 50% reikalauja tuoj pat jos 
pasitraukimo. 

Kur tenka ieškoti kaltininko 
tokiame M. Gorbačiovo ir jo vy
r i au sybės nuosmukyje? K. 
Kahlvveit mini nepriklauso
mybės siekius, pasitarimus su 
Lietuva, kitų respublikų norą 
pasiliuosuoti nuo sovietinės 
virvės. Visur einama prie daug-
partinės sistemos, liaudies fron
tai susikerta su senu režimu, 
labai dažnai paskiros respubli
kos atsisako savo gaminius 
persiųsti į Maskvos aruodą. 

Nešliaužia pamažu ir tyliai 
Sov. Sąjunga į pražūtį. Ne! Ji 
braška ir krenta stipriu garsu ir 
aidu. Gorbačiovas žada įvairias 
sąjungines sutartis. Kas jas gali 
priimti, kas gali juo pasitikėti? 

Taut inia i įtempimai? Deja. 
v a l s t y b i n i s p r i e v a r t a v i m o 
monopolis yra užkastas. Krašte 
steigiama nelegali ir ginkluota 
milicija, kovojanti Azerbaidža 
no — Armėnijos pasienyje, ven
giant įsivelti raudonosios armi
jos dal in iams. Tiesa. Gorbačio
vas pareikalavo atiduot ginklus. 
Bet kas klauso Maskvos? 

Ūkinės reformos. Jau 1987 m. 
jis turėjo pereiti į laisvą rinką. 
D a b a r j a u vėlu. k a d a n g i 
Gorbačiovas prarado gyventojų 
pasitikėjimą, rėmimą jo refor
mų. Vyriausybės galva, praneš
damas nedarbą, kainų kėlimą. 

turi turėti arba stiprų politinį 
užnugarį arba į rinką išbadėju
sioms burnoms mesti maisto 
produktus Deja, nei vieno, nei 
kito neturi Gorbačiovas. Jo 
padėtis yra silpna, jo šauksmas 
vakarų bankuose nerado atgar
sio (tik Vakarų Vokietijoje — 
K.B.) 

Atrodo, kad M. Gorbačiovas ir 
toliau tiki sėkminga sovietinės 
sistemos reforma. Net ir po 
penkerių metų jis ieško teisin-
giausio išeities kelio. Tačiau 
gyventojai to teisingo kelio 
nemato, taisydami jį savo būdu: 
Mafijos priemonėm, žydinčia 
juoda rinka, emigracija, ati
duodant svetimiems kraštams, 
„geriausias galvas". 

M. Gorbačiovas yra pasakęs: 
„kas vėlai ateina, tą nubaudžia 
gyvenimas", š is jo pasakymas 

t inka jam pačiam, jo visai 
perestroikai bei reformuojamai 
sovietinei sistemai. 

Rugsėjo 2 d. Vokietijos 1 
kanale buvo svartoma Sov. 
Sąjungos respublikų ateitis. 
Svarstybose dalyvavo lenkas, 
vokietis, K. Prunskienė ir rusas. 
Trys pirmieji priėjo vieningos 
nuomonės, kad 2 tūkst. metais 
Pabaltijo valstybės džiaugsis 
nepriklasomu gyvenimu, rusas 
stipriai abejojo. Vokietis vado
vas taip pat tiki Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybe. 

DAUG NUOŠIRDUMO 

Chicagoje, 6751 W. 63 PI., 
veikia vadinama Blair mokykla 
invalidams vaikams nuo 3 iki 8 
m. Spaudoj skelbiama, kad 
mokytojai parodo ten daug nuo
širdumo pasiaukojimo. 

KLAIDOS SURAŠINĖJIME 
Meras Daley ir eilė kitų kelia 

kal t inimus, kad gyventojų 
surašyme Chicagoje padaryta 
klaidų — dešimtys tūkstančių 
neįregistruotų gyventojų. 
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P e t e r K a z a n a u s k a s . Prs . Te l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

H o u r s : M o n . T u e . F r i . 9-4 T h u r . 9 8 Sat. 9-1 

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

priveda prie deportacijos bylos. 
Galimybių apsilankyti a r 

apsigyventi JAV yra įvairių. 
Vizos rūšių yra bent 35. Patą 
r ian t k i t a t a u č i u i , kokios 
vizos pagrindu atvykti, kokiu 
pagrindu pratęsti viešnagę ar
ba net ir pasilikti JAV, būtina 
žinoti, kodėl vienaip, bet ne ki
taip patari. Užsieniečiui, pri
imančiam patarimą, taip pat 
pravartu sužinoti, kodėl taip 
buvo patarta. Tokia laikys-ia , 
manau, galėsim ne tiktai gero 
norėti, bet iš tikrųjų tą norą 
daryti gero įgyvendinimu ir tik 
rai padėti atvykstantiems iš 
Lietuvos. 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

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

CLASSIFIED GUIDE 
- ^ 

R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

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

aneir 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per sią įstaigą, prašom* 
paminėti, kad esate arba^onte būti 
Rimo Stankau* ulijentais. Nuosa-
<yoes Įkainavimas nemokamai . 

H MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PAROUOTI 
NAMĄ rnteste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

IMCOtm TAX — lUSURANCe 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

Jj 
P a r d u o d a m * g r a i č l a ū " 

u i d idesnę kainą! 
Įkainoj imas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valsti jose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautoja. 
MLS kompiuter is 
Perkame-parduodame ir mažas ir d i 
deles nuosavybes. 
Vietine Įstaiga. 

A L £ X A N D E R J . M O C K U S 
REALTORS, LTD. 

6 6 1 0 S . Pulasfci, Chicago, IL 6 0 6 2 9 
(312) 767-6655 

l letuviams žinomas ir patikimas va rda i . 
• ••• • — » ^ — i a r 

4 m 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Vik toras SlmarHa.Realtor 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. ksdzla Ava. 

Tai. 436-7678 

Homa for salo Evargraan Pk., brick 
2 bedrm.. large liv. & din. rm.. new kit-
chen. finished bsmt, many extras, 2 
car garage 

CaH f o r appt . 3 1 2 - 2 8 4 - 0 0 1 2 

O** r2l OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont , Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

(B7Uoi;ir7-7ioo l*ENA STANIULIS Residence 
(708) 257-5446 

, Vk akro sklypas; salone 
skliautų lubos; židinys nuo lubų iki gnndų: 
galima (rengti žemesnjjĮ aukštą kitam butui. 
$164,900 

Pulki apylinkė. Arti mokyklos Ir 
krantai)**. Namas turi 3 mieg., 2 vonios. 
15 x 16 padų dengtą patio; aptvertas kie
mas, naujas stogas, oro vėsinimas. Puikiai 
išlaikytas TSt 1134,900 

OLSICK & CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(708) 257-7100 

FOR SALI 
Wast Lawn Area.3 badroom brick 

Lrving room, dining room, 
Finished basement on 40' lot, 

2 car garage. 
Poce reduced, $8000.00 

Oak Lawn A r * * 
4 unit by Lake Louise 

1-3 badroom and 3-2 bedrooms. 
Income 2,425.00 Mo 

Baiconies. laundry facilities 4 stovės and 
refrigerators 

Swimming pool on premisas 
Oak Lawn tennis club 1 block East. 

Tavern with Equipmer>t and Banauet hall 
Litnuanian Plaza 

Money maker. looking for right buyer 

FIRST RAT8 REAL ISTATS 
767-2400 

Gntuifc 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulasfci Rd. 
436S S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

~ T J 

SUNOAV9-K 
1 9 * 4 P M 

aees w*ot sstn i 
3 badroom brick, Lrving room. dining room, 
finished basement, 40'lot. 2 car garage. 
Price reducad $8,000.00. 

PIRaTT RATS RSAL I S T A T t 
767-2400 

FOR SALE 

Parduodamas šviežias, grynas 
bičių m e d u s . Skambinti: 
708-323-5326 po 2 vai. p.p. Biti
ninkas Kazys Laukaitis. 

• ^ ^ — * 
MISCELLANEOUS _ Ą 

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

T«|. 376-1882 ar 376-5996 
••¥— : ; — ; 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 

> mus. 
FRANK ZAPOUS 

3208Va West 8Sth Street 
Tel. — GA 4-8654 

FOR RENT 

Išnuomojami 2 butai 6 ir 4 kamb. 
Mozart ir 43 g-vė. Skambinti vaka
rais 6 — 8:30 vai. 

1-708-985-0512 

I šnuomojamas m o d e r n u s butas 2 
s . , Marquette Pk. apyl. Tik su
augusiems. 4v2 kamb 2 mieg. Su 
šiluma ir pilnu oro vėsinimu. Virykla ir 
šaldytuvas, skalbykla. 

T o l . 1 -708-881-8884 

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

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

312-779-3313 
KLAUOŲU* PUMPUTIS . J 

MECHANINL 
MŪZA 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

T V . V C R S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
V o k a l a s 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusiftku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LUPU DAŽAI 
SUVENYRAI 

IsSaSSRjeaj k Knot JAV b*f 
PrHmmm u isaJry iua taiatomi M Wau JA V mlattu tr H W Y kraštų 

H e e a a a S j — SaSSaSOMa* giminėm* Sov 
Parydama pinigu* Pakvietimai <J tora T 

Mūau, p a r r l u o t u v r s i u n t i * v mokia) 
rūš ių r ad i j ą * i r H»k t ron in iu« prte>-' 
taiaua į Sov. Sąjunga «u apmnketu 
arba n e a p m o k M u m u i t u 

V a l a n d o s : 
p i r m . - t r e * d . 11-6 
ketv i r td -aef t td . 11-7 

Česlovas Gr incevlč lu* 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožines literatūros 
premiją) 

šioje knygoie autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kuą kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais 

išlekJo LK klubas Chicago. 1985 
Kaina su persiuntimu $5.00. fllinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. S3rd St. 
Chicago, IL 60929 

Nauas poetes Editos Nazaraites eilėraščiu 
nnkinys yra puikus jrodvmas kaip Siu dienų 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija 
nuo to pasaubo neatitrūkdarna net t supoeon 
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti ir . .Drauge", jos kaina 6 dol 
su persiuntimu — 7 dol 50 centu, ffllnois 
gyventojai prie sumos dar prideda 48 centus 



DR. KAZIO 
MARTINKAUS 

(1953-1984) 
POMIRTINIS 

STIPENDIJOS 
FONDAS 

1984 m. sausio 13 d. mirus 
biochemijos dr. Kaziui Martin-
kui, jo šviesaus atminimo įamži

nimui 1985 m. buvo įsteigtas ir 
inkorporuotas k a s m e t i n i s 
stipendijų fondas. 

Stipendijos fondo komisija, ap
svarsčiusi gautus stipendijų 
prašymus, nutarė skirti iš gautų 
procentų šią stipendiją: 

Kaune gimusiam dr. Česlovui 
Vaičiui. Rochester, N.Y. besigi
linančiam neurochirurgijos sri
tyje - 1.000 dol. 

Krist ina M a r t i n k u t ė 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 14 d. 

Lietuviai respublikonai pas kongresmaną Harris Fawell. Iš kairės: Anatolijus Milūnas, kongr 
Harris Fawell, Vytautas Jasinevičius ir Leonas Maskaliūnas. 

ARKLIŲ LENKTYNĖSE 
LIETUVIŠKI REIKALAI 

„Kaip m e s vargstam dėl Lie
tuvos..." kel iaudama į Lietuvą 
dejavo v iena pagyvenusi mote
rėlė, kuri lėktuve pilnai naudo
josi palydovių vaišingumu, ypač 
kai buvo siūlomi alkoholiniai 
gėrimai. Sėdėdama lėktuve ji 
buvo nustebinta maloniu patar
navimu ir atgaivos pasirinki
mu. Bet kai reikėjo persėsti į 
k i t ą l ė k t u v ą l i n k o k o j o s , 
skaudėjo galvą ir ji „kentėjo dėl 
Lietuvos". Taip ir kai kuriems 
iš mūsų besirūpinant Lietuvos 
reikalais, tenka atverti duris į 
„naujus pasaul ius" ir per tą 
vargą atsiranda ir net ikėtų 
malonumų. Jei iki šiol kas nors 
skaitė šį aprašymą, laukdamas 
rimtos politinės analizės, tai 
dabar gali mesti žvilgsnį į kitus 
straipsnius, nes čia noriu pasi
dalinti l engvesn io pobūdžio 
patirtim, besistengiant , kad 
Lietuva neišblėstų iš amerikie
č ių atminties. Lietuvos vardas, 
kaip meteoras, grįžo į žmonių 
lūpas, į spaudą, į žmonių atmin
tį ir gal net grįš į sąžinę. Reikia 
n e l e i s t i tam m e t e o r u i vėl 
nugrimzti į tamsumą. 

Reaguodamas į estės Gildą 
Karu pasiūlymą (kuris B . Vin-
dašienės buvo pakartotas mūsų 
spaudoje) , kad p a b a l t i e č i a i 
susirinktų Arlington Interna
tional Racecourse, vykstant gar
sioms Arlington Million lenkty
nėms, mudvi su Laima nuvažia
vom į naujai įrengtą arklių 
lenktynių kompleksą. N o r s jau 
dvidešimt treti metai gvenu 
komplekso pašonėj, nė karto 
nesu buvusi arklių lenktynėse. 
Kadangi senieji pastatai prieš 
keletą metų sudegė, dabar 
viskas nauja: švaru, nudažyta 
balta ir šviesiai žalia spalvomis. 
Pasauly tai vienas iš gražiausių 
arklių lenktynių kompleksų. 
Golfo lauke ant supiltų kalnelių 
stovi balti staliukai su skėte
liais. Balt i laiptai į pastatą yra 
apsupt i „ i m p a t i e n s " g ė l i ų 
kalnais. Pastato aukščiausias 
ba lkonas papuoštas įva ir ių 
tautų vėliavomis. Susiradom 
estus, bet kitų pabaltiečių taip 
ir nebuvo matyti. Kaip Gildą 
buvo numačiusi čia i š tikro 
vaikščiojo reporteriai ir foto
grafavo įdomiai atrodančias 
grupes. Gausesniu dalyvavimu. 

s a v o v ė l i a v ė l i ų be i s p a l v ų 
naudojimu, gal ir būtume galėję 
patraukti dėmesį . „Piknikau-
tojai" pasikloję antklodes ant 
žolės, o kurie nori,gali sėdėti ant 
suol iukų. Pardavinėjamas įvai
ru s mais tas . Gal ima atsinešti 
savo m a i s t ą ir gėrimus, bet 
ne le idž iama įnešti gėrimų stik
luose ar skardinėse. Nors tą 
dieną buvo apie 32,000 žmonių, 
v i s u r b u v o švaru . A u k š t a i 
v ė s i n a m o s e p a t a l p o s e , virš 
papras tos m i n i o s l enktynes 
stebi t ie , kurie brangiau moka 
už įėjimą. Čia vyrai apsirengę 
kos t iumais , o moterys su suk
ne l ėmis ir gražiomis skrybėlai
t ėmis . 

Nuėjom prie vartų, per ku
riuos įvedami puikūs arkliai. 
Nors jų g y v e n i m a s nelengvas, 
arkl ių i šva izda tą dieną buvo 
ypat inga i puošni , nes į arklių 
karč ius ir uodegas buvo įpintos 
gė lės ir kaspinėl iai . Dainininkė 
sugiedojo h imną. Buvo prista
ty t i įva ir ių tautų konsulai ir 
j i ems buvo įteiktos gėlės. Kai 
pro mus ėjo Arlington Park sa
vininkas Richard L. Duchossois, 
pak lausėm, ar negalėtų ant 
pastato i škel t i ir l ietuvių vė
l iavą. J i s paklausė , ar Lietuvo
je vyksta arkl ių lenktynės, ir 
paprašė m ū s ų konsu lo pa
vardės. Mes jam įteikėm sagutę 
su tr ispalve kregždute ir lite
ratūros apie Lietuvos padėtį. 
Tada ėjom sužinoti , kaip reikia 
š iame žaidime lošti. Palikom po 
2 dol. ant arkl iukų. Vyko pir
m o s l e n k t y n ė s ir L a i m o s 
arkl iukas užėmė trečią vietą. 
Tada mudvi išsiskyrėm. 

Parvažiavau į mūsų miestelio 
paradą, kur iame žygiavo kan
didatas į gubernatorius — J i m 
Edgar. J a m vėl padaviau „Free-
dom for Li thuania" sagutę ir 
pr iminiau, kad, kai bus išrink
tas , I l l inois užmegztų ekono
min ius ryš ius su Lietuva. Vėl 
g r į ž a u į a r k l i ų l e n k t y n e s . 
Greitai vyko didžiosios Arling
ton Mil l ion lenktynės , kurias 
stebėjau su es tų grupe Arklių 
vardai įdomūs. Lenktynes lai
mėjo hockey žaidėjo Wayne 
Gretzky arklys Golden Phea-
sant, o mano pasirinktas (With 
Approval) atbėgo antras. Taip 
aš la imėjau 5.20 dol. Arlington 

M i l l i o n arklių lenktynėse . 
(Įėjimas kainavo 5 dol.) 

Namuose įsijungiau radiją ir 
pataikiau išgirsti interviu su 
Jane Byrne. buvusia Chicagos 
mere, kuri vėl žada į tą postą 
kandidatuot i . Buvo ga l ima 
skambinti į stotį — užduoti 
klausimus. Paskambinus pa
klausiau, ar ji, kaip Geraldine 
Ferraro, jautė spaudos nusis
tatymą prieš ją. kaip prieš 
moterį. Vėliau pasakiau, jog 
kardinolas Bernardin, dabar 
besi lankąs Lietuvoje, žadėjęs 
visokeriopos pagalbos Lietuvos 
bažnyčiai. Klausiau, kadangi 
Chicagoje ir apylinkėse yra apie 
100,000 lietuvių, ar būdama 
mere ji siektų ekonominių ryšių 
su Lietuva. Ji norėdama gauti 
mūsų balsus, ruošdama dirvą 
rinkimamas, atsakė teigiamai. 

Taip prabėgo dar viena diena 
e i l i n i o žmogaus g y v e n i m e 
„vargstant dėl Lietuvėlės". 

L i n k i m e Lietuvai pasaul io 
akivaizdoje išlaikyti vienin
gumą, stabilumą, nes per tokį 
trumpą laiką tiek daug pasiekė. 
Be to , visas pasaulis dabar jau 
žino ne tik Lietuvą bet ir Lands
bergį, Prunskienę ir Brazauską. 
Prašome mūsiškius raginti savo 
atstovus balsuoti už humanita
rinės pagalbos teikimą Lietuvai 
ir nepavargti remiant lietuvių 
t ikslus. 

Indrė 
/ 

KELIAUKITE PABALTYJE 
SAVARANKIŠKAI! 

ses»s3 

Prad«d«nt 1 M * m. w p w 2 <t. 
•:40 M 10 M 

p*r WPNA (buv. WOPA Stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radi jo laida šiuolaik iniam lietuviui 

lietuvių bei anglų ka lbomis 
ivfcite - motery 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:M v.v. M t:40 M 

Amane* Communlc«Hon«, Ine. 
408 South Oak Park Avonuo. Oak Park, «L 80302 

tat. nr. I 4 t - « * M 

A GUIDE TO THE B ALTIC 
STATES 

yra pirmasis išsamus kelionių vado
vas po Baltijos valstybes anglų 
kalba. 

320-ties puslapių apimties knygoje 
pateikta svarbi informacija, skirta 
turistui, norinčiam laisvai ir sava
rankiškai keliauti Informacija, ku
rios inturistas neduoda 

Amerikos pabaltiečių paruoštas ir 
išleistas vadovas informuoja, kur 
nakvoti, ką daryti, ką matyti ir kaip 
keliauti. Taip pat teikia kultūrinę ir 
istorinę informaciją 

Kama: $17 95 (JAV) 
+ 2.05 persiuntimas 
$20 00 

(Virginijos vaistuos gyventojams 
reikia primokėti 4.5% mokesčių.) 

Užsakymus priima: 

Ingrida Kalnini 
INROADS, INC. 
P. O. Box 31 §7 

MarrmaM, VA 22110-3197 

(703)041 011S 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1990 m. 
rugsėjo 7 d. mirė 

ANTANAS MACELIS 
Gimęs prieš 93 metus Lietuvoje, savanoris kūrėjas, at

sargos pulk. leitenantas, teisininkas. Mylimas Tėvas, Brolis, 
Diedukas ir Pro-diedukas. 

Palaidotas rugsėjo 11d. šalia žmonos Ninos Rock Creek 
kapinėae, Washington, D.C. 

Artimieji Amerikoje: duktė Galina, sūnus Algis, anūkai: 
Ramūnas, Jolanta ir Darius. Danutė ir Nijolė; proanūkai: 
Aleksandra ir Maksimilijonas: sesuo kazimieriete Marija 
Kleofa ir broliai bei seserys Lietuvoje. 

Mie lam kraštotyrininkui ir pogrindžio spaudos 
ta lkininkui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

net ikėta i mirus, jo žmoną BRONĘ ir dukras: RŪTĄ, 
R A M U N Ę ir D A N G U O L Ę , jų se imas ir art imuos ius 
nuoširdžiai užjaučiu ir dalinuosi giliuoju s kaus mu. 

Antanas Mažiulis 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA. 

VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais
tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE. 

Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 
gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus. e ta . 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglips arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobil ius: Lada nuo $7200. Sa
mara nuo $9000. 

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta. 

Visos finansinės ir banko operacijos atl iekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio kursas 

Priimamos įvairių terminų mvestacijos. 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromley. 
Kent, BR1 4HB, England. 

Tel. 081 460 2592. 

Remember... 

A) 
Rock Ages 

' Visos kapines visos religijos 
• Vienintele ..Rock of Ages paminklų 
prekyba šioie apylinke^ Amžina garantiia 

ONLVROCKOF AGES 
DEALERSHAJ/E 

ROCK OF AGES MEMORIALS. 

,.Rook 
geriau^: 
granitd'-
bas, am/ 
pamatv-

\ges" paminklai yra 
viršiausi. Kiečiausias 
Tiausiai atliktas dar-
i garantija. Atvykite ir 

Pranešame, kad š.m. rugsėjo 11 d., sulaukės tik 28 metų 
staiga ir netikėtai mirė Sūnus, Brolis ir Draugas 

A.tA. 
LINAS STRAVINSKAS 

Linas gimė ir augo Vilniuje. I Ameriką atvyko 1989 m. 
lapkričio mėn. Dirbo Lietuvos pasiuntinybėje, Washington, 
D.C, paskutiniu metu gyveno Chicagoje. 

Lietuvoje liko tėvai ir brolis. 
Laidotuvėmis rūpinasi a.a. Lino Chicagoje sutikti draugai. 

Laidotuvių tvarka bus pranešta vėliau. Laidotuvių direktorius 
Donald A. Petkus, tel. 312476-2345. 

Kadangi a.a. Linas giminių čia neturėjo, tai velionio per
vežimui į Lietuvą ir kitoms susidariusioms išlaidoms pa
dengti visuomenė maloniai prašoma aukų. Aukos bus 
renkamos Seklyčioje ir Vyresniųjų Lietuvių centre Chicagoje. 

J 

A.tA. 
PETRUI ŠMAIŽIUI 

mirus, jo žmoną, m ū s ų mielą įgaliotinę, SALOMĖJĄ 
ŠMAIŽIENE nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvių Fondas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 7 3 7 1 2 1 3 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 9 7 4 4 4 1 0 

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

Antkac Paminklai * Mauzo
liejai ' : iminklų jrašai * Pa
minklą statomi bet kuriose 
kapinėse 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzines atminimo lentos 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Plrmad -P«nktd 8:30-4:30 
i * * td 10:00-4:00 
S«kmd 11 30 3 30 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

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

H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50* Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s galite pas i ekt i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

ST. MARY & EVERGREEN 
MO*TMEXT CO. 

9 1 0 0 S. KEDZ1E \\t... EVERGREE* P A R K . I L. 
(312) 233-3015 or (708) 422-7146 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugsėjo mėn 14 d. 

x Kard . J o s e p h L. Bernar
dino p r a š y m u lietuvių bažny
čiose renkamos vieno sekmadie 
niošv. Mišiose aukos Liet. Kat. 
religinei šalpai. Kardinolas, 
viešėdamas Lietuvoje, susi
pažino su šalpos te ik iama 
parama Lietuvos bažnyčioms 
beveik jau 30 metų. J is prašo 
kuo gausiau Lietuvos bažnyčias 
remti. Lietuvos K. Bažnyčios 
kronikose bažnyčių sunki pa
dėtis išgarsinta visame pasau
lyje. 

x Metinis Cicero J ū r ų šau
lių kuopos „Klaipėdos"' ren
ginys bus rugsėjo 29 d., šeš
tadienį, T vai. vak. Šv. Antano 
parapijos salėje. Bus šalti 
užkandžiai ir skani karšta vaka
rienė. Šokiams gros smagus or
kestras. Rezervacijos pas Joną 
Dekerį. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
aplankymas bus spalio 4. 5 ir 6 
dienomis. Kviečiami alumnai, 
tėvai, mokytojai, draugai ir 
moksleivės da lyvau t i , nes 
kiekvieną diena bus skirtinga 
programa. Reikia tik iš anksto 
paskambinti tel. 312-925-8686. 

X O n a Kasperavičiūtė Vil-
kev ič i enė , Vytauto duktė, 
ieško savo motinos sesers Vero
nikos Meszkutovvicz. gyvenusios 
64 Perry Ave., Worcester. Mass. 
Taip pat ieško jos vaikų Edvino 
ir Broniaus arba jų vaikų, 
mamos brolių Zigmo, Antano, 
Stasio Naroškevičių ar jų vaikų 
ir anūkų Rašyti: Ona Vilke-
vičienė. Aguonų 13, Ukmergė, 
Lithuania. 

x Tautos šventės minėji
m a s pradedamas šv. Mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. 
rugsėjo 16 d. 11:15 v. ryto, ne 
11 v. ryto, kaip anksčiau buvo 
skelbta. Už klaidą atsiprašome. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to produkta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d ienų 
laikotarpyje . 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus, 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$10000 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
r y Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x BUENOS AIRES. Argen 
t ina . vadinamas Pietų Ameri
kos Paryžiumi — elegantiškas, 
judrus miestas . Grožesitės 
plačiais bulvarais, parkais , 
skulptūromis, paminklais ir 
muziejais. Parduotuvėse rasite 
įvairių odos išdirbinių didelį 
pasirinkimą, keliaudami su 
„DRAUGO" ekskursija š.m. 
l apkr ič io 26 d. Informacija ir 
registracija - American Tra-
ve l Service Bureau , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643: tel. (1-312) 238-9787. 

'sk' 

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

(sk) 

X Ieškoma tarnautoja įstai
gai Marąuette Parke dirbti 
popietinėms valandomis. Turi 
gerai mokėti lietuvių ir anglų 
ka lba ir var tot i rašomąją 
maš inė le K r e i p t i s : te l . 
312-778-0833. 

(sk) 

x A.a. L inas St ravinskas , 
neseniai atvykęs svečias iš Lie
tuvos, 28 metų amžiaus, staiga 
mirė Chicagoje. Laidotuvėmis 
rūpinasi jo draugai. Pranešta tė
vams Lietuvoje, kurie prašo, 
kad jo palaikai būtų atvežti į 
Lietuvą palaidoti. 

x Dr. Vinco Kudirkos ar
t ima giminai tė a.a. Izabelė 
Lenkut ienė mirė Marijapolėje 
rugpjūčio mėnesį. Ji buvo dr. V. 
Kudirkos brolio Motiejaus 
duktė. Skausme liko duktė Zita, 
literatūros mokytoja. Taip pat 
liko artimų giminių Chicagoje. 

x Dar yra vietos F.S.S. ruo
šiamoje vakar ienė je . Vaka
rienė bus Baltijos restorane 
rugsėjo 21 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Fil. Edis Tuskenis, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos, kalbės 
apie paskutiniuosius Lietuvos 
įvykius. Galima skambinti ir 
užs i reg i s t ruo t i pas Ritą 
Likanderytę tel. 312-737-9057. 

x Chora i , kurie dėl įvairių 
priežasčių negalėjo dalyvauti 
planuotoje Dainų šventėje, 
kviečiami įsijungti į septintąją 
Dainų šventę, kuri bus 1991 m. 
gegužės 26 d. University of Il
l inois Chicagos paviljone. 
Prašoma kre ip t i s į Dainų 
šventės vicepirmininką Faustą 
Strolią, 15325 Seąuoia St., 
Oak Forest, IL 60452 arba 
skambinti tarp 10-12 nakties 
tel. 708-687-1430. 

x New J e r s e y valstijos de
p a r t a m e n t a s rengia etninių 
grupių pasirodymą rugsėjo 
15-16 dienomis. Tarp kitų tau
tybių kviečiami ir lietuviai, 
kurie pasirodo savo tautiniais 
darbais. 

x Illinois universi teto va
dovybė praneša, kad Lietuvos 
sveikatos atstovas dr. Aleksand
ras Laucevičius pasirašė sutartį 
specializuotis Lietuvos gydyto
j a m s ir k i t i ems sveikatos 
žmonėms. Universitetas džiau
giasi, kad taip pat turi Lietuvių 
katedrą savo viduje. 

x Ats iuntė p o 15 dol. ir 
grąžino laimėjimų šakneles: 
Colonel Algis J. Tallat-Kelpša, 
Mentor, Ohio, Stasys Ignatavi
čius, Cleveland, Ohio, Victoria, 
Alyta. Worcester, Mass., E. 
Liaugaudas, Parsippany, N.J. 
Labai ačiū. 

x Pasau l io Lietuvių centre, 
Lemonte rugsė jo 16 tuoj po 
šv. Mišių, įvyks PLC informa
cinis susirinkimas. Dalyvauti 
kviečiami visi, kuriuos domina 
centro finansinė padėtis, lėšų 
telkimas ir kondominiumų sta
tybos bei pirkimo reikalai. PLC 
tarybos ir valdybos nariai at
sakys į klausimus. 

(sk) 

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

(sk) 
x Grei t pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Dr. S t a s y s G o š t a u t a s 
MGS Enterprises Ltd, prezi
dentas, Westwood, Mass., buvo 
atvykęs įvairiais reikalais į 
Chicagą, ta proga lankės i 
„Drauge" ir turėjo su admi
nistracija pasitarimą apie jo 
suredaguotą knygą apie 
Čiurlionį anglų kalba galutinį 
paruošimą spausdinimui. 

x Dr. Adolfas ir Algė Šle
žai, iš Flossmoor, 111., užsisakė 
bilietus į „Draugo" vakarienę, 
kuri bus rugsėjo 23 d., sekma
dienį, Mart in iąue pokylių 
salėje. Bilietų dar galima gauti 
„Draugo" administracioje dar
bo valandomis arba pas rengi
nių komiteto narius. 

x Danutė ir d r . P r a n a s J a 
r a i iš Highland, Ind. ir šiais 
metais įsigijo bilietus ir daly
vaus „Draugo" vakarienėje, 
kuri bus rugsėjo 23 d., sekma
dienį, Martiniąue salėje, Ever-
green Park. Bilietų dar yra ir 
juos galima įsigyti „Draugo" 
administracijoje darbo valan
domis ir šeštadienį iki 12 vai. tel 
585-9500. 

x Dr. Antanas Bel ickas , 
Evergreen Park, 111., ir Walter 
Rask, Oak Lawn, 111., lankėsi 
„Draugo" administracijoje ir įsi
gijo po du bilietus į „Draugo" 
vakarienę, kuri bus rugsėjo 23 
d. Martiniąue pokylių salėje. 

Lietuvių respublikonų Illinois lygos valdyba išleidžia atostogoms j Floridą savo ilgametį iždininką 
Juozą Šulaitį. Iš kaires: N. Maskaliūniene, E. Jasinevičienė, L. Jankūnienė, D. Milūnienė, R. 
Andrijauskiene, A. Kačinskienė ir J. Oksienė; stovi: A. Milūnas, A. Jankūnas, V. Kačinskas, C. 
Oksas, Juozas Šulaitis, L. Maskaliūnas ir V. Jasinevičius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Birutė ir Pe t ras Bucha i iš 
Oak Lawn, 111., užsisakė bilietus 
į „Draugo" vakarienę, kuri bus 
rugsėjo 23 d., sekmadienį, 
Martiniąue salėje Evergreen 
Park, Illinois. Bilietų dar 
galima gauti „Draugo" admi
nistracijoje darbo valandomis. 

x Morr is F. ir Mar ia Wie-
ner , Fort Lauderdale, Fla.. grą
žindami laimėjimų šakneles pa
aukojo 50 dol. lietuviško žodžio 
palaikymui. A. Antanavičius, 
Chicago, 111., atsiuntė 30 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Š) šeštadieni, rugsėjo 15 
d.,6 v.v. iki 8 v.v. Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemonte įvyks 
lietuvių susitikimas su kongr. 
R. Durbin padėkoti už jo rūpestį 
Lietuvos laisvinimo reikaluose. 
Informacijai kreipt is į: L. 
Norušį, 708-301-7177 a r b a P . 
Domanskienę 708-246-0049. 

(sk) 
x „Lietuvos Aidų" radijo 

programos gegužinė-piknikas 
įvyks rugsėjo mėn. 16 d. Saulių 
namuose, 2417 West 43 Str. 
Pradžia 12 vai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti ir sekma
dienio popietę praleisti radijo 
programos klausytojų eilėse. 
Šokiams gros smagus K. Rama
nausko orkestras, šeimininkė 
patieks skanių valgių: cepelinų, 
kugelio ir dešrų ir kitko. Tegu 
visi keliai veda į radijo gegužinę 
rugsėjo 16 d. Tuo paremsite 
programos veikimą. Eidami į 
gegužinę a tnešk i te dovanų 
Laimės šu l in iu i . Labai 
laukiama visų. 

(sk) 

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONU VEIKLA 

Kaip kiekviena organizacija, 
t a i p ir I l l inois l i e t u v i ų 
respublikonų lyga nenoriai 
paleidžia savo pareigūnus į 
„pensiją". Rugpjūčio 31 dieną 
lygos valdybos nariai su antrom 
pusėm susirinko pas Milūnus 
atsisveikinti ir išlydėti į Floridą 
ilgametį lygos darbuotoją Juozą 
Šulaitį. Juozas nuoširdžiai dir
bo įvairiose pareigose ne tik Il
linois lietuvių respublikonų 
lygoje, bet taipgi ir taut inėj 
lietuvių respublikonų fede
racijoj. J is sumaniai ir kantr ia i 
tvarkė abiejų organizacijų iždą, 
tad nenuostabu, kad tą vakarą 
paskambinęs federacijos pirmi
ninkas Jonas Urbonas iš Detroi
to kvietė ir toliau likti tose 
pareigose. 

Vaišių metu pabendrauta, pri
siminta daugelio metų bendras 
darbas ir palinkėta nepamiršt i 
visuomeninio, politinio darbo 

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

(sk) 

x Sofija Petraitytė-Šiaud-
vyt ienė ieško dėdės Antano 
Petraičio, gim. apie 1912 m. 
Tauragės apskr. Vėliau jis gy
veno Marijampolėje ir išvyko į 
užsienį. J is , arba apie jį ži
nantieji, prašomi pranešti šiuo 
adresu: L i t h u a n i a , 233020 
Kaunas , Geležinkelio paš tas 
(iki pareikalavimo), A. Arku-
šauskui . 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja pas lauga : užtik
r in tas pr is ta tymas žemiausia 
ka ina 7 dienų laikotarpyje . 
Dabar nereikia rūpintis ar 
pasiųstas kargo ateis neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami jį per Maskvą. UŽ 
$1.25svara8 (minimumas 100 
svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas į Rygos muitinę. Kreip
tis - G.T. INTERNATIO
N A L INC. Cargo Division, 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-7334. 

(sk) 

x Baltijos r e s to rane g e r a s 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 R o -
ber t s Rd.. tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Moter is iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Skambint i : 
312-847-3824. 

(sk) 

x „ J o h n G. Blank" m e n o 
centre Michigan City, IN, rug
sėjo 15 d. 6:30 v.v.-8:30 v.v. bus 
a t idaroma „The Sp i r i t of 
Lithuania", Michigan City ir 
apylinkių lietuvių menininkų 
darbų paroda. Bus išstatyti ir 
dail. Domšaičio darbai. Šią 
parodą finansiniai remia „In
diana Arts Commision" ir „Na
tional Endovv-ment for the Arts". 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
parodos atidaryme dalyvauti. 

(sk) 

nuvykus į Fl ridą. Kalbėjo pir
m i n i n k a s V y t a u t a s Jasine
vičius, Kazimieras Oksas, Ana
tolijus Milūnas ir dr. Ferd. V. 
Kaunas . Visi vertino Juozo 
nuoširdų darbą lygos veikloje. 

Lygos vardu Juozui įteiktas 
t rumpų radijo bangų aparatas, 
kad ir tolimoj Floridoj, ne
galėdamas girdėti Margučio, 
galėtų pasiklausyti Vilniaus 
radijo. Illinois lietuvių res
publikonų lygos nuostolis taps 
Floridos iaimėjimu. 

Besisvečiuojant aptar ta ir 
sus i t ik imai su Illinois kon-
g r e s m a n a i s angažuot i juos 
Lietuvos talkai. Jau susitikta su 
kongresmanais Lynn Martin ir 
Henry Hyde, kurie ne tik paža
dėjo, bet ir savo pirmus pažadus 
įvykdė. 

Rugpjūčio 10 dieną Illinois 
l ietuvių respublikonų lygos 
atstovai Vytautas Jasinevičius. 
Anatolijus Milūnas ir Leonas 
M a s k a l i ū n a s sus i t i ko su 
kongresmanu Harris W. Favvell. 
respublikonu iš 13-to distrikto. 
Kongresmano distriktui pri
k l a u s o Lemonto , Downers 
Grove ir kiti pietvakarių prie
miesčiai, kur gyvena nemažas 
skaičius lietuvių. J is dažnai 
dalyvauja Lemonto lietuvių 
renginiuose ir yra susipažinęs 
su Lietuvos reikalais. Lygos 
atstovai parodė kongresmanui 
, , D r a u g e " i š spausd in tą 
skelbimą dėl humanitarinės pa
galbos Lietuvai ir nusistebėta, 
kad j is lig šiol dar nėra tai 
parėmęs. J is užtikrino, kad tai 
tuoj bus padaryta, ir tas nebuvo 

lig šiol padaryta, nes j is buvo 
atostogose. 

Pakalbėta bendrai apie atei
ties paramą Lietuvos klausimu 
kongrese, galimybės įsteigti Illi
nois valstijos prekybos atsto
vybę, pagarsinimą Lietuvos 
reikalo per kongresmano lei
dinius ir dalyvauti įvairiuose 
renginiuose. 

Illinois lietuviai respublikonai 
turi labai gerą ryšį ne tik su 
kongresmanu Harris W. Favvell, 
bet ir su jo įstaigos štabo na
riais, su kuriais bendrai dir
bama vietinėj partijos veikloje. 

Dovvners Grove respublikonų 
laikraštis, aprašydamas Illinois 
valstijos respublikonų kon
venciją, plačiau paminėjo apie 
partijos platformoj į t r a u k t ą 
rezoliuciją Lietuvos reikalu. Ją 
pristatė kongresmanė Lynn 
Martin ir senatorė Judy Baar 
Topinka, prašant ir talki
ninkaujant Illinois lietuvių 
respublikonų lygai. Atsisveiki
nant su kongresmanu prašyta ir 
toliau palaikyti artimus ryšius 
su lietuviais ir paremti Lietuvos 
reikalus kongreso darbuose. 

Artimoje ateityje t ikimasi 
susitikti ir su kitais kongresma
nais ir kviesti juos į talką Lietu
vai. 

A. M. 

NAUJA LIETUVOS 
ISTORIJOS SCHEMA 

MOKYKLOMS 

Lietuvių tautos didvyriai 
žinojo istorijos svarbą mūsų 
Tėvynės gyvenime bei at-

x Anglijos lietuvių k l u b o 
Chicagoje gegužinė įvyks r u g 
sėjo 23 d., Saulių salėje. Nar ia i 
ir svečiai maloniai kviečiami į 
gegužinę atsilankyti. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a e l e k t r i n ė 
virimo plyta (selfcleaning), indų 
plovimo mašina (portable) , 
šaldytuvas (selt defrost), garažo 
durims atidaryti Sears Co 1/3 
hrs povver. Tel. 312^42-0227. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s 2 m e t ų . 2 
bu tų šviesių pu tų n a m a s . Po 
6 kambarius abiejufcee butuose: 
3 miegamieji, va lgomas i s ; 
dviejų auto garažaaiArti krau
tuvių. Geras s u A i e k i m a s . 
gera apylinkė. 
sulta, Rimas 
312-586-5959. 

RABHa* R e 
St jĮkus. tel. 

K 
(sk) 

Klaipėdos Manjn« Taiko? Karalienes bažnyčioje Chicagos kard .1 Bernar-
din apsilankymo metu. 

IS ARTI IR TOLI 
URUGUAJUJE 

— A.a. Domicėlė Markevi
čiūtė Dorelienė, 60 metų am
žiaus, mirė liepos 26 d. Monte-
video mieste. Velionė ouvo veik
los ir šio krašto lietuviams vado
vaujančios šeimos motina. Po 
religinių apeigų bažnyčioje 
pa la idota Cer ro kap inėse . 
Giliame liūdesyje liko labai 
veiklus lietuvių vadovas vyras 
Vytautas Dorelis, kuris yra 
muzikas, ansamblių vadovas ir 
parapijos vargonininkas, taip 
pat trys dukterys — dvi su 
šeimomis, sūnus su šeima, 
penki vaikaičiai ir daug giminių 
ir artimųjų. 

KANADOJE 
— Hami l tone mi rė trys gy

ventojai, visiems pažįstami. Mi
rė a.a. P. Kamarauskienė, Čerš-
kų šeimos močiutė, a.a. M. Bile-
vičienė, Trumpickų ir Bilevičių 
močiutė, ir a.a. V. Perkauskas, 
palikęs žmoną ir sūnų sų šeima. 

gimime. Kojelavičius buvo pir
masis pasaulinio masto Lietu
vos istorikas, kurio darbai buvo 
įjungti į von Schlozerio Europos 
istorijos rėmus. Daukantas irgi 
rodė lietuviams, kad jų praeitis 
buvo garbinga ir ja buvo galima 
didžiuotis. Tikroji istorija, kaip 
ta. kuri dabar pagaliau sugrįžta 
į mūsų besilaisvinančią Tėvynę, 
išlaisvina žmones ir tampa poli
tiniu įrankiu. Tą puikiai supra
to Basanavičius, Kudirka ir 
kiti. 

Kaip matome, istorija negy
vuoja t iktai universitetuose ar 
akademijose, be t yra visos 
tautos brangi nuosavybė. Ta is
torija tur i būti lengvai pri
einama visiems, kurie ja domisi. 
Taip pat istorija nebūtinai turi 
būti sausa ir nuobodi, bet gyva 
ir įdomi, ypač mūsų jaunie
siems. Žinoma, išeivijos lietuvių 
mokytojai bei pedagogai tą nuo 
seniai supranta. Bet istorija 
ne visuomet efektyviai perduo
dama vien knygomis ar straips
niais . Yra būda i lengviau 
ir greičiau orientuotis, nenei
giant smulkmenų ir išsamaus 
supratimo svarbos. Reikia tokių 
priemonių ir mokiniams ir 
mokytojams. 

Vienas būdas tai padaryti yra 
istorinė schema. Dirvos bendro
vė prieš dešimtmetį išleido 
Viliaus Dundzilos paruoštą is
torinę lentelę, kuri buvo tei
giamai priimta ir greitai išpar
duota. Neseniai Lietuvoje kita 
lentelė buvo išleista vartojimui 
mokyklose. Bet ir čia mūsų 
tarpe tokios priemonės yra 
reikalingos. Tad pirmininkės 
Reginos Kučienės iniciatyva 
JAV LB Švietimo taryba išleido 
Gražinos Sturonienės paruoštą 
„Lietuvos istorijos raidą". Toje 
lentelėje yra vaizdžiai ir pa
traukliai išdėstyta Lietuvos 
istorija. Petras Aleksa paruošė 
spaudai, o leidimą finansavo 
Lietuvių fondas. Iliustruotas 
žemėlapis su A. Sutkaus nufoto
grafuotu Vilniaus katedros vaiz
du ir Čiurlionio paveikslu. Ši 
lentelė ateina į pagalbą, kai 
kartais reikia istorinės pagalbos 
įvair ių kun iga ikšč ių bei 
valdovų migloje, dešimtmečių ir 
šimtmečių bėgyje. 

Čia ne kokia pasenusi medžia
ga, bet apima įvykius iki šių 
dienų, t.y. šių metų Lietuvos 
valstybės atstatymo ir įvykius 
Tėvynėje 1989-1990 metais. Ši 
„Lietuvos istorijos ra ida" yra 
reikalinga ne tiktai mokyklose, 
bet kiekvienam lietuviui, kad 
kiekvienas iš mūsų galėtų kuo 
pilniau suprasti savo krašto pra-
e i t l D T . Robertą* Vita* 
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