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Lenkai ir vokiečiai 
susitaria dėl sienos 

Susitarta dėl sutarties 
„baigti II PasaulinĮ karą" 

Paryžius . Rytų ir Vakarų Vo
kietijos pažadėjo garantuoti 
Lenkijos-Vokietijos dabartinę 
sieną, tuo nuramindami lenkus 
ir garantuodami tarptautinį 
pritarimą jų pačių susijungimui 
šių metų pabaigoje. 

Šį užtikrinimą jos padarė va
dinamosios „Du plius keturi" 
grupės pasitarime, kurį suor
ganizavo dalyvavusių kraštų už
sienio ministrai, būtent abiejų 
Vokietijų ir keturių II-jo Pa
saulinio karo sąjungininkų: 
JAV, Sovietų Sąjungos, Brita
nijos ir Prancūzijos. Šių pasi
tarimų tikslas buvo aptarti Vo
kietijų susijungimo pasekmes 
kitiems Europos kraštams. Į jį 
buvo pakviestas ir Lenkijos už
sienio ministras Krzysztof Sku-
biszewski. 

Paskutinėmis dienomis Len
kijos vyr iausybė iš re iškė 
susirūpinimą, jog jei II-jo Pas. 
karo sąjungininkai atsisakys 
visų savo teisių rūpintis Vokie-
tijos-Lenkijos sienomis po Vo
kietijų susijungimo, tai nuims 
spaudimą Vokietijai patvirtin
ti iki šiol tebeginčijamą jų sieną 
su Lenkiją. 

II-jo Pasaulinio karo pabaigoje 
sąjungininkai Lenkijos vakari
nę sieną patraukė j vakarus, 
kompensuojant už Sovietų 
Sąjungai atiduotą rytinę dalį. 
Tuomet iš Lenkams atiduotų 
Vokietijos žemių buvo ištremti 
milijonai ten gyvenusių vokie
čių. Iki šiai dienai dešinieji 
Vokietijoje tebereikalauja tų 
žemių sugrąžinimo Vokietijai. 
Neseniai kanclerio Kohl viešai 
i š r e i k š t a s a t jau t imas tų 
vokiečių reikalavimų išgąsdino 
lenkus. 

Vokiečių užtikrinimai 
lenkams 

Birželio 21 d., abiejų Vokietijų 
parlamentai priėmė rezoliucijas, 
kad Oderio-Nė"isses upių pažy
mėtos sienos, nustatytos po II-
jo Pasaulinio karo, būtų palik
tos, kartu su atsišaukimu būsi
mam suvienytos Vokietijos par
lamentui, kad šis taip pat šią 
sieną patvirtintų. Tačiau Lenki
ja bijojo, kad šios rezoliucijos 
nėra pakankamai stiprios ir dėl 
to prašė, kad sąjungininkai 
neatsisakytų savo teisių iki pat 
abiejų Vokietijų susijungimo ir 
naujojo jų parlamento patvir
tinimo II-jo Pasaulinio karo 
metu nustatytų sienų. 

Tačiau baigus antradienio po
sėdžius , Lenkijos užsienio 
minis t ras išėjo iš posėdžių 
patenkintas, kad dabartinės 
sienos pakankamai užtikrintos. 

Vokiečiai, kuriems ypač rūpi 
tarptautinė parama jų susi
jungimui, tam ruošėsi ir prieš šį 
susitikima. Vakarų Vokietijos 
užsienio ministras Hans-Diet-
rich Genscher prieš posėdj 
privačiai užtikrino K. Skubi-
szewskį. kad suvienyta Vokie
tija pasirašys naują ekonomine 
sutartį, užtikrinančią, kad vers
l in ia i kon t r ak ta i , kur iuos 
lenkų įmonės padarė su Rytų 
Vokietijos firmomis bus išpil
dyti, nors jos netrukus ir turėtų 
užsidaryti. 

Kol kas Skubiszewskis yra pa
tenkintas gautais pažadais ir 
sutarė dėl susitarimo kalbos, 
nors jis dar laukia „teisiškai 
galiojančio'" dokumento. 

Tol imesnė eiga 
Taip greitai priėjus visų 

sus i tar imų, šeši Paryž iu je 
susirinkę užsienio minis t ra i 
pareiškė, kad dabar j a u galės 
rugsėjo 12 d. vykti Maskvon su
rašyti galutinę sutartį, kuria 
pasibaigs keturių sąjungininkų 
teisės ir įsipareigojimai del 
Vokietijos ir Berlyno po II-jo 
Pasaulinio karo. 

Toji sutartis bus pate ikta Eu
ropos Saugumo ir Kooperacijos 
Konferencijai, kuri vyks Pary
žiuje lapkričio 19 d., j e i iki to 
laiko bus pasirašyta sutart is dėl 
nebranduolinių ginklų sumaži
nimo Europoje. Kai sąjungi
n inkų teises pabaigiančioji 
sutartis bus pasirašyta, pilnai 
nepriklausomos Rytų ir Vakarų 
Vokietijos praves gruodžio 2 d. 
bendrus visuotinius rinkimus ir 
po to susijungs. 

Sovietų užsienio min is t ras 
Eduard Ševardnadze išreiškė 
pasitikėjimą abiejų Vokietijų 
gera valia ir jų įsipareigojimu 
nebūti grėsme kitoms valsty
bėms. 

JAV valstybės sekretor ius 
J ames Baker III pa r e i škė : 
„Prieš maždaug šešis mėnesius 
Ottavvoje mes užvedėme šį „Du 
plius keturi" procesą. Mūsų 
tikslas buvo palengvinti tai
kingą ir demokratišką Vokietijų 
susijungimą ir Europos susitai
kymą. Šiandien žymiai artėja
me prie to tikslo.... Tikiuosi, jog 
kai sukaks metai po mūsų susi
tikimo Ottavvoje, J A V ir k i t i 
sąjungininkai galės sveikinti 
suvienytą, demokratišką ir su
verenią Vokietiją". 

Prancūzijos užsienio ministras 
pareiškė, jog tolimesnių kliūčių 
Vokietijų susijungimui nebėra. 

P r inc ipa i d ė l 
Lenkijos-Vokieti jos s ienos 

Lenkija sutarė dėl naujos su
tarties po to . kai abi Vokietijos 
sutiko su penkiais principais, 
užtikrinančiais dabartinę sieną 
ir kai jos pažadėjo padaryti 
formalią sutartį su Lenkija 
„greičiausiu įmanomu laiku" po 
jų susijungimo. 

Penki principai.kuriems prita
rė Vokietijos, yra šie: 1. Po są
jungininkų sutart ies pasirašy
mo, suvienyta Vokietija iš savo 
įstatymų išbrauks visus išsireiš
kimus, kuriuose minima, kad 
Vokietijos-Lenkijos siena y ra 
provizorinė. 2. Suvienytos Vo
kietijos teritoriją sudarys t ik 
Berlynas ir dabart inės Rytų ir 
Vakarų Vokietijos. 3 . Suvieny
tos Vokietijos parlamentas pat
virtins Oderio-Neissės liniją 
sutartyje su Lenkija, kuri bus 
sudaryta „greičiausiu įmanomu 
laiku" po jų susijungimo. 4. Su
vienyta Vokietija atsisakys bet 
kokių teritorinių pretenzijų. 5. 
Keturi Sąjungininkai sutinka 
prižiūrėti, kad šie principai bus 
įvykdyti. 

Atstovų rūmai atmetė konstitucinį 
biudžeto apribojimą 

Lenkijos užsienio ministras Krzysztof Skubiszewski Ckt j kalbasi su 
Vakarų Vokietijos užsienio ministru pirmininku Haris Dietr.ch Genscher 
Paryžiuje po susitarimo dėl Lenkijos-Vokietijos sienos 

drebėjimas Filipinuose 
Mani l a . Trečiadienio rytą 

Filipinų salas sukrėtė dar du 
mažesni žemės drebėjimai, dvi 
dienas po didžiojo, kuris sunai
kino centrinę Luzon salos dalį 
ir oficialiu skaičiavimu jau 
paliko 309 užmuštų ir 700 su
žeistų. Paskutinieji drebėjimai 
buvo 6.3 ir 5.8 stiprumo Richte-
rio skalėje. Pirmadieni žemės 
drebėjimas buvo 7.7 balų. 

D a u g i a u s i a žalos buvo 
padaryta Baguio ku/orti.ikame 
mieste, 110 mylių į šiaure nuo 
Manilos, o naujieji drebėjimai 
dar labiau apsunkins gelbėjimo 
darbą. 

Prez. Corazon Aąuino išskrido 
į Baguio trečiadiednio rytą ap
žiūrėti padarytą žalą. Šimtai 
žmonių tebėra neiškasti iš griu
vėsių. JAV kariuomenės dali
niai prisijungė prie gyvųjų 
ieškojimo darbo. Japonija ir kiti 
kraštai pasiuntė įvairių reik
menų ir medicinos personalo. 

Daugumas gelbėtojų y ra pri
vatūs piliečiai, priklausantys 
vietinėms organizacijoms. Jie 
deja neturi reikiamų priemonių, 
kaip kranų, nukelti stambius 
giūvesių gabalus. Ten esantys 

užsienio reporteriai sako. jog 
nematyti, kad valdžios įstaigos 
koordinuotų gelbėjimo darbą. 

Baguio mie- 'e kuriame 
gyvena 1,500 amerikiečių, 
žemės drebėjin. - sugriovė dalį 
Hyatt viešbuči; ten užmušda
mas 50 žmonių, o netoliese 
esantį Nevada viešbutį perskėlė 
pusiau. Pastara jame vyko JAV 
Agentūros tarptautiniam vysty
muisi seminarą? TIK \ - ten 
buvęs ameri&etU Jar nesuras
tas. 

Baguio mieste pradėjo trūkti 
maisto ir kuro. Ieškojimo darbą 
teko nutraukti nakties metu, 
nes nėra elektros. Filipinuose 
žiniose kalbama apie plačiai 
vykstantį grobimą iš griuvėsių. 

JAV tuč tuo jau pasiuntė 
25.000 dol. pašalpos, 2.000 sv. 
medicininių reikmenų, palapi 
nių ir drabužių iš ten esančių 
JAV bazių C ark ir Subic įlan
kos. JAV da e ir dvi ligoninės 
mašinas su i oeracinėmis ir su
žeistuosius cydo ir savo ligo
ninėse. Pag* binio personalo ir 
medžiagų at.-'untė ir Japonija, 
Tbailandas. Kanada, Šveicarija 
ir Pietų Kor ja. 

Washington, DC. JAV Kon 
greso Atstovų rūmai antradie
nį atmetė siūlomą amendmentą 
konstitucijai, kuris reikalautų 
subalansuoti federalinį biudže
tą. Tuo jie pripažino, kad už di
džiulį federal inės valdžios 
deficitą yra kalti ne esantys įs
tatymai, o politikierių kongres-
manų atsisakymas žvelgti tikro
vei į akis ir mažinti federalinės 
išlaidas, skiriant mažiau lėšų 
įvairioms federalinėms įstai
goms. 

Balsavusieji prieš, sakė, kad 
konstitucijos negalima keisti 
politiniais sumetimais — dėl to, 
kad politikieriai nenori būti at
sakingi savo lėšų skirstymo pa
reigose. Be to, jie nemano, kad 
konstitucijos pakeitimas daug 
padėtų šiuo atveju, nes nenorin-
tieji mažinti išlaidų rastų būdus 
konstituciją apeiti. 

Bet šis konstitucinis pakeiti
mas beveik praėjo šiais rinki
miniais metais. Tam tetrūko tik 
septynių balsų. J i s buvo atmes
tas 279-150 santykiu. Kongres-

manas James Traficant (D-Ohio) 
pareiškė: „Šiam kraštui nerei
kia konstitucinių amendmentų, 
o drąsių kongresmanų. ...Čia 
kongresmanai pabalsuos už 
konstitucinį pakeitimą ir tada 
grįžę savo ba l suo to jams 
pasigirs: štai ką aš padariau! O 
iš tikrųjų jie nebus nieko pa
darę". 

Prez. Bush pasiuntė Kongre
sui laišką, prašydamas amend
mentą priimti. Amendmentas 
būtų uždraudęs skirti daugiau 
federalinių lėšų negu numa
toma pajamų, išskyrus karo 
a tve ju a r spec ia l iu tr i jų 
penk tada l ių dugumos viso 
kongreso balsavimu. 

Rėmusieji amendmentą sake. 
jog aiškiai matyti, kad kongres
manai nebeturi valios būti 
finansiniai atsakingi, dėl to, ir 
nemoka prieiti reikiamų poli
tinių sprendimų. Anot jų, tai ir 
yra pakankama priežastis pra
vesti konstitucinį pakeitimą, 
nes jis juos priverstų būti atsa
kingais. 

JAV susiriš su Gorbačiovo 
opoziciją 

Paryž ius . JAV valstybės sek-
r e t o r i u s James Baker III 
pareiškė, kad JAV yra pasi
ruošusios šnekėtis su neko
munist ine prez. Michailo Gor
bačiovo opozicija, užklaustas, ar 
toks elgesys t inka JAV, Baker 
atsakė. ,,Jei pažvelgsime kaip 
JAV laikėsi panašiais atve
jais kituose Centrinės Euro
pos kraštuose ir kitur, matysi
me, kad ir ten mes rūpinomės 
turėti ryšius su opozicija, kad 
turėtumėme gerą supratimą jų 
pozicijų ir kad jie teisingai 
suprastų mūsų poziciją. Nema
nau, kad tokia laikysena dabar 
būtų nebetinkama tik dėl to, 
kad dabar kalbama apie Sovietų 
Sąjungą"' 

Tačiau pi rmadienį JAV 
vyriausybes pareigūnams dar 
nebuvo aišku, ar kai kurių 
žymių partiečių išstojimas iš 

Filipinuose po žemės drebėjimo JAV m^n, ištraukia sužeistą moten M Filipinų Krikščioniu 
kolegijos griuvėsių. To pastato griuvimas ..musė 50 asmenų. 

Komunistų partijos pereitą sa
vaitę Maskvoje ves į tikros 
opozicijos susikūrimą, į dau
giapar t inę polit inę s is temą 
Sovietų Sąjungoje. Šiuo laiku. 
pasak vieno aukšto JAV parei
gūno, Washingtonas tebelaukia 
kol susiformuos aiški opozicija, 
su kuria būtų galima užvesti 
ryšius. 

Tuo tarpu, JAV, kartu su 
kitais Vakarų Europos kraštais, 
r e m i a opozicinius v iene tus 
kraštuose kaip Rumunija ir Bul
garija, siųsdami popierių, spaus
dinimo priemones, kompiu 
terius, kopijavimo mašinas ir 
panašiai. 

Sovietų Sąjungoje vis dauge 
j an t balsų ir grupių, norinčių 
reformas pravesti greičiau negu 
Gorbačiovas, amerikiečių politi 
kų dešinysis sparnas, ypač res
publikonų partijoje, vis labiau 
spaudžia Bushą konkrečiai rem 
t i reformų norinčius rusus. 
Žinia, B. Jeltsin jau buvo pri
imtas Baltuosiuose rūmuose, 
bet tuomet jis tik buvo vado
vaujantis Sovietų parlamento 
narys, ne opozicijos vadas. 

Rašydamas New York Times 
laikraštyje. Thomas Friedman 
pastebėjo, kad Busho vyriausybė 
jau ilgą laiką persistengia jokiu 
būdu nepakenkti Gorbačiovui. 
Tai buvo matyti ir p laikysenoje 
pabaltiečių atžvilgiu. Nekitaip 
suprastinąs ir James Baker pa
reiškimas pirmadienį. Ir čia 
vyriausybė teduoda tik minima-
linį galimą pripažinimą kylan-
čiai opozicijai Rusijos federaci
joje, kuri vienaip ar kitaip at
rodo nebesulaikoma. Tačiau, 
Friedman nuomone. Bakeno 
pareiškimas rodo JAV vyriau 
sybės augant) supratimą, kad 
teks turėti ryšius ir su Gor 
bačiovo opozicija. 

Lietuvoje sudarytas 
komitetas ruoštis 

deryboms 
Vilnius. Trečiadienį Vilniuje 

posėdžiavo naujai sudarytas 
komitetas pasiruošimui dery
boms su Sovietų Sąjunga. Komi
tetui vadovauja Bronius Kuz
mickas. Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos prez id iumo 
viceprezidentas. 

Kuzmickas vadovaus dešim
t ies narių komite tu i , susi
darančiam iš parlamento narių 
ir valdžios pareigūnų, turinčių 
AT-os įgaliojimus daryti pasi
ruošimus normaliems ryšiams 
su Sovietų Sąjunga. Šis komi
tetas neturės oficialios dery
bininkų roles, bet padės suda
ryti ekspertų grupes apsvarstyti 
įvairius Lietuvos rūpesčius 
prieš kalbantis su sovietais. 

Trečiadienio posėdyje daly
vaus ir Lietuvos Užsienio 
ministras Algirdas Saudargas ir 
Gediminas Šerkšnys, pirminin
kas AT Valstybes Atstatymo 
komiteto. 

Sovietų spauda 
negarsina 

Kohl-Gorbačiovo 
susitarimo 

M a s k v a . Sovietų žinių 
agentūros mažai rašė ar kalbėjo 
apie prez. M. Gorbačiovo su
tarimą, leidžiantį suvienytai 
Vokietijai įstoti į NATO, nors 
jau veikia įs tatymas drau
džiantis žinių cenzūrą. 

Tassas tepraneše, kad Vakaru 
Vokietija sutikusi sumažinti 
savo karinių dalinių skaičių po 
susijungimo. Neminėjo, kad 
prez. Gorbačiovas atsisakė savo 
principo neleisti R. Vokietijai 
įstoti į NATO. 

„Izvestija"" atspausdino Tasso 
pranešimą, pridėdama dar ir 
savo korespondento Berlyne 
žinutę, kad Sovietų Sąjunga 
davusi sujungtai Vokietijai 
leidimą įstoti į NATO. 

Valstybine televizija parode 
vaizdus Gorbačiovo ir Kohl. kar
tu nevaikštančius pievoje ir va
žiuojančius j spaudos konferen
ciją, pasakydami t ik. kad 
spaudos konferencija buvo 
transliuota anksčiau, ir nepa
sakydami, kas toje konferenci
joje buvo paskelbta. Ištisos 
konferencijos nemačiusiems 
nebuvo pasakyta, kas ten buvo 
pranešt;! 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV vyriausybė paskyrė 
pašaliečių ekspertu komisiją 
peržiūrėti NASA resursus ir nu
statyti jų tolimesnių projektų 
tvarką. 

— Indijos min. pirm. V P. 
Singh atsiėmė savo atsistaty
dinimą po posėdžio su kitais 
Nacionalinio Fronto vadais. Ne
žiūrint to, valdančios koalicijos 
krizė tebesitęsia ir dar keturi 
ministrai atsistatydino, jų tarpe 
ir užsienio reikalų ministras 
Praėjusią savaitę j a u atsis

tatydino I 
tydinimu 
Ministro | 
Dėvi La. p 
sūnaus po 
rint kitų rr.; 

- Kinijo» 
sybe pra> 
surašymą I 

ministrų. Atsista-
pr iežas t i s yra 

•rm. pavaduotojo 
tangos stumti savo 
inę karjerą, nežiū 
iistrų priešinimosi 
Komunistų vyriau 
o savo gyventoju 
asiųsdama milijo

nus paruoštų apklausinetojų. 
— Irano vyriausybe šiuo 

metu nenorinti geresnių ryšių 
su Amerika, nežiūr int jos 
paramos nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo Tačiau sakosi 
padariusi viską, kad pagrobtieji 
vakariečiai laikomi Libane bū
tų paleisti. 

— Fi l ip inuose komunistų 
partizanų buvo pagrobtas iš 
namų amerikietis. Taikos kor 
puso narys, T. Svvanson 

— JAV Federalinė komunika 
cijos komisija sieks trijų metų 
laikotarpy sumažinti telefonų 
skambinimo kainą 5 0 ^ . 

-- Iš i/os Angeles j I.ong Beach 
pradėjo veikti pirmasis vietinio 
susisiekimo traukinys, vadina
mas Mėlynoji Unija. Iki rugpjū
čio 1 d bilietai nieko nekai 
nuoja. paskiau - 1.10 dol. 

— B u d a p e š t e Vengrijos 
Parlamentas pirmajai pokarinei 
nekomunistinei vyriausybei įsa
ke pradėti pasitarimus pasi
traukti iš Varšuvos pakto. Už 
tai balsavo 232 parlamentarai 
ir ne vienas prieš 

KALENDORIUS 

Liepos 19 d.: Šv. Vincentas 
paulietis. Aurėja, Drasūnas. 
Tanga 

Liepos 20 d.: Sv. Česlovas, 
Jeronimas. Alvydas, Aukštuolė 

ORAS C H K AGOJE 

Saule teka 5:32. leidžiasi 8:24. 
Temperatūra ketvirtadieni 92 

F., nakt) —71 F. Galimybė aud
ros ryte ir vakare, dieną — 
dalinai saulėta. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. liepos men 19 

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 

Stasio Butkaus saulių kuopos 
gegužinė-išvyka įvyks sekma
dienį, liepos 22 dieną, „Pilėnų" 
stovykloje, prie Manchester, 
Mich. 

PRISIMINSIM DARIAUS 
IR GIRĖNO SKRYDI 

Dariaus ir Girėno skrydžio 
metines bus minimos Šv. Anta
no bažnyčioje sekmadienį, lie
pos 29 d., 10:30 vai. šv. Mišių 
metu. Organizacijos kviečiamos 
Mišiose dalyvauti su vėliavo
mis. 12:30 vai. p.p. akademija 
vyks Dariaus ir Girėno klube, 
Tillman ir Butternut gatvių 
sankryžoje, Detroite. Kalbės Ed
vardas Milkus. Deklamuos Vy
tau tas Ogilvis. Dainuos Onutė 
Vindašienė ir Valė Tautkevičie-
nė. Minejimą-akademiją rengia 
Dar i aus ir Girėno k lubas . 
Visuomenė kviečiama Mišiose 
ir akademijoje dalyvauti. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS 

Čiurlionio sansamblis sekma
dienį, rugpjūčio 12 d., 12:30 v. 
p.p. koncertuos Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Ansambliui 
vadovauja muz. Gediminas 
Pu r lys . Tai bus v ienas iš 
paskutiniųjų koncertų Ameri
koje, prieš čiurlioniečių vieš
nagę Lietuvoje, rugsėjo mėnesį. 
Prieš koncertą veiks virtuvė. 
Koncerto bilietus iš anksto 
ga l ima įsigyti Šv. Antano 
parapi jos spaudos k ioske , 
„Kasoje" arba pas Kazį Gogelį, 
tel. 535-6683. 

A.A. JUOZAS DITKUS 

A.a. Juozas Ditkus, 91 m. 
amžiaus, mirė liepos 12 d., savo 
namuose, Detroite. Velionis 
paliko žmoną Marcelę, dukrą ir 
žentą Albiną ir Joną Vyšniaus
kus, dukrą ir žentą Aldoną ir 
Alfonsą Ponelius. Šešis vaikai
čius ir keturis provaikaičius. 
Atsisveikinimui su velioniu va
dovavo laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė. Rožinį 
sukalbėjo Šv. Antano parapijos 
klebonas kun Alfonsas Babo 
nas. 

NAUJA BENDRUOMENĖS 
NARĖ 

Liepos 15 dieną. Kristina ir 
V i t a s Zubr ickai su s i l aukė 
naujagimės dukrelės, Darios 
Aidos Zubrickaitės. Sveikinam 
tėvus ir senelius. 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MINĖJIMAS 

Pavergtų Tautų minėjimas 
įvyks sekmadienį, liepos 22 d . 
6 vai. vak. ukrainiečių Kultu 
ros centre, Warren, Michigan. 
Pietūs 7 vai. vak. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas JAV kon 
gresmenas William S. Broom-
field. kuris yra Atstovų rūmų 
užsienio r e ika lų komite to 
mažumos vadovas. Dalyvavi 
mas pietuose — 15 dol. Pakvie
timai gaunami pas dr. Algį 
Barauską, tel. 258-6535. Pa 
vergtų Tautų savaites minėjimą 
rengia Detroito Pavergtų Tautų 
komitetas. 

SPAUDA REMIA LIETUVI 
KANDIDATĄ 

..Detroit News" dienraštis 
liepos 15 d. laidoje pranešė, kad 
remia lietuvi kandidatą ir 
dabartinį Michigan valstijos 
atstovą respublikoną Matt Du 
naskiss į Senato 8-to distrikta 
Atstovo Matt Dunaskiss tėveliai 
buvo aktyvūs Detroito Vaizbos 
buto nariai. 

PAŠNEKESYS SU 
LIETUVOS UŽSIENIO 

REIKALŲ MINISTERIL 

„Lietuviškų Melodijų" radijo 
valandėlė liepos 13 d. translia
vo pasikalbėjimą su Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu, viešėjusiu 
Lietuvos pasiuntinybėje, Wa-
shingtone. Ministeris Saudar
gas pasidalino įspūdžiais apie 
susitikimą su JAV Užsienio 
Reikalų sekretorium James 
Baker ir apie humanitarinę 
paramą Lietuvai. Pasikalbėjimo 
metu paaiškėjo, kad Michigano 
JAV senatorius Don Riegel 
remia sen. Moynihan rezoliu
ciją, raginančią JAV suteikti 10 
milijonų dol. vertės humanita
rinę paramą Lietuvai. Michi
gano JAV senatorius Carl Levin 
dar nėra apsisprendęs ar šią 
rezoliuciją remti. 

PAŠNEKESIAI APIE 
LIETUVA RADIJO 

BANGOMIS 

Danutė Petrulytė grįžo iš Vil
niaus universiteto kur praėju
sius metus gilino savo mokslo 
žinias. Savo įspūdžiais pasida
lino pasikalbėjime su Algiu 
Zaparacku „Lietuviškų Melodi
jų" radijo valandėlės liepos 17 
d. laidoje. Taip pat buvo perduo
tas pasikalbėjimas su Vytautu 
Landsbergiu,Jr., kuris, kartu su 
Arūnu Mateliu, Audrium Sto
niu ir Artūru Jazdokimovu rodė 
savo filmus Jaunimo sąjungos 
liepos 16 d. Kultūros centre 
rengtoje vakaronėje. 

LANKĖSI KUN. 
S. TAMKEVIČIUS 

Kun. Sigitas Tamkevičius 
liepos 15-16 dienomis lankė Šv. 
Antano bažnyčią kur turėjo pro 
gos susipažinti su klebonu kun. 
Alfonsu Babonu ir buvusiu kle 
bonu kun. Kazimieru Simaičiu. 
Liepos 16 d. kun. Tamkevičius 
išvyko į Chicagos Skautų Rako 
stovyklą, Custer, Michigan. 

lm 

Los Angeles Lietuvos Vyčių valdyba. Iš k.: sėdi G Kaskus, A r ū n a s Ba rkus ir Robert Novak. Stovi 
— Bronė Skirienė ir valdybos pi rmininkė Marytė Šepikaitė. 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr. , 1043 Fifth St., St Monica. CA 90403. 

DAR APIE ŠV. ANTANO 
PARAPIJA 

Daug kartų buvo rašyta apie 
Šv. Antano parapiją, kurios 
bažnyčią buvo numatyta užda
ryti. Parapiečiai jaudinosi, pyko 
ir siūlė įvairias, kartais nere 
alias sugestijas. Kad ši parapi
ja išl iko net po bažnyčią 
apnaikinusio gaisro ir klebono 
sužeid imo, r e ik i a bū t i 
dėkingiems, mano supratimu. 
Lietuvos Vyčių veikėjui Rober
tui Boris. dr. Algiui Barauskui. 
Algiui Zaparackui ir parapijos 
klebonui kun. Alfonsui Babo-
nui Jie kurijoj atstovaudami 
parapijos tarybai, nuosaikių 
pokalbių ir rimtų argumentų 
dėka, įrodė, kad Šv. Antano pa 
rapija yra lietuvių religinis ir 
k u l t ū r i n i s ž idinys, l aba i 
reikalingas vyresnio amžiaus 
žmonėms. Jokių žygių, dėl baž
nyčios uždarymo, pas Šv. Tėvą 
nebuvo. Kurija ir arkivyskupas 
nesivadovavo sentimentais del 
parapiją ištikusio gaisro, bet 
atsižvelgė į pateiktus faktus. Jei 
Lietuvos Vyčių 102 kuopos na
riai randa reikalo kas mėnesį iš 
kitų parapijų atvykti į Sv. An 
tano bažnyčią bendroms pa
maldoms, ir jeigu jie remia savo 
tėvų parapiją, tai jie padeda 
i š la ikyt i parapi jos gyvas
tingumą Š.m. gegužes 27 d. 
kardinolui Kdmund Szoka vizi
tuojant Šv. Antano parapiją. 
Lietuvos Vyčiai aktyviai daly 
vavo jo sutikime ir pamaldose, 
ojų veikėjas ir parapijos Tary 

VISUOTINIS LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

77-tasis Visuotinis Lietuvos 
Vyčių seimas liepos 26-29 
dienomis vyks Pittsburgh, PA. 
Šeimininkaus to miesto 19 
Vyčių kuopa. 

Nariams jau anksčiau buvo iš
siųstos registracijos anketos bei 
darbotvarkės. Planuojami įdo
mūs renginiai. Kadangi pra
eityje delegatai bei svečiai daž
nai re ikšdavo pageidavimą 
kokio sportinio užsiėmimo, tre
čiadienį, liepos 25 dieną įvyks 
golfo iškyla. Tą pačią dieną vyks 
ir Pittsburgho miesto kultūri
nių paminklų lankymas. Centro 
valdybos n a r i a i balandžio 
mėnesį lankė Pittsburghą ir 
praneša jog tas miestas nebėra 
senovinis ang l ies kasyklų 
miestelis J is stebins atsilan
kiusius savo įdomybėmis. Šuva 
žiavimas vyks viešbutyje, esan
čiame gerame rajone su įvai
riomis pramogomis. Viešbutis 
yra žinomoje „Incline" kalno 
papėdėje, suteikiančioje žavingą 
panoramos vaizdą. 

Centro valdyba rūpinasi, kad 
darbo posėdžiai būtų darbingi. 
Tikimasi, jog Lietuvos Vyčių 
organizacijos seimo darbotvarkė 
vyks pagal planą ir bus laiko 
pasidžiaugti Pittsburgho miesto 
vaišingumu. 

Kiekviename suvažiavime 
vyksta keli diskusiniai būreliai 
įvairiais aktualiais klausimais. 
Šiais metais Nijolė Sadūnaitė 
pakviesta prelegente. 

Registracijos mokestis yra 80 
dolerių. t ač iau Vidurio 
Amerikos apygarda nubalsavo 
savo delegatams, kurie lankys 
darbo posėdžius, sugrąžinti 50 
dolerių. Be to 112-toji Chicagos 
Vyčių kuopa paskyrė 300 dole
riu paskirstyti vįsiems posėdyje 
dalyvausiantiems nariams. Tuo 
būdu, tik mažą dalelytę to regis
traci jos mokesčio padengs 
delegatė ar delegatas. 

Ankstyvas registracijos laikas 
jau praėjo. Viešbutyje kambarių 
mažai teliko, tai nedelsdami 
planuokit dalyvauti Visuotinia 
me suvažiavime Pittsburghe. 

112-oji Lietuvos Vyčių kuopa 
Marųuette Parke. į Visuotinj 
seimą gali pasiųsti 30 delegatų. 

bos vicepirmininkas Robert 
Boris gražiai pravedė kardinolo 
sutikimo tvarką Minėtina, kad 
šiose iškilmėse gausiai dalyvavo 
kitų parapijų nariai, anksčiau 
priklausę Šv. Antano parapijai. 

Stasys Garliauskas 

Be to, kiekviena delegatą gali 
lydėti pavaduotojas. Jeigu su
važiavime dalyvausite, užsi
t ikrinkite, kad Jūsų pavardė 
įrašyta oficialiame mandate . 
Šiuos reikalus tvarko Marija 
Juzėnaitė. Tik mandatų sąraše 
esantieji galės seimo sesijose 
balsuoti. 
Petras ir Juozapina J u z ė n a i 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis,Jr. 

PASKUTINĖS 
LIETUVIŠKOS MIŠIOS 

ŠV. JURGIO P A R A P I J O J E 

Šeštadieni. 1990 metų birželio 
30 dieną, 5 valandą vakare buvo 
aukojamos paskutinės lietuviš
kos Mišios Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje Chicagoje. Ši parapi
ja buvo pirmoji lietuvių parapi
ja JAV vidurinėse valstijose. 

Petras ir Juozapina J u z ė n a i 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis , J r. 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Neseniai buvau pakviesta į 
svečius pas Los Angeles Vyčius. 
Reta proga pamatyti j a u n u s ir 
pensininkus vienoje organizaci
joje veikiančius b e n d r o m i s 
gairėmis. Nariai susipažinę su 
Lietuvos istorija ir vis gauna 
žinių apie religinę bei politinę 
padėtį Lietuvoje. 

Neužgijus žaizdoms netikėtai 
amžinybėn iškeliavus mano 
vyrui a.a. Henrikui, prisiminiau 
mūsų keliones po gražųjį Ame
rikos kraštą Dažnai tekdavo 
susitikti su pensininkais, išsi
kalbėti apie jų vienatvę. Ir jie 
būdavo be galo dėkingi mums 
už praleista laiką su jais . 

Los Angeles Vyčiuose sutikau 
pensininkus, aktyviai veikian
čius, kovojančius už Tėvynę. Jie 
aukoja, rašo laiškus JAV prezi
dentui Bushui, kongresme-
nams, senatoriams; prisideda 
aukomis kunigų seminarijai 
Romoje, vaistų siuntimo vajui į 
Lietuvą; demonst ravo pr ie 
vyriausybes rūmų Los Angeles 
mieste, prie Sovietų ambasados 
San Francisco mieste bei Gor
bačiovo lankymosi me tu Stan-
ford universitete ir t . t . 

Šiuo metu Los A n g e l e s 
Lietuvos Vyčių 133 kuopai 
priklauso 60 narių. J a u n a , 
energinga Amerikoje gimusi 
Maryte Šepikaitė yra kuopos 
pirmininke Pirmasis vicepir
mininkas Robertas Novak rūpi

nasi kultūriniais reikalais, ant
roji vicepirm. Bronė Skirienė 
tvarko narių reikalus, protokolų 
sekretorius yra Arūnas Barkus, 
finansų sekretorė — Laima 
Baltrėnaitė , o iždininkas — 
Dennis Petras . Kuopos narys, 
jaunas architektas Jonas Sturas 
aprašo kuopos veiklą anglų 
kalba „Vyties" žurnale. 1983 
metais ši kuopa buvo Bronės 
Skirienės pastangomis atgai
vinta. 

Praėjusiame kuopos susirin
kime B. Skirienė laimėjimui 
padovanojo R. Petrutienės lie
tuviškais raštais išdrožinėtą 
lėkštę. Tuo būdu kuopos kasoje 
buvo sute lk ta 125 doleriai, 
kur ie bus panaudoti pi rkt i 
vaistus siuntimui į Lietuvą. 
Moterys suneštu valgiu pavai
šino kuopos narius bei svečius. 

Californijos Vyčių susirinki
mai vyksta kas trys mėnesiai. 
S u s i r i n k i m a i pa įva i r i nami 
i s t o r i n ė m i s ir po l i t inėmis 
p a s k a i t o m i s . Į 1990 metų 
Lietuvos Vyčių Visuotinį seimą, 
įvykstantį šio mėnesio gale, 
siunčiame delegatus. 

Ši kuopa darniai apjungia 
jaunus ir vyresnius darbingoje 
veikloje! 

Stasė Bajelienė 

VYČIAI OHIO 
VALSTIJOJE 

Pavasarinio Vidurio Centro 
apygardos Lietuvos Vyčių suva
žiavimo metų vykęs kėgliavimo 
turnyras buvo sėkmingas. Tą 
pas i sek imą nu lėmė didelė 
Clevelando. Pittsburgho bei 
Detroito miestų Vyčių parama. 
Didelis ačiū rengimo komiteto 
pirmininkams Juozui P. Mantz 
ir Juozui Fletcher. Šie vyrai 
sudarė puikią programą. Penk
tadienio vakaro programą su
rengė Elena Mikalauskas ir Ire
na Gečas. Pranė Petkus ir 
Eloise Berczelly paruošė kavą 
bei pyragaičius šeštadienio ryto 
posėdžiautojams. Vakariene tą 
dieną pasirūpino Kitty Praš-
mantas ir Elaine Pacovsky. 
paruošdamos skanų bufetą. 
Įdomios Monte Carlo nakties 
rengėja Annamarie Sluzas-Ber-
ger. o taip pat jos vadovau
jamo komiteto nariai pagirtini 
už puikiai atliktą darbą. Stasys 
Vaitkus tvarkė sekmadienio 
Mišių pravedimo re ika lus . 
Aldona Ryan vadovavo Vyčių 
himno giedojimui. Savaitgalį 
užbaigėme kėgliavimo banketu 
naujai įsteigtoje Amber Rose 
European Deli užeigoje, kurios 
savininkes yra mūsų narės Eli-
nor Sluzas ir Judy Petrokas. 
Pagyrimo verti visi trofėjų 
laimėtojai. Dėkui visiems prie 
suvažiavimo pasisekimo prisi
dėjusiems. 

Neužmirškime Lietuvos savo 
maldose! 

Marija Agnietė 
Mikalauskaitė 

Vertė 
Aleksandras Pakalniskis.Jr. 
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Tinginystė — jauno žmogaus 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
'riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Blogieji stengiasi savo ydas 
paslėpti, gerieji —jas pažinti ir 
pasitaisyti. 

Kung-Dse 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
(1-312) 925-2*70 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus :r kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių veng 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 >ki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia. Chicago. IN. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. IH. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Mlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Ootometnstas fKalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

Patoa Vision Cantar. 7152 W. 127tn St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgm. IL 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GVDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai I 
Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgių 
2454 Wast 71st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai pirm antr Ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik suS'tarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALVBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Souttmast Hlgtmay 
Palos Hatghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12--

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

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

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

Į SOVIETŲ 
SĄJUNGOS ATEITĮ 

„DEMOKRATIJA IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖ" PRAHOJE 

Ką nors pranašaut i — reiškia 
klysti, kartojo žymus istorikas 
Zenonas Ivinskis, kai jo dažnai 
klausinėdavo karo metu apie 
Lietuvos ateitį. Bet žmonės 
mėgsta klausti apie tai kas gali 
būti, spėlioti. Mėgsta ir laikraš
tininkai, ypač sutikę žymesnį 
sovietologą. Sovietų Sąjungos 
ateitis — dabar visiems mįslė. 
,,World Press Revievv" įdėjo Ste-
ven Shabad, redakcijos štabo 
nario, pasikalbėjimą su įta
kingu Maskvos žurnalo „Ogo-
niok" (Liepsnelė; Žiburėlis) 
redaktorium Vitalių Korotiču. 
Keletas Korotičo samprotavimų 
apie netolimą Sov. Sąjungos 
galimą likimą. 

Dabartinis politinis kursas 
eina teisingu keliu, bet varomoji 
jėga, sakytumėm, mašina nerie-
da taip, kaip turėtų. Tai pavojin
ga. Vadovybė dar neturi aiškios 
linijos. Tai būtų panašu į au
tomobilistą, kuris vieną koją 
laiko ant gazo. o kitą ant stab
džių. Tuo pačiu metu Dabartinė 
S. Sąj. tebėra didžiulė imperija, 
bet jokiu būdu nėra sąjunga, 
kas tuo žodžiu turėtų būti 
vadinama. Vakarų Europa or
ganizuojasi į sąjungą ir Sovietų 
respublikoms galėtų būti mo
deliu. Negreit, bet turės taip 
būti ir su Rytų Europa bei 
sovietų respubl ikomis . Jos 
sudarys savo sąjungą, o gal 
integruosis ir į visą Europą. 
Respublikos t u r ė s sudaryti 
sutartis ir aiškiai apibrėžti savo 
teises lygių, nepriklausomų 
valstybių statusą. 

Paklaustas, ar Gorbačiovas 
leis Lietuvai atsiskirti, atsakė, 
kad tai būtų natūralu. Juk jis 
leido išsirinkti tokį parlamentą, 
kokio Lietuva norėjo, nujaus
damas, kad parlamentas tai pa
darys pirmiausia. Ir viskas 
įvyko tik todėl, kad įvedė daug 
reformų. Bet Gorbačiovas nėra 
monarchas. Formaliai jis turi 
didelę galia, bet turi labai stip
rią opoziciją, susidedančią iš 
senųjų kadrų ir kariškių. Po 
Lietuvos tą patį padarys ir kitos 
respublikos. Pirma jos atsiskirs, 
paskui integruosis ir sudarys 
naujais pagrindais konglomera
tą. Sunkiau spėti, kaip reikalai 
vystysis su musulmonų respub
likomis. Ten kita situacija. 
Visai nepriklausomais kraštais 
nesirengia būt i nei Vakarų 
Europos va l s tybės : sudarė 
Bendrąją rinką; dabar siekia ir 
politinės vienybės. Viena be ki
tos negali egzistuoti. Tai natū
ralus procesas. To paties siekia 
Lotynų Amerika; galvoja ir Azi
jos valstybės. Generolas de 
Gaulle yra pareiškęs: „Geo
grafijos pakeisti negalima, bet 
geopolitiką galima'*. Mes ir 
esame toj stadijoj, kai keičiasi 
geopolitika. 

Ar galima pilna demokratija 
visuose kraštuose? Korotič tuo 
netiki. Tokioj Estijoj — taip, bet 
ne Turkmėnijoj. Reikia leisti 
kiekvienai respublikai turėti 
savo skirtingą konstituciją ir 
pagal tai tvarkytis . 

Antisemitizmas S. Sąjungoj 
egzistuoja ir stiprėja, nes iki šiol 
už jokį antisemitinį veiksmą ar
ba už pogromą, kaip buvo Baku 
mieste ir Tadžikistane, nėra 
iškelta byla. Jei KGB apie tai iš 
anksto žinojo, kodėl nepasi
rūpinta užkirsti kelią; jei neži
nojo — kam tada iš viso reika
lingas KGB aparatas! 

Opozicinės partijos neforma
liai egzistuoja, ir tai leidžia gar
siai kalbėti apie ką tik nori. Jei, 
sakysim, iš ryto ką nors negero 
prieš valdžią pasakai, o į vakarą 
niekas neateina tavęs suimti, 
vad inas p raded i gyvent i 
normalų gyvenimą, yra ir opo
zicija. Biurokratų iš viršaus pla
nuojamas ūkis yra nesąmone 
Priėjom prie to. kad negalime iš

simaitinti. Vargšų, neturtingų 
žmonių nuolat daugėja, ne ! 
mažėja. 

Spaudos įstatymo kol kas 
nėra. Žada paskelbti dar šiais 
metais. Dabar tik draudžiama i 
rašyti tai, kas pakenktų krašto 
saugumui. Tai sudaro nemaža 
keblumo redaktoriui. Oficialios ] 
cenzūros irgi nėra, bet kai laik-
rastis spaustuvėje, karinis cen
zorius jau įsikiša ir kartais j 
neleidžia platinti to numerio. 

Apie Jelciną. Redaktorius jį 
pavadino didžiuoju Gorbačiovo 
opozicionierium, atstovaujančiu 
pačiam kairiausiam sparnui 
par t i jos hierarchijoj (pasi
kalbėjimo metu Jelcinas dar ne
buvo išstojęs iš partijose Jei
gu Gorbačiovo peres t ro ika 
nepasisektų, būtų tragedija, 
ekonominė ir politinė katastro-
fa žemyne, kuris užima šeš
tadalį žemės paviršiaus, kuria
me sukoncentruota daugybė ka
rinių raketų ir fanatiškai nu- ] 
sistačiusių kariškių. Perestroi
ka yra žingsnis į normalų, žmo
nišką gyvenimą. Tas būtina, ne
išvengiama. Prie to privedė ir 
veda visų tautų, visos žmonijos 
informacijos išsiplėtimas. Arti
moj ateity satelitų pagalba 
turėsime televizijos programų 
pasikeitimus, vieni kitus geriau 
suprasime. 

Ar komunizmas jau miręs? 
Sunku pasakyti. Komunizmas 
niekad nebuvo realybė, t ik 
pažadai. Amerika gyvena ir dir
ba dabarčiai, ir iš to daug nau
dos; komunizmas kažką kūrė. 
žadėjo ir nutolo nuo normalaus 
gyvenimo ir nieko neturi. Rusija 
kadaise grūdus eksportuodavo, 
dabar importuoja. Ša l tas i s 
karas? Taip jo nebėra, bet yra' 
politinių mokslo žmonių ir 
Amerikoj, ir Sovietų Sąjungoj, 
kurie šalto karo nori. Daugybė 
k a r i š k i ų bando i š l a iky t i 
įtempimą, kad pateisintų naujų 
rake tų , lėktuvų ir bombų 
gamybą. Ta prasme šaltasis 
karas niekad nesibaigs. Per 
daug žmonių iš to gyvena. Blo
giausia, kad šaltasis karas 
gąsdina žmoniją karštu karu. 
Kai turima tokius baisius bran
duolinius ginklus, po karšto 
karo laimėtojų nebus. 

„Ogoniok" turi tiesioginę tele- i 
fono liniją su sovietų valdžios 
cen t ru . Anksčiau valdžios 
žmonės telefonu dažnai duodavo 
nurodymus ką dėti, ko nedėti. 
Dabar labai retai skambina. 
„Valdžia turi kitų svarbesnių 
reikalų negu kištis į redakcinį 
darbą'", pasijuokė Korotič. Be 
to. įsitikino, kad jau neturi 
priemonių laisvą žodį sulaikyti. 
Žurnalas pasidarė labai populia
rus, keleriopai pakilo tiražas, ir 
dabar spausdinama 4.6 mili
jonai egzempliorių. Kasdien 
gauna apiel.000 laiškų. Skai
tytojai skundžiasi visokiausiom 
bėdom, nes negali pasiekti 
valdžios sluoksnių, neturi, kas 
juos išklausytų. Jeigu valdžios 
aparatas normaliai funkcionuo
tų, sumažėtų ir skundų kalnai, 
ir tiražas. 

1988 metų pabaigoje Vilniuje 
susirinkusiems demokratinių 
judėjimų Sovietų Sąjungoje 
atstovams prašant . Vakaruose 
buvo įkurtas koordinacinis cen
tras demokratiniam judėjimui 
Sovietų Sąjungoje remti. Jis 
pasivadino ..Democracy and 
Independence" (Demokratija ir 
nepriklausomybė). Šią organiza
ciją sukūrė 24 įvairių tautybių 
Sovietų Sąjungoje buvę poli
tiniai kaliniai ir disidentai. 
Lietuvai joje atstovauja kun. A. 
Svarinskas ir V. Skuodis. 

Ši organizacija oficialiai buvo 
įkurta 1989 m. pavasarį Pary
žiuje, pirmoje jos suorganizuo
toje t a r p t a u t i n ė j e konfe
rencijoje. Paryžiuje ji buvo 
užregistruota Prancūzijos val
džios įstaigose. Iki šiol pagrin
dinis šios organizacijos renginių 
rėmėjas yra JAV institucija 
..The national council to support 
the democracy movements". 

Po sėkmingos konferencijos 
Paryžiuje ir tų pačių metų 
rudenį italų iniciatyva surengto 

' simpoziumo Romoje, trečias ren
ginys — tarp tau t inė konfe
rencija ..Taikus kelias į demok
ratiją"' — buvo suorganizuota 
liepos 4-6 d. Cekijos-Slovakijos 
federacinės respublikos sos
tinėje Prahoje. 

Šį kartą, be aukščiau minėtos 
Amerikos institucijos, konfe
rencijos pravedimą Prahoje 

I finansavo dar 10 kitų Amerikos 
j privačių kompanijų ir asmenų. 
| Turbūt, dėl šios priežasties į 
I konferenciją a tvyko d a u g 
i amerikiečių. 

Konferencija nuo anksčiau 
'• įvykusių skyrėsi tuo, kad, be or-
i ganizacijos ..Demokratija ir 
' nepriklausomybė'' narių ir kitų 

konferencijos dalyvių iš įvairių 
laisvojo pasaulio kraštų, daug 
svečių buvo iš Sovietų Sąjungos. 
Pastarieji atstovavo įvairiems 
judėjimams ir įvairioms demok
ratinėms organizacijoms Rusi
joje. Ukrainoje, Armėnijoje, 
Azerbaidžane, Gruzijoje. 

I Prahos konferenciją atvyko 
Estijos Liaudies fronto veikėjas, 
populiarus rašytojas Arno Valli-

I kivi. Latvijos Nepriklausomy-
! bės judėjimo atstovas filosofas 
i Olgerd Eglitis. Lietuvos Res-
• publikos par lamento nar ia i 
| Kazimieras Uoka ir Petras Vai

tiekūnas. 
Visų delegacijų, atvykusių iš 

Sovietų Sąjungos ir iš Pabalti
jo kraštų, laukė maloni staig
mena: jos buvo apdovanotos 
k o m p i u t e r i a i s , t e l e f a k s a i s . 

VYTAUTAS SKUODIS 

rašomosiomis mašinėlėmis ir 
k i ta technika, turinčia didelę 
p a k l a u s ą demos-ratiniuose 
judėjimuose. Visu tuo pasi
rūpino organizacijo- ..Demokra
tija ir nepriklausomybė" konfe
rencijos rėmėjai. 

Konferenciją atidarė Cekijos-
Slovakijos federac.nes respubli-

totalitarinę komunizmo sistemą 
Sovietų Sąjungoje. Vakara i 
neturėtų prie to prisidėti ir ta 
sistema neturėtų būti remon 
tuojama. naudojant Vakarų 
kapitalą. Ta sistema turi būti iš 
esmės pakeista. Prie to ir eina 
visi Sovietų Sąjungoje veikian
tys demokratiniai judėjimai. 

Trečiąją konferencijos dieną 
dominavo čekų ir slovakų or
ganizacijos ..Charta 77" nariai. 

kos prezidentas \ aclavas Ha- Ši organizacija ilgą laiką buvo 
velis, pats neseniai buvęs Čeko- pagrindinė opozicinė jėga Čeko
slovakijos disidentas ir politinis 
kalinys. 

Pirmąją konferencijos dieną 
dominavo organizacijos „De
mokratija ir nepriklausomybė" 
nariai ir jos prezidentas Parui-
ra s Airikianas, vadovavęs dvi 
va landas trukusiai spaudos 
konferenci ja i ir posėdžiui, 
kuriame trumpa; ir glaustai 
kalbėjo kraštų atstovai — or
ganizacijos nariai ir svečiai. Lie
tuvos tema kalbėjo V. Skuodis. 
Jo kalbą pratęsė iš Lietuvos 
atvykęs Petras Vaitiekūnas. 
Pirmasis kalbėjo apie čekų. 
slovakų ir lietuviu istorinius 
ryšius bei bendro likimo parale
les, antrasis — apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir lietuvių 
tautos nusivylimą Vakarais del 
jų nenoro pripažinti 1990 m. 
kovo 11d. konstituciniu demok
ratiniu būdu atkurtą Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę. 

Antrąją konferencijos dieną 
buvo skaitomi pranešimai ir 
vyko diskusijos trijuose posė
džiuose, kurie buvo pavadinti 
..Kelyje į demokratiją". ..Ar yra 
alternatyva laisvajai rinkai?" ir 
„Ką turėtų daryti Vakarai?" 
Viename iš tų posėdžių kalbėjo 
Lietuvos parlamento narys Ka
zimieras Uoka. 

Apibendrinant visus pasisa
kymus, kuriuos padare or 
ganizacijos „Demokratija ir 
n e p r i k l a u s o m y b ė " nariai, 
svečiai iš Sovietų Sąjungos ir 
Pabaltijo kraštų bei poliltiniai 
veikėjai iš JAV, Prancūzijos. 

. Anglijos, buvo galima padaryti 
išvadas, kad tie demokratiniai 
judėjimai, kurie dabar vyksta 
Sovietų Sąjungoje.ir kurie nula-
tos stiprėja, yra rimta jėga. su 
kuria Vakarų pasaulio vadovai 
turėtų skaitytis, jeigu jie tikrai 
nori, kad Sovietų Sąjungoje 
būtų įgyvendinta demokratija, 
o visame pasaulyje užtikrinta 
taika. Vakarų pasaulio vadovai 
daro didžiulę klaidą, remdami 
M. Gorbačiovą ir jo „perestroi
ka"', kurios tikslas — sustiprinti 

Slovakijos kelyje į demokratiją. 
Diskusijose apie šio krašto sun
kias ekonomines problemas 
dalyvavo ir grupė amerikiečių. 

Konferencija vyko tuo pat 
metu kai Cekijos-Slovakijos 
parlamentas posėdžiavo rink
damas respublikos prezidentą 
pilnai kadencijai ir spręsdamas 
naujos vyriausybes klausimus. 
Tai buvo viena iš priežasčių, 
kad konferencijos klausytojų 
tarpe vyravo ne čekai, slovakai 
ir moravai, o amerikiečiai, spe
cialiai atvykę į šią konferenciją. 

Visi konferencijos dalyviai 
galėjo pirmieji betarpiškai pa
sveikinti ką tik naujai išrinktą 
Cekijos-Slovakijos federacinės 
respublikos prezidentą Vaclavą 
Havelį. kurio išrinkimu baigėsi 
šio krašto perėjimo iš komunis
tinės sistemos į demokratinę 
laikotarpis. Pereinamojo laiko
tarpio aistrų pėdsakus dar 
buvo galima matyti Prahos gat
vėse. Amerikos miestų sienų 

terliotojų pavyzdžiu, naudojant 
panašią „techniką". Prahos 
miesto sienos kai kur iš 
rašinėtos, tačiau skirtingai nuo 
amerikietiškų, prasmingais už
rašais. Daug kur ant sienų iš to
lo juoduoja arba raudonuoja 
šūkiai: Šalin fašistus! Šalin 
totalitarizmą! Šalin melą! Galas 
senai tvarkai! KPČ - teisman' 
ir panašiai. Fašistais vadinami 
Čekoslovakijos komunistai 
(KPČ*, kurių centro komiteto 
pirmasis sekretorius tuo metu, 
kada vyko konferencija, buvo 
teisiamas už fizinį susidorojimą 
su demonstrantais, kurie 1989 
m. spalio 28 dieną paminėjo 
Čekoslovakijos nepriklauso
mybės dieną. Tad; ir pats Vac 
lavas Havelis t iktai per atsitik 
tinumą išvengė naujo arešto. 
Vaikščiodamas Prahos gatve 
mis pas tebėjau vienintelį 
komunistų . .ginklą" prieš 
Prahos gyventojų neapykantą 
jiems. tai... Stalino portretą, 
priklijuotą vienos metro stoties 
nepasiekiamoje vietoje. Tuo tar
pu Vadavo Havelio portretas 
daug kur išstatytas languose ir 
pakabintas net triukšmingose 
aludėse. 

Beje. tuo pereinamuoju laiko 
tarpiu jungt inės Sovietų ir 
Čekoslovakijos KGB jėgos 
ėmėsi energingų žygių, kad ši 
organizacijos „Demokratija ir 
nepriklausomybe" konferencija 
Prahoje neįvyktų. Keli kviesti 
svečiai iš Sovietų Sąjungos į 
konferenciją atvykti negalėjo. 
nes KGB iš jų atėmė išvykimo 
dokumentus. O. ganizacijos pre
zidentui Paruirui Airikianui. iš 
rinktam j Armėnijos TSR Auks 

čiausiąją tarybą 9 0 ^ balsų, ne
buvo leista įvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą. Bvo daromos atkaklios 
pastangos į pačią organizaciją 
..Demokratija ir nepriklausomy
bė" įvesti asmenį, prisidengusį 
Lietuvos Laisves lygos įgalioji
mais, kuris, nors tik prieš metus 
atvyko į Ameriką, tačiau jau 
spėjo plačiai pagarsėti provoka
cijomis, intrigomis ir melu. 

Prahoje įvykusiai konferen
cijai didelį dėmesį rodė vietinės 
ir užsienio spaudos, radijo ir TV 
atstovai. Konferencijos eigos 
fragmentai keletą kartų buvo 
rodomi per Prahos televiziją. 
Dar konferencijai nepasibaigus, 
apie ją jau pasirodė straipsnis 
l a ik raš ty j e „ T h e Boston 
Herald". Apie ją rašė vietiniai 
ir kiti užsienio laikraščiai. 

Organizacija ..Demokratija ir 
nepriklausomybė" prieš konfe 
rencijos pradžią ir po jos turėjo 
daug posėdžių einamiesiems rei
kalams aptarti. Buvo priimtos 
kelios rezoliucijos ir ki t i 
dokumentai, kurie buvo išpla
tinti spaudos atstovams. Dvi 
rezoliucijos buvo skirtos Pa
baltijo klausimui. Viena iš jų — 
tiktai apie Lietuvą. 

J organizaciją buvo priimti 
apie dešimt naujų narių, jų 
tarpe Lietuvos parlamento na
riai K. Uoka ir P. Vaitiekūnas. 
Buvo sudaryta koordinacine 
taryba iš šios organizacijos 
narių, kurie gyvena Sovietų 
Sąjungoje ir Pabaltijo kraš
tuose. J tos tarybos sudėtį buvo 
išrinktas kun. Alfonsas Sva
rinskas, kuris birželio 18 dieną 
sugrįžo į Lietuvą. 

Vilniaus universiteto mergaičių choras „Virgo" prie Jaunino centro 

Dar vieną patarnavimą žur
nalas daro: į įvykio vietas 
važinėja korespondentai su 
video kameromis; paskui filmus 
daugina ir pardavinėja labai 
aukštom kainom: nuo 300 iki 
500 rublių. Dar planuoja ben
drom pastangom su amerikietiš-
kom „Time" ir britų Maxwell 
Foundation leisti „Ogonioką" 
anglų kalba užsieniui ir nukon 
ku ruo t i valdžios propa 
gandinius „Soviet Union" ir 
„Soviet Woman". Tokias mintis 
laisvai išdėstė populiariausio 
spaudos organo redaktorius, 
pasakė opozicinės sąžinės 
nemeluotą žod}. 

Č. R. 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 

— Bet, panele Nancy, jūs , kaip medicinos - suo, 
žinote kaip ši „žolė" veikia. Gal mums papasak site? 

— Kodėl ne? Mielai! Matote, mediciniškai t r i a n t 
narkotinės medžiagos marihuanos žolės stiebu 
lapuose gali veikti nervų sistemą, sukeldamos 
paprastą apsvaigimą, bet dažnai ir haliucm. 
trumpalaikį išėjimą iš t ikrovės. Panašiai, kaip p 
delinis LSD, tik silpniau. Jautresnieji žmonės, 
į marihuaną, kartais l inksta į savižudybę arba 
į žmogžudystę. Todėl jos rūkymas ir ypač įprat. 
naudoti yra pavojingas, nors sveikatai per 
nekenksmingas. 

— Ak, vis tiek tai baisu, baisu... 
Nancy pasakojimo metu Marija stebi Vyto v< 

raišką, o Jurgis atidžiai klauso viešnios. Jai ba 
veido bruožai kiek sušvelnėjo, jis lyg nuolaidži;: 
gia į abu jaunuolius. 

— Dabar man paaiškėjo. Matau, kad meile 
jus pagelbėti mūsų sūnui. 

Marija nekantr iai nu t rauk ia vyrą, nes ja 
atviri žodžiai apie sūnaus meilę kiek žeidžia k 

— Jurgi! Be reikalo tu keli tokius dalyku^' 
dar net nežinai, kokio pobūdžio jų draugyste 
sprendi apie meilę!.. 

— Tuos dalykus niekas ir niekad negali m 

visada naudinga visokius klausimus kelti, gvildenti 
juos dar pačioje užuomazgoje, ypač galvojant apie 
bendrą ateitį... 

— Ką turite galvoje0 Apie kokią bendrą ateitį 
kalbate? 

Nancy nustebusi ir lyg pati dabar pereina j 
puolimą. Iš to Jurgis sprendžia, kad Vytas dar nėra su 
ja kalbėjęs apie vedybas. Pasijunta kiek nesmagiai, per 
skubiai iškėlęs sūnaus vedybų klausimą. Jis nustemba 

— Argi? Argi judu nesutarėte su Vytu susituokti? 
Nancy žvelgia į Vytą, paskui nuleidžia galvą. Sykui 

nurimsta jos bekyląs protestas. O iš atsakymo Jurgis 
supranta klydęs. 

— 0, taip!... Šį klausimą mes jau esame aptarę... 
Bet gal geriau į jūsų klausimą galėtų atsakyti pats 
Vito... 

Abiejų tėvų akys sminga j sūnaus veidą. Nancy pasi 
ruošusi taip pat klausytis. Jaunasis Bartoms pirmą 
kartą pasijunta esąs atsakingas už savo veiksmus ir 
spręsti savo ateitį. Jaučia akimirkos svarbumą. Tai jo 
gyvenimo posūkis, lemiamoji valanda - kaip jis 
pasisakys, taip turės būti! Todėl pradžije drąsa lyg 

io iš- apleidžia jo krūtinę, o sprendimo sunkumas nulenkia 
usjo svambią galvą. 
žvel- — Matote... Nors dar nėra atėjęs tinkamas laikas 

Bet aš dabar, jeigu jau apie tai užėjo kalba... noriu 
erčia pranešti...Mudu su Nancy planuojame mudviejų 

gyvenimą sujungti į bendras vėžes... Bet dar turėsime 
tokie viską smulkiai aptarti... 
iusą. Jurgis tyli Jo lūpos vel sučiauptos, priešingai 
- viso plačiam Marijos šypsniui jis net nuleidžia žvilgsnį nuo 
) jau sūnaus. Jaučiasi esąs įžeistas. Ne karto tėvams apie 

savo šią savo draugystę su Nancy net neužsiminęs. 
Tepti Vytas nelauktai kalba jau apie vedybas! Jų draugys-
eįžiū- tė tęsiasi vos porą mėnesių! Užsiminus apie vedybas 
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— jie t a r tum įrašyti veiduose! Aš nieko blogc 
riu mano pasakvme. Juk matau savo akimis' Be rylint Jurgis lyg lauke Vytą paprašant tėvų leidimo tokiam 

žygiui. Dabar gi, tarytum lygtis lygiam, sūnus išdidžiai 
ir sausai praneša apie busimą faktą. Ne
besuvaldydamas savo balso griežtumo ar pykčio ner
vingai nutraukia sūnaus kalbą: 

— Paprastai prieš vedybas jaunieji bent atsiklau
sia tėvų! o dabar mes girdime tik staigią naujieną, 
tiktai pranešimą, kad tokio su tokia vestuvės dar 
;vyks. Manau, kad tėvai turi teisę aprobuoti sūnaus 
vestuves kol jis dar tėvų išlaikomas! 

Jurgi!.. Ką tu! 
Marija nenori išsišokimų, susipykimo ar aštrumų. 

Jai skaudu prarasti sūnų, bet mato tik jo laime ir 
trokšta to Jurgis nepaiso žmonos pastabos, nereaguo
ja jos perspėjimo vaidytis ir šalčiau viską svarstyti. 

— Kai panele Nancy baigs svečiavimąsi, noriu kon
fidencialiai iš Vytauto išgirsti prašymą leisti vesti... 
ir padiskutuoti... 

— Tuo tarpu verčiau apie tai nekalbėkime, Jurgi... 
Matau — tai mus visus labai jaudina Ar galiu jus kuo 
nors pavaišinti, panele? 

Viešnia maloniai šypsosi Ji nesupranta jų tarpu 
savio ginču, tik mato. jog Rartoniene nenori 
nemalonumų 

— Labai ačiū. ponia Bartonis Jūs esate labai 
maloni! Bet aš jau tikrai turiu skubėti j darbą.. Norė
jau tik su jumis susipažinti. 

Šalia jos pakyla ir Vytas Bartoniai tap pat atsi
stoja, lyg galutiniam atsisveikinimui Tik Marija 
susigriebia: 

— O, ne. panele, sėskite' Aš vis tiek atnešiu... gal 
vyno? 

Nesulaukdama atsakymo skubiai eina į valgomąjį 
kambarį Jurgis staiga pajunta nenugalimą norą ne 
bematyti abiejų jaunuolių Pakyla paskui žmoną. 

•Bus daugiau) 
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KUN. S. TAMKEVICIUS 
DETROITE 
LIUDA RUGIENIENE 

Liepos 5-8 dienomis Detroite 
lankėsi kun. S. Tamkevičius, 
Kauno kunigų seminarijos, 
Lietuvos Skautų sąjungos, atei
tininkų, Caritas organizacijų 
dvasios vadas. Penktadienį, 
liepos 6 d. rytą, lydimas Lie
tuvos Vyčių veikėjo Roberto 
Boris, nuvyko į „Michigan 
Catholic" redakciją. Čia ilgai 
kalbėjosi su žurnalistu Thomas 
Ewald. Vėliau aplankė St. 
Mary' s lenkų kunigų semi
nariją. Seminarijos rektorius 
parodė seminar is tų klases, 
bendrabutį, koplyčią, gražiąją 
bažnyčią, kurioje yra ir Aušros 
Vartų Marijos koplyčia, at
sakinėjo į kun. Tamkevičiaus 
klausimus, davė jam naudingos 
literatūros. Po šio vizito vyko į 
WPON radijo stotį, kur radijo 
bangomis kalbėjosi su Algiu 
Zaparacku. Vakare mūsų šei
mos namuose susitiko su vietos 
lietuvių skautų vadovais, o šeš
tadienį, liepos 7 d. vakare pas 
Janiną ir Narimantą Udrius — 
su Detroito ateitininkais. 

Sekmadienį, liepos 8 d., Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje 
10:30 vai. kun. Tamkevičius 
aukojo šv. Mišias. Savo pa
moksle gvildeno dvi pagrin
dines mintis. Pirmoji, kad Kris
tus kviečia visus pas Jį ateiti ir 
žada sustiprinimą. Lietuvoje 
okupacijos metais, tai buvę ypa
tingai prasminga. Lietuvių 
rankose nuolatos buvo rožinis, o 
lūpose — malda. Pernai birželio 
mėn. per trėmimų minėjimą, 
tūkstantinė minia, ėjusi nuo 
Laisvės paminklo į Dainų slėnį, 
sustojusi geležinkelio stotyje 
spontaniškai sugiedojo „Marija, 
Marija". Nevienas partizanų 
savo k i šenėse nešiodavo 
maldaknygę, o dar vaiku bū
damas, kunigas matydavo parti
zanus stovinčius eilėse atlikti iš
pažintį. Kai kuriose parapijose 
buvę net 50-60 gyvojo rožinio 
būrelių, Marijos šventovėse ne
trūko maldininkų. ,.Lietuvis 
suprato, kad jį išgelbės ne 
pasaulio galingieji , kad jo 
likimas yra Dievo rankoje". 
Dabar r e ika la i pas ike i tė . 
„Kunigai gali ateiti į mokyklą 
ir mokyti vaikus tikėjimo, o dar 
neseniai kunigai už tai buvo tei
siami. Turime religinę spaudą, 
net valandėlę televizijoje... Tai 
kas įvyko pernai ir šįmet ne
galima kitaip įvertinti, kaip 
dangaus stebuklą". Nenuosta
bu, kad Lietuvoje yra daug 
vilčių būti laisvais. „Ateikite, 
kurie vargstate" žodžiai tinka ir 
laisvajam pasauliui, nes čia taip 
pat netrūksta ligų. nelaimių, o 
ir nuo senatvės neįmanoma pa 
bėgti. 

Antroji pamokslo mintis buvo. 
kad Kristus kviečia iš Jo moky
tis. „Tai labai svarbus primi
nimas 20-tojo amžiaus vaikams, 
kad reikia mokytis ne iš Leni
no, bet iš Kristaus" Šis paska
tinimas yra labiausiai aktualus 
laisvojo pasaul io žmonėms 
Lietuvoje iš patirties žinoma 
kas yra komunizmas, bet Jung 
tinėse Amerikos Valstijose. Pie
tų Amerikoje, net ir Europoje 
dar yra a smenų , t ikinčių 
komunizmu, kaip žmonijos išsi
gelbėjimu . Kr i s tus kviečia 
mokytis ne neapykantos, bet 
meilės, gailestingumo. „Stebėjo-
tes kokia Lietuva šiandien san
tūri, nesiskubina suvedinėti 
sąskaitų". J ie nepriekaištauja 
priešams, bet moka atleisti ir 
užmiršti. „Dievas tebūnie jiems 
gailestingas už visus juodus dar 
bus. kūnuos jie įvykdė". Turime 
mokytis nuolankumo, ne išdi
dumo ..Visi išdidieji praeina, o 
mažyte kukli paprasta Lietuva. 
50-tį metų ujama ir pavergta, 
žingsnis po žingsnio keliasi ir 
ramiai tvirtai eina į priekį. 
Viešpats laimina tuos, kurie iš 
Jo mokosi". 

Po šv. Mišių kun. S. Tamkevi
čius kalbėjo Kultūros centre. 
Gausiai susirinkusiai visuome
nei kunigą pristatė Dievo Ap
vaizdos parapijos tarybos švie
timo komiteto pirmininkė Mari
ja Jankauskienė. „Šiuo metu 
turėjau būti Sibire ir pagal 
žmonių planus neturėjau būti 
laisvame pasaulyje, bet žmonių 
planai nėra Dievo planai". Lie
tuvoje dabar išgyvenama daug 
džiaugsmo, nes atgauta teisė 
giedoti himną, vėl plevėsuoja 
trispalvė ir pagaliau sulauktas 
nepriklausomybės paskelbimas. 
Tačiau yra ir daug nerimo. 
„Kremlius neplanuoja Lietuvai 
laisvės, jie neplanuoja savo galo. 
Kremlius, kaip pagyvenęs žmo
gus, nemąsto apie savo mirtį". 
Visa politika atrodo eina tokia 
linkme, kad „Lietuva vis tiek 
bus laisva. Imperija jau lavonas 
ir kas miršta yra neprikelia-
mas". Laikas veikia Lietuvos 
naudai. Lietuvos Bažnyčia jau 
ne tokia, kokia ji buvo prieš 
10-tį metų. Katekizmas jau 
mokomas mokyklose. Vien 
Kaune užsirašė 15,000 vaikų 
katekizmą mokytis. Stojančiųjų 
į kunigų seminariją yra propor
cingai daugiau, nei laisvajame 
pasaulyje. Pernai į Kauno 
seminariją įstojo 70, šįmet 
tikimasi irgi nemažiau. Lietu 
vos Bažnyčioje reikalingos refor
mos, kurios okupacijos metais 
buvo neįmanomos, nes tai būtų 
sukėlę sąmyšį. Gal ir gerai, kad 
buvo palaukta , nes dabar 
matyti laisvojo pasaulio klaidos. 
Lietuvos bažnyčiose buvo 
išlaikyta aukos dvasia ir gyvas 
Kristaus kryžius. Čia daugiau 
pastebima džiaugsmo siekimas. 
„Jei Lietuvoje nebūtų buvę 
partizanų, tremtinių, gulago, 
tai ir dabartinis Sąjūdis nebūtų 
nuvedęs į tvirtove, į kurią 
nuvedė". Kankinių skaičiai la
bai gausūs. „Prie šios aukos yra 
ir jūsų dalis". Kai buvo šauktasi 
pagalbos, atsiliepė Amerikos 
lietuviai. Išspausdinta Kronika 
ir „mūsų balsas pasidarė stiprus. 
Jį išgirdo ne vien vakarai, bet 
ir Kremlius. Padėtis keitėsi" 
Visos demonstracijos, aukos bei 
parama turėjo savo prasmę. 
„Matome pas jus didelę meilę 
Lietuvai. Surandame čia dides
nės meilės Lietuvai nei 
tėvynėje... Reikia jums pasaky
ti ačiū ir už tuos. kurie kovo 
11-tos nesulaukė. Ačiū už jūsų 

, meilę, auką, maldą, pastangas". 
Kun. Tamkevičius nuolatos 

yra klausiamas: kaip galima 
Lietuvai padėti? Lietuva turi 
medžiagines ir dvasines proble
mas. „Medžiaginės problemos 
aiškios — visko t rūksta , o 
galimybės ribotos... Remdami 
medžiagiškai būkite atsargūs, 
kad tai t ikrai pasiektų jūsų 
tikslą". Lietuva ant savo kojų 
turės pati atsistoti. Dvasinės 
žaizdos yra kur kas gilesnes. 
Netrūksta nesąžiningumo, alko 
holizmo, t ingėj imo di rb t i , 
abejingumo ne tik tikėjimui, bet 
ir Lietuvos reikalams. ..Padė
kite gydyti dvasines žaizdas. 
Tegul jie visada mato. kaip jūs 
mylite tėvyne ir Dievą". Lietu
viai laiko tėkmėje girdėjo daug 
žodžių, ku r i e neišs ipi ldė 
Šiandieną jie žiūri į gyvą pavyz
dį. Meilę Lietuvai išeivijoje yra 
labai sunku perduoti jaunes 
niajai kartai, bet tai yra būtina, 
nes ateityje tur ime išlikti 
vieningi ir vienodai mąstyti. 

Kun. Tamkevičius mielai at 
sakė į jam pateiktus klausimus, 
kurių netrūko Dar būtų buvę 
galima ilgai klausinėti apie Lie-
tuvos Bažnyčią. Lietuvos poli 
tinę padėtį, jaunimą, jo glo 
bojamas organizacijas Daugiau 
sužinojome turėjusieji galimybę 
su juo artimiau pabendrauti 
Pajutome, kad kol Lietuvoje yra 
dvasiniu tvirtovių, kaip kunigas 
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Mūsų koresponden tas Europoje 

Stengiuosi skaitytojus supa- ūkio produk:u eksportas atneš-
žindinti su vokiškos spaudos davo Lietuva; labai dideles pa-
(Vakarų Vokietijos, Šveicarijos, jamas, o litas priklausė prie 
Austrijos) reakcija į paskutinius stipriausios Europos valiutos. 
Lietuvos politinius įvykius, duo
damas sutrumpintus straips
nius bei komentarus. 

Nerasdavau laiko nuvažiuoti 
į Heidelbergą ar Mannheimą 
nusipirkti Lenkijos spaudos, tad 
esu dėkingas vieno Lenkijos u-
to docentui, atsiuntusiam Atve
lykio savaitę pluoštą lenkiškų 
laikraščių, kuriuose liečiami 
Lietuvos reikalai. Susirašinė
damas su juo visuomet prašau 
siuntinėti tik tokią spaudą, 
kurioje paliečiami yra lietu
vių-lenkų santykiai ar Lietuvos 
politiniai klausimai. 

Pasirodo, kad didesni Lenki
jos dienraščiai į Gedimino mies
tą buvo pasiuntę savo kores
pondentus, kurių pranešimai 
tilpdavo pirmuose psl. Prie 
tokių p r ik l auso Varšuvos 
„Rzeczpospolita" net su dviem 
korespondentėm — Maja Nar-
b u t t ir Elzbieta Savicką, 
„ S o l i d a r n o s c " leidžiama 
,,Gazeta VVyboreza" su jos 
atstovp.is Vilniuje Jaceku Bor-
kovičium ir nuolatiniu Maskvos 
korespondentu Leonu Bujko ir 

It-t 
Iš anksto turiu pranešti, kad 

visa lenkiška spauda yra mūsų 
pusėje, simpatizuodama Lietu
vos laisvės siekiams ir tik iš 
gražiausios pusės aprašydama 
lietuviu laisvės kovą. dėjo 
nuotraukas pirmuose psl. 

Pirmadienis, kovo 13 d. Savo 
pranešime Sekmadienį buvo 
šventė" Maja N'arbutt rašo, kad 
„Vakarinės naujienos" pirma
me psl. šalia parlamento posė
džio nuotrauKos įdėjo straipsnį 
,,Tas saldus nepriklausomybės 
žodis". Deja. pirmadienį Vil
niuje lijo. Žmonės skubėjo tuš
čiom miesto gatvėm, mokėdami 
už laikraščiu* dar kapeikom. 

Ne viska> buvo „sa ldu" . 
Gyventojai neramiai laukė 
vieno atsakymo: ką pasakys 
pasaulis, ką pasakys Gorba
čiovas? Tuo tarpu, kovo 11 d. 
vyravo visas kita nuotaika, ypač 
pa r lameni rūmuose. 

Toliau k^espondentė aprašo 
rinkimus. V. Landsbergio lai
mėjimą bei Lietuvos nepriklau-
somybė« paskelbimą. 

„Kad lietuviai stos mūru (už 
nepriklausomybę — K.B.) nežiū
rint jų politinio nusistatymo — 
buvo aišku jau pat pradžioje — 
rašo lenke. Tačiau kaip į nepri
klausomybę reaguos 300 tūkst. 
lenkų mažumos atstovai? Pasi
rodo, kad šeši jų susilaikė. Tai 
buvo Vilniaus krašto provin
ciniai atstovai: Leonas Jankie-
liewicz. Ričardas Maciejkianiec 
(Mačioms Motiekaitis? - K.BA 
Stanislovas Pieszko, Valentina 
Suboc. Edvvards Tomaszevvicz ir 
Stanislovas Akanavicz. Trys 
Vilniaus atstovai balsavo už ne-

Daug laiko ir vietos užimtų priklausomybę: Česlovas Okinc-
vien tik trumpos straipsnių iš
traukos ar komentarai, tad 
perkelsiu skaitytojus jau į pra
eities dienas — paskelbtos nepri
klausomybės — duodamas Var
šuvos ..Rzeczpospolitos" bend
radarbėm Elzbietos Savickos su
trumpintus pranešimus iš Vil
niaus. 

Kovo 13 d. ilgame pranešime 
„Lietuva (taip ir rašo lenkiškas 
laikraštis — K.B.i reiškia lais
vę" Maja Narbutt rašo. kad dar 
vakar Lietuva tebebuvo 
Pabaltijo tarybinė respublika, 
šiandieną ji formaliai yra nepri
klausoma, pradedama naują 
savo istorijos etapą. Lenkė 
grįžta į Lietuvos istorinę praeitį, 
primindama skaitytojams 700 
m. Lietuvos valstybingumą, 
brutalią mūsų valstybės oku
paciją, kuri nepajėgė sužlugdyti 
mūsų ūkio. kadangi žemės ūkio 
produktų gamyba yra penkerio
pai didesnė už pareikalavimą. 
Prieškarinėje Lietuvoje žemės 

Tamkevičius. mūsų jaunimas ir 
tautos ateitis yra stipriose 
rankose Liepos 9 tą kunigas iš
vyko į Dainavos stovyklavietę. 
Liepos 16 tą dalyvaus Dainavos 
metinėje šventėje, o po to 
keliaus i Rako stovyklą pas 
skautus 

zyc (adv , red. savaitraščio 
„Znad Wilū", vedęs lietuvaitę — 
K.BA Matardas Czebot ir 
Zbignievas Bolcevicz. Pastarasis 
yra red „Kurjer Wilenski". 
pakeitęs huv. „Czervvony Sztan-
dar". Su nauju redakt. pagerėjo 
ir paties dienraščio turinys. 

lenkų kalba. Gaila tik, kad nau
jas redakt. pakeitė ankstyvesnį 
„Vilnis" vardą į „VVilno". 

Paskelbus nepriklausomybę, 
giedamas Lietuvos h imnas . 
Manding, daug gyventojų nepa
tenkinti V. Landsbergiu, galvo
dami, kad prezidento pareigas 
turėjo užimti Alg. Brazauskas. 
Žmonės kalbėjo: ,,o. A. Brazaus
kas visai kas kita! J is važinėjo 
į Maskvą, moka su ja kalbėtis. 
Tai šių laikų žmogus. Jo ir veido 
išraiška „gaspadoriška". Taip 
pat kalbama, kad kovo 1 1 d . 
daug atstovų pasiekė rinkėju te
legramos, kviečiant balsuoti už 
A. Brazauską. 

Lenke rašė. kad nut raukus 
Lietuvos K P ryšį su Maskva , . 
Lietuvos KP . .akcijos'" 
gyventoju tarpe gerokai pašoko, 
kadangi A. Brazauskas yra 
realistas ir jo užimtoji linija yra 
saugesnė. Ne visi nor i iš 
..Lados" automašinos atsisėsti 
ant dviračio, suspausti diržą, 
kadangi numatomos sankcijos. 

(Taip rašė kovo 16 d. Maja Nar-
Ibutt, užbaigdama savo praneši
mą pastatytu klausimu Kauno 
atstovui Vidmantui Pavilioniui, 

j kadangi parlamentas paskelbė 
atsišaukimą į pasaulio t au tas , 
prašydamas paramos. 

— Kas gali jus paremti? 
— Gal tik Vatikanas — skam

bėjo V. Pavilionio atsakymas. 
Kovo 26 d. ..Žečpospolita" ra

šo, kad Maskva parašė Lietuvai 
21 mld. rbl. sąskaitą bei 2 mld. 
dol. tarptautinės skolos. Lietu
viai į tai atsakė . .kontra" sąs
kaita, reikalaudami 300 mld. 
rbl. už mirt i , t r ėmimus ir 
kalėjimą 300 tūkst. lietuvių ir 
raudonosios armijos išlaikymą 
jų žemėje. 

Stuttgarto radijo stoties ko
mentatorius balandžio 26 d. gan 
ilgai kalbėjosi su prof. K. Pruns 
kienės dukra. Ji numato studi
juoti Mannheimo u-te. neblogai 
kalbėjo vokiškai. Vakarų Vokie
tijos Švietimo m-ja Lietuvos 
brandos atestatų nepripažįsta. 
Taip pat dalis Vakarų Vokieti
jos kraštų nepripažįsta Rytų 
Vokietijos brandos atestato. 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlav^t' ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

t ifituviams žinomas ir patikimas vardas 

Q mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š ima i t i s ,Rea l to r 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR SALE 

Gntuo^i KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. j i 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

For Sala 
Truck 1988 Chav. model Fleet-
side Pickup V8-1500 9930 
mi—$8,200.00. Call from 5 to 9 
p.m. 312-581-0258 D. Klimas. 

Gardūs koldūnai! Šviežia 
šaltiena! (Košeliena). Paragaukit! 
Galima užsisakyti: 

Tai. 312-778-0574 

MISCELLANEOUS 

FOR R E N T 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . butas; 
ši luma, duj inė virykla, šaldytuvas. Ar
ti 61 & Aust in; St Symphorosa parapi
ja. $350 Į mėn. Tik suaugusiems be 
gyvul iukų Ta i . 5 8 2 - 1 0 1 8 . Ta i rau t i s 
angl iška i . 

F o r r a n t 2 b d r m . ap t . $ 4 5 0 per 
m o . ; v ic . 71 St . & M o z a r t ; heat , ap-
p l i a n c e s i n c l d . ; 1V2 m o . secur i ty 
d e p o s i t C a l l 3 1 2 - 4 3 6 - 7 1 1 8 

H E L P W A N T E D 

A V I L I M AS 
M 0 V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus . 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Straat 

Tai. — G A 4-8854 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MACHINIST/TRAINEE 
For southside job shop. 1 st shift Will train 
recent H S grad. Full time position 
Benefits and O.T Mušt speak FLUENT 
English. 

312-778-0230 
8 am to 4 pm 
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ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humor is t in ia is i r satyriniais 
šk ica is , ats i l iepimu ištrauko
mis, penk ia is š imtais ilius
traci jų, g raž ia i iš leista Am. 
Lietuvių Bibl iotekos leidyklos 
( l i thuanian Library Press). 

Kaina su pers iunt imu $22.00 

Užsakymus s iust i : 

DRAUGAS 
4545 Vf. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois jf.yventoi.ii mok<! S2-1 00 

*
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STATYBA JAU BAIGIASI!!! 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. ..condominiums" baigiami 
statyti čia pirkėjai ras 
GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar galima pirkti šie ..condominiums" 

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

Kiekviename „condominium" bus: daug langų, nauja vinmo plyta 
ir ša'dytuvas, centrinis šaldymas. 

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

Smulkesnei informacijai skambinti Rūtai Suilnaklanai 
(70S) 301 O M O ar (708) 2 5 7 - 7 1 1 4 

arba rašyti 
Cantury 2 1 Pr ima Raai Estata 

1 4 3 0 0 S. Bali Rd . 
Lockpert , I I I . 6 0 4 4 1 

Support Baltic Independence 
At the Goodvvill Gamės 

Jei dalyvausi te ..Geros Valios' žaidy
nėse kaip sport ininkas ar kaip žiūrovas, 
vi lkėkite marškinukus, kūne rodo. k a d 
palaikote Esti jos. Latvijos ir Lietuvos 
demokrat i ją ir nepriklausomybę 

Užsakymus siųsti: 

Baltic Action 
P.O. Box 70237 
Beilevue.WA93C07 

(vėliavėlės su savo spalvomis) 

•aai 

v*: i * * 

C ;y. State. ZP 
Tshirt M L XI 
Meri s soglet: M L XI 
VVomen s sv.cet. M i XI 
T-sfi'rts ar* s/s. 100% conort. Sirgęs 
are fra- ciesr;, iygh ouatity Hr« w.<n 
ver.ol biue ;.icoi s*J« stroes 

T-shirs:$'0«_ 
Sirc'AS' $17 x _ 
Corobuiion 
Returr oosiage 
Toai 

Pelnas skinamas Estuos. Latvijos ir Lietuvos saioai 
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A. A. K. JUKNELIUI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS 

pasibaigus, kurias atliko diako
nas A. Butą, sugiedota Marija. 
Marija ir Lietuvos himnas. Jo 
karstą j amžinybę nešė K. 
Markus, J. Rugelis. K. Ulis, R. 
Čepelė, J. Raštikis ir R. Buch-
holtz. Po vių apeigų dalyviai 
buvo pakviesti gedulo pietums 
į ..Dainos'* valgyklą. 

A. a. Kazys Juknelis gimė 
1908 m. lapkričio 11 d. Mari
jampolės apskr., Liudvinavo 
valsč.. Padovinio kaime pasitu

rinčio ūkininko šeimoje. Baigęs 
gimnaziją ir dar k iek 
pasimokęs, dirbo Vidaus reikalų 
ministerijos žinyboje. Buvo 
vedęs Jadvygą Raštikytę. gen. 
Stasio Raštikio (vieno tėvo ne 
vienos motinos) seserį, su kuria 
išaugino ir išmokslino dukrą 
Rasą ir sūnų Vytautą. Raudo
najam slibinui antrą kartą grįž
tant į Lietuvą, velionis pasi
traukė į Vakarus. Pergyvenęs 
dienas stovyklose, 1950 m. at
vyko į Ameriką ir apsigyveno 
Melrose Parke. Dirbo Chicago 
Rivet and Co., iki išėjo poilsio 

Nors dirbdamas naktimis ir 

Kazys Juknelis 

Jau suėjo pusė metų, kaip iš 
gyvųjų tarpo i šs i skyrė ir 
Amžinybėn iškeliavo visuome
nininkas, daugelio patriotinių 
organizacijų narys a.a. Kazys 
Juknel is , gi l iame liūdesyje 
palikdamas žmoną Jadvygą, 
dukrą Rasą, sūnų Vytautą, mar
čią Karen. vaikaičius: Daną, 
Nicholą, Karą ir daug giminių 
Lietuvoje, Kanado je ir 
Amerikoje. 

Kūnas buvo pašarvotas Bor-
man koplyčioje Melrose Parke, 
111., nes jis ten gyveno. Gruodžio 
28 d. buvo atlydėtas į Sacred 
Heart parapijos bažnyčią, kurio
je įvyko gedulingos pamaldos, 
atnašaujamos klebono kun. 
Curt Lamber t , as is tuojant 
diakonui Antanui Butai Po 
pamaldų buvo nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 
Chicagoje. Laidojimo apeigoms 

Lietuviai Floridoje 

Sunny Hills, FL 
SUKAKTIS 

Liepos 6 d. atšventėm Sunnv 
Hills Community salėje Povilo 
Grigalausko 80 metų sukaktį. 
Nors temperatūra lauke siekė 
96 laipsnius Farenheito, bet į 

• gerai atvėsintą salę sugužėjo 
apie 80 l ie tuvių pa l inkė t i 
solenizantui geros sveikatos ir 
ilgiausių metų. 

Visą programą pravedė Valė 
Zubavičienė, kuri perskaitė 
sveikinimus iš Lietuvos ir iš 
kitų vietų, jų tarpe ir iš prez. 
Bush su žmona. 

Žodžiu Povilą sveikino jo jau
nystės draugas Jonas Zubavi-
čius prisimindamas trumpas 
jaunystes dienas Lietuvoje. Lie
tuvių Bendruomenės vardu 
sveikino apylinkės pirmininkė 
One Adomaitiene. Dar sveikino 
parapijos klebonas kun. Francis 
Szczykutowicz. Klemensas Žu
kauskas ir Povilo sūnus Arū
nas. Po to pats solenizantas tarė 
padėkos žodį šeimininkėms, ku
rios paruošė puikius ir gausius 
patiekalus, programos vedėjai 
Valei Zubavičienei, Alfonsui Ar
lauskui už parūpinimą muzikos, 
visiems jį sveikinusiems ir 
visiems susirinkusiems. 

Čia noriu paminėti , kad susi
rinkusieji su sveikinimo korte
lėmis, kaip ir pridera, pridėjo ir 
dovanų. Neminėčiau to. jei pats 
solenizantas savo padėkos žo
dyje nebūtų paminėjęs, kad tas 
dovanas jis paaukoja būtent: 
700 dol. „Dovana Lietuvai'", 100 
dol. Telšių kunigų seminarijai, 
ir 100 dol. čia mūsų Sunny Hills 
parapijos salės statybai. 

Povilo Grigalausko biografiją 
apraše ..Drauge" žurnalistas 
Alfonsas Nakas, bet čia noriu 
dar paminėti, kad Povilas prenu-
meruojasi ne tik „Draugą", bet 
tarp kitų žurnalų ir „Pasaulio 
Lietuvi", Pasaul io lietuvių 
bendruomenės oficialų leidinį. 
Jis aktyviai dalyvauja mūsų 
apylinkės Liet. Bendruomenėje 
ir. būdamas tikrai susipratęs 
lietuvis, niekad neatsisako 
paaukoti lietuviškai veiklai ir 
lietuvybės reikalams. 

Linkiu tau, Povilai, sveikiau
sių metų ir tikiuosi švęsti dar 
daug tavo jubiliejų! 

V. Mačys 

BALTK 
TOURS 

SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ 
DALYVAUTI ŠILUVOS 

ATLAIDUOSE! 
17 dienų kelionė; 14 dienų Lietuvoje. 1 diena Helsinkyje 

Kelionė #LSA rugsėjo 5-21 < ! . • • • • • $2 ,299 iš 
Bostono ir Niujorko ŠILUVOS ATLAIDAI V Y K S T A 
RUGSĖJO 8 - 1 5 d. 

[ kelionės kainą įskaitoma: 3 k. valgis kasdieną, apgyven
dinimas Palangoje, vila „Ži lv inas" ( „de luxe" viešbutis ant 
Baltijos jūros kranto); ekskursijos po Palangos miestą ir 
Gintaro muziejų; ekskursijos po Klaipėdą, Klaipėdos Laik
rodžių muziejus ir Akvariumas; ekskursija į Kryžių kalną prie 
Šiaulių; aplankymas veikiančio vienuolyno Kretingoje; 
transportacija [ Šiluvos atlaidus. 

Galima pasirinkti: ekskursiją į Vilnių, Nidą, Mosėdžio- Pla
telių apylinkę ir Kauną; dvi nakvynės 

Dėmesio! Priedo prie Šiluvos atlaidų. „Žilvino"' viešbučiu gali 
bet kada pasinaudoti grupės arba individualūs keliautojai. 

Informacijai ir rezervacijoms kreipkitės į: 

BALTIC TOURS 
77 OAK St„ Sulta 4 
Navrton, MA 02164 

Tai. : 617-965-8080 arba Fax: 617-332-7781 

/.^r-..#.» • -« -
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
PASAULIO LIETUVIU BEHDRUOMEDĖS FONDAS 
LITHUA*IAH M0IIL0 COKMOIUTY FOUMOATION 

S k y v l e * » r 1 » e , S » « r t i . H1ch'g«n «934S t e l . 6 1 6 - 8 8 7 - 1 4 3 6 

fizinį darbą, bet turėjo noro ir 
laiko įsijungti į organizacinę 
veiklą. Priklausė LB nei. įsistei
gusiai 1953 m. ir vėliau buvo jos 
i lgametis pirmininkas. Balfui. 
Amer ikos Lietuvių Piliečių 
klubui ir Lietuvių fondui. 1952 
m. įsisteigus Melrose Parko Li
t u a n i s t i n e i šeš tadieninei 
mokyklai ir jo vaikams pradėjus 
ją lankyti , K. Juknelis daugelį 
metų buvo Tėvų komiteto pirmi
ninkas , sumaniai tvarkydamas 
ūkinius mokyklos reikalus. Abu 

vaikai yra baigę šią mokyklą ir 
gerai kalba lietuviškai. Duktė 
Rasa net dvejus metus mokyto
javo. Būdamas geras tėvas, 
rūpinosi savo vaikų ateitimi — 
siekti aukštojo mokslo. Rasa 
ba igė t ea t ro , spec i a l aus 
auklėjimo, sūnus Vytautas — 
English Plant manager — dirba 
Canfield's. 

I laidotuves buvo atskridę 
svainio Juliaus Raštikio žmona 
Stefanija, sūnus Julius ir duktė 
Aušra. Velionio žmonos sesuo 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. liepos mėn. 19 d. 

Adelė ir brolis Liudas tebėra 
Sibire. 

Mano buvusiems mokiniams 
Rasai ir Vytautui su šeima ir 
Mielai Jadvygai linkiu iš 
tvermės , nes tik la ikas 

sumažins arba užgydys tas žaiz
das. Tu. mielas Kazimierai, 
ilsėkis ramiai toli nuo gimtines 
svetimoje, bet svetingoje Ameri
kos žemelėje. 

Ant. R e p š i e n ė 

'Pabaiga) 

3 dol.: F. Andnukonis. Bell Park Cieelong, VIC, Austraiia; Aloyzas 
Aidis. Bathesda. MD; K Adickas. Chicago. IL: Vladas Abramikas, Spring-
field. IL; Juozas Ardys. Fairvievv. PA; V Abromailtis. Putnam, CT; Saulius 
Anužis. Lansing. Ml: F. Baras. Media. PA; J Bartašienė. Chicago. IL; 
Stepas A Bučmys, Dayton. OH: Vytautas Baukys, Dearborn Heights. Ml; 
Elena Balčiūnas. Pompano Beach. FL: Joseph Bigelis. Cicero. IL; Joseph 
J. Boga. Laconia. NH; Stasys Butvilą. Livonia. Ml; V. K. Banelis, New 
Haven. CT; Bernardas Brazdžionis. Los Angeles. CA; Kazys Butkus. 
Jamaica. NY; Algimantas G Bražėnas. Royal Oak. Ml; Stasys Baltušis, 
Dorchester. MA; Edmundas Bazėnas. St Petersburg, FL; Ligia Bar-
dauskienė. Chicago, IL: Arvydas Barzdukas. Falls Church, VA. Edvard 
W Baranauskas. Schenectady. NY: Stasys Būdas. Lemont. IL: Kazys 
Bačanskas. Dorchester. MA; Algirdas Bražinskas. Edvardas Čepulis. 
Willoughby Hills. OH; Algirdas Čepulis. Philadelphia. PA. Stasys 
Daržinskas. Pouce Inlet, FL; G. Damašius. Libertyville, IL. Joseph Dilys. 
Chicago, IL: Vytas Dunckas. St. Allston. MA; Kazys Gimžauskas, St. 
Petersburg Beach. FL; Koste Garalis. Portland. OR; A Grabauskas. St 
Petersburg Beach. FL; Antanas ir Vida Gilvydis. Evergreen Park. IL; Gene 
Gruzdys. St Petersburg. FL; Bronius Galinis. St Norwell. MA; Antanas 
Gailiušis. Philadelphia, PA; Neli Mazalaitė-Gabienė. Brooklyn. NY; Joseph 
Grinius. Vvethersfietd. CA; Stasys Giedrikis. Juno Beach. FL; Petras 
Gruodis. Chicago. IL; Vladas Garbenis. Chicago, IL; Jurgis Gepneris, 
Union Pier. Ml: Zenonas Jurys. Richmond Hill. NY: Kazys J. Zemeckas. 
Indianapolis. IN; Antanas Januška. Milton. MA; Jonas Juodis. Beverly 
Hills. FL; E. Jasiūnas, Chicago. IL. Stasė Kazlienė, Chicago. IL; B. Kra-
kaitis. Romeo. Ml; Ramunė Kubihūtė. Evanston, IL; Petras Kudukis. 
Cleveland. OH; J Kojelis. Santa Monica. CA: B. Kondratas. Ouarker Hill, 
CT: Maksiminas Karaška. Freedenckburg, VA; A. Krisiukėnas. Milton, 
MA; J Kardokas. Battimore. MD; M Kiemaitis. St. Petersburg, FL; Leonas 
Kankus. Necedah. Wl; A Keniausis, Waterbury, CT; Catl ir Eve 
Kazakauskas. Philadelphia. PA; I Kuras. Chicago. IL; Bruno ir Reg. 
Latoža. W Hartford; Vladas Lelis. Rochester. NJ; Viktoras Lesniauskas. 
W Hartford. CT, Stasys Lazdints. Euclid. OH; Juozas ir Barbara Lukas, 
Grand Rapids. Ml; Dan Martlnkus, Baltic Billage, Sunrise Beach. MD; 
Jonas Motiejūnas, Prescott. AZ. Rožė ir Pranas Mačerniai, Chicago, IL; 
Kostas Mitinąs. Fremont Center, NY; M. Momkus, Chicago, IL; Jurgis 
ir Regina Mikaila. Semmole. FL. Rūta Manoenko. Webster, NY; Leonas 
Morkūnas. Chicago. IL. A Mažiulis. S. Boston. MA; Bruno G. Morkūnas. 
Believue. WA; P V Masalaitis. Wayne, PA; Stasys Misiūnas, Berwyn. 
IL; Romualdas Markevičius. Woodhaven. NY. O. Naumanas, Cleveland. 
OH. Vylius Nastopka. Baltimore. MD; Veronika Narkus. Omaha, NE; B. 
Neverauskas, Sterling Hts., Ml Saulius ir Sigita Naujokaičiai. Potomac. 
MD; Tadas Palionis. Middleton. Wl; A Pilipavičius. Juno Beach, FL; 
Mečys Palūnas. Akron. OH; R Pečiulis. Munster. IN; V Požėla, Omaha. 
NE; Walter Pavilksnis. Chicago. IL. Edmundas petrikas. Farmingdale, 
NY; Jonas Paovys. Grand Rapids. Ml; E Preleika, Little Falls, NY; An
tanas Pocius, Ehzabeth. NJ; Aldona M Olson. Libertyville, IL; J Reklai-
tienė. West Lafayette. IN; J Raugalis. Waterbury, CT; K Račiūnas. Be-
verty Shores IL: Manja Ročkuvienė. Chicago. IL: Vytautas Ramanauskas. 

LDK Biru tės draugijos narei 

A.tA. 
ONAI JUŠKAITIENEI 

mirus/i ideliame liūdesyje likusius vyrą KOSTĄ, sūnų 
LEONĄ, marčią REGINĄ, a n ū k u s SAULIŲ ir EDI 
ir k i t u s artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

LDK Birutės draugija 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 E 1 2 7 t h S t r - e e t . L e m o n t . I L 6 0 4 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • F a x ( 7 ū 8 ) 2 5 7 6 8 8 7 

PADĖKIME L IETUVAI ! 

1 . Kviečiame talkininKus atvykt Į . .Hotl ine" rytais. Mielai priimsime 
visus! Tik praneškit iš anksto, kada atvyksit 

2 . L a u k i a m * ypatingų svečių: Algirdas Brazauskas. Lietuvos 
Respubl ikos ministro pavaduotojas, ir dr. Raimundas Rajackas. 
ekonomi jos profesores. Fullbright mokslininkas. Lietuvos Mokslų 
Akademi jos viceprezidentas, atvyksta Į Chicagą Liepos 21 d . , 
šeštadienį, 7 v.v. Pasaulio Lietuvių centre. 511 E 127 St.. Lemont. 
Į vyks spaudos kon fe renc i j a ir šių svečių priėmimas bei vaišės. 
R e z e r v a c i j a s pr i ima . . H o t l i n e " 7 0 8 - 2 5 7 - 6 7 7 7 a rba 
3 1 2 - 7 7 8 - 2 1 0 0 . Auka $25 asm. Pelnas skinamas ..Lithuanian 
Mercy L i f t " . Rengėja. Lithuanian „Hot l ine" . 

U T H U A N I A N „HOTLINE" P R A Š O TALKOS IR AUKŲ! 

Bentleigh. Vic A 
Skapinskas, Gee 
Julija Adomaitis 
Ont. Canada; Jor 
VVasaga Beach. 0' 

Chicago, IL; Evaldas Remeza. Hollis Hills. NY: Balys Raugas, Delrain. 
NJ; Balys Rūkštelė, Farm.ngton Hills. Ml: T. Rudaitis. Oak Lavvn. IL: 
Vytautas Ramanauskas, Chicago. IL Petras Stančius. East Aiton, IL; 
Zigmas Strazdas Jupiter. FL. Stasys Sula. Santa Monica. CA; Romas 
Svaniauskas, Studio City. CA: Vytautas Sinkus. Chicago. IL: Algis 
Simonaitis. Hartford, CT; Antanas Šliogeris. Marlborough. CT; Vladas 
Stropus, Chicago. IL; Ignas Simonaitis. Btoomfield. CT. Danguolė S 
Smith. VVichita: Jonas Stelmokas. Lansdovvne. PA. E Skiotys, Livonia. 
Ml; Joana Slavikienė, Baito. MD, Irena ir Eugenijus. Slavinskai. St. 
Petersburg. FL: Aigirdas ir Laimutė Stepaičiai. Arhngton. IL; Jonas 
švedas. St. Petersr j r g . FL; Pranas Stanelis. St. Petersburg. FL: Gertrūda 
Slaby. Povvers L' Wl; Jonas Spurgis. Chicago IL: R. A Stirbys. 
Philadelphia. PA. Mary J. Šalkauskienė. North P Beach. FL: B šliažas. 
Chicago. IL: Terese ir Linas šoliūnas. Chicago. IL; Laima Šurkūnienė. 
LaGrange. IL; Aldcna šmulkštienė. Chicago. IL: L J šimutis. Evergreen 
Park. IL; K. Trimakas, VVestchester. IL; V Tuskenis. Palm Springs. CA; 
Snieguolė Jursky<\ Philadelphia. PA. Liuda Unguraitiene. Brecksville. 
OH; Vincas Urborvs. Chicago. IL; Victor Utara. Chicago IL. Juozas Vizgir
da. Aurora. IL; Aleksandras Vakselis. Richmond Hill. NY. Casimir Valis. 
Mayvvood. IL; Adonas Viliušis. Chicago IL. R J. Veclegys. Cicero. IL; 
Julius Vėblaitis. U"ion, NJ; Jonas A Vainius. Northport. NY; Genovaitė 
Vėbrienė. Durna i , CT; Stasė Vaišvila. Chicago. IL. Konstancija 
Valiuškienė. Barnr gton. Rl; E. Vasiliauskas. Glen Ellyn. IL: Edmundas 
Zeikus, Angelus C^kus, CA; E. Žilinskas Spnngfield. IL Vincas Žeber-
tavičius. Dearbor^ Hts., Ml: Danielius Ramelis. Hambrucken. V Vokie
tija: Ev. kun. Fr S^rys. Mannheim. V Vokietija. Stasys Šimkus. Lamper-
theim. V. Vokietija Jonas Masilis. Ženeva. Šveicarija. Bronė Skurkytė. 
Zurich; Jonė Brazauskaitė. Londonas. Anglija. Meilė Gerdvilyte-Spencer. 
Dunedin. NevvZea and; Povilas Bružas. Liege. Belgija; Vlader Bertašius. 
Bressaux. Belgija J . Balbata. Doncaster. Vic Australia. V Jakutis. 
Alphington, Vic A JStralia; J . Meiliūnas. West Preston. Vic Australia. 
Juozas Petraitis Hawtorn, Vic Australia: Vaclovas Rekešius. East 

itralia; Z. Storpirštis. Engadme. Australia. Liudmila 
">g. Vic. Australia. E Šemetienė. Mitcham. Australia. 
ronto. Ont.. Canada. Juozas >r Aida Bataitis. Barne. 

as Gustainis. Don Mills, Ont Canada; V Krikščiūnas. 
' Canada; Marija Mickevičienė. Vienna. Ont. Canada 

V. Mickus. Wawa 3nt Canada; Teresė Pargauskienė. Tillsouburg. Ont 
Canada; M. š i l ia^-as, Lachine, P. Que Canada. J Vaičeliunas. Toronto. 
Ont Canada 

2 dol.: Sha'. ' Ann Fulton, New Port Richey. FL; Juozas ir Elena 
Gailevičius. Balt ~ re, MA; Viktorija Gasiunas. Gulfport. FL. Algis Jusys. 
Dundas. Ont. Ca"3"la; T. Petrušytė. Santa Monica. CA; Bronius Pohkaitis. 
Chicago. IL: Nijoe Rūbas, Riverside. IL. Antanas ir Klara Rugys, Juno 
Beach. FL, Vale' <•• Stanaitis. Oak Lawn. IL; Rev K V Žemans. Garfield 
Heights, OH; Jo^oh Varnas. Monroria. CA 

1 dol.: Agne' Bigelis, Cicero. IL. Leonas Baltušis. Mmoqua Wl. V 
Remeikis. Cicere •-: Tony šlapikas. Chesapeake. Va; E Šidlauskas. St 
Albans. Australia 

PLB Valdyba PLB Fondo vadovybė labai dėkoja visiems auktojams 
už didelę parama - ETUVAI ir už aukas PLB švietimo kultūros, spaudos, 
jaunimoir Lituans* <os Katedros reikalams PL8 Fondo vadovybe prašo 
ir toliau jūsų pa'3~os LIETUVAI ir PLB darbams Visos aukos gali būti 
nurašomos nuo -A V pajamų mokesčių. ID No 36-3097269 Prašom 
čekius rašyti ir s^sri: UTHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION, 1851 SKWI1W DRIVE, SPARTA, Ml 49345, USA. 

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Juozas Lukas 
PLB Fondo iždininkas 

A.tA. 
MARTYNAS KLIMKAITIS 

Pranešame draugams, giminėms ir pažįstamiems, kad 
mylimas Vyras a.a. Martynas Klimkaitis mirė Providence 
ligoninėje. Southfield, Michigan. liepos men. 17 d., sulaukęs 
70 m. amžiaus. 

Buvo gimęs Dvylių kaime. Klaipėdos krašte 1919 m. 
gruodžio men. 17 d. I JAV atvyko 1949 m. Gyveno Livonia. 
Michigan. 

Liko dideliam nuliūdime žmona Antanina, podukra 
Amelija Gintautaite. aštuoni broliai ir seserys Vakarų Vokie 
tijoje bei daug kitų giminių. Kūnas pašarvotas Harris laido-
dotuvių koplyčioje, kur 11 vai. ryto kun. Dumpys atliks reli-

Laidotuvės įvyks penktadienj liepos men 20 d. Harris lai
dotuvių koplyioje. kur 11 vai. ryto kun. Dumpys atliks reli
gines apeigas. Po to bus nulydėtas į kapines. 

Nuliūdusi žmona, podukra ir šeima. 

Laid. direktore Yolanda M Zaparackienė tel. (313> 
554-1275. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C Imago. Illinois 60621* 

l-(312H*76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C 'kero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Ckero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI.D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
I AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA (HK'A(K).JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

http://127thStr-eet.Lemont.IL


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. liepos mėn. 19 d. 

x „ D r a u g o " met inė gegu
žinė prie Marijonų vienuolyno 
po medžiais bus rugpjūčio 5 d., 
sekmadieny Sv. Mišios Mari
jonų koplyčioje bus 11 vai., 
o po to tuojau pietūs ir kiti įvai
rumai. Gegužinei reikia fantų 
laimėjimams. Juos jau dabar 
priima visi „Draugo" renginių 
komiteto nariai ir administraci
ja darbo valandomis — nuo 8:30 
vai. ryto iki 4:30 vai. vak. 

x Sol. Aldonos Stempužie-
nės koncertas su simfoniniu 
orkestru Lakeside, Ohio, bus 
"""gPJūčio 7 d., ne — rugsėjo 7 
d., kaip anksčiau per klaidą 
buvo paskelbta. Už klaidą solis
tės atsiprašome. 

x Vl iko va ldyba kv ieč ia 
posėdį liepos 21 ir 22 dienomis 
Washingtone, D.C. Iš Chicagos 
j posėdį važiuoja dr. L. Kriau-
čeliūnas ir inž. P. Narutis, taip 
pat Vliko tarybos pirmininkė 
adv. R. Kelečienė. 

x F r a n k Z a p o l i s , S t a t e 
F a r m draud imo a g e n t ū r o s 
a t s t o v a s , p r a n e š a , kad 
išsiuntinėjo „Good Neighbor 
News" brošiūrą, kurioje visi 
galės rasti sau naudingų dalykų 
del draudos. Ypač siūlo skam
binti jam prieš perkant naują 
automobilį. 

x J A V LB k ra š to v a l d y b a 
p o s ė d ž i a v o savo būst inėje 
liepos 15 d., dalyvaujant beveik 
visiems valdybos nariams, kurie 

x Gediminas Šerkšnys, Lie
tuvos Aukščiausios tarybos 
narys ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo komisijos 
pirmininkas, lankėsi Chicagoje, 
kur liepos 15 d. turėjo progos 
susitikti su JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos na
riais ir daryti pranešimą maž
daug 80 lietuvių visuomenes 
narių, susirinkusių Seklyčioje. 
G. Šerkšnys apibūdino savo 
susitikimą kartu su Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu ir Lietuvos 
charge d'affaires Stasiu Lozo
raičiu su JAV Valstybės sekre
torium James Baker ir įvairiais 
pareigūnais. 

x Advokatas Povilas Žum-
b a k i s dalyvaus Ateitininkų 
studijų dienose rugpjūčio 31 -
rugsėjo 3 dienomis Dainavos 
stovykloje netoli Detroito su 
paskai ta . .Amerikos libe
ralizmas ir Sovietų nomenkla
tūra". Studijų dienose bus pro
ga išgirsti paskaitininkus, kal
bant politinėmis, ateitininkiš-
komis ir literatūrinėmis temo
mis. 

x „Virgo" Vilniaus univer
s i t e t o mergaič ių choras 

x V i k t o r a s M a k o v e c k a s , 
Lietuvos Demokratų partijos 

pakeliui \ namus sustos Chica- gyvena Chicagos apylinkėse, 
goję. Sekmadienį 3 vai. p.p. Jau- Posėdžio metu buvo aptart i 
nimo centre Chicagos lietuviai „Dovanos Lietuvai" reikalai ir 
turės progą dar kartą išgirsti kiti svarbesnieji k laus imai , 
profesionaliai parengtą jaunų Kitas krašto valdybos posėdis 
studenčių koncertą. bus rugpjūčio mėnesį. 

x Filmų v a k a r a i bus „Sek
lyčioje" liepos 19 ir 20 dieno
mis, ketvirtadienį ir penkta
dienį, 7 vai. vak. Trumpuose 
dokumentiniuose filmuose bus 
Lietuvos ir lietuvių gyvenimas 
ir vargai prieš Nepriklausomy
bės paskelbimą ir dabar. Flnius 
rodys ir juos aiškins keturi jauni 
kinematografai iš Lietuvos. Visi 
kviečiami. 

x Lietuvos Pe r s i tva rkymo 
Sąjūdžiui paremti aukojo a.a. 
Jus t inos Gudėnienės-Petke-
vičienės v a r d u i įamžinti: po 
100 dol. Jonas Gudėnas. OH. 
Kazys Gudėnas, NJ; po 50 dol. 
Janina Rukšėnienė. CA; po 20 
dol. Andrius Mackevičius, Juo
zas ir Marija Mikoniai, Jonas ir 
Regina Nasvyčiai. Antanas 
Styra, OH. po 15 dol. Vincas ir 
Liuda Apaniai. Ed ir Vilija 
Klimai. OH; po 10 dol. Bill Cer 
venik, Petras ir Jadvyga Klio 

x J J A V Lietuvių Bendruo
menės k r a š t o v a l d y b o s vi
suomeninių reikalų koordina
cinį komitetą pakviesti du nauji 
na r ia i : a d v o k a t ė Regina 
Narušiene ir prof. Arūnas Liule-
vičius. Komiteto pirmininkas 
dr. Tomas Remeikis kelias 
dienas praleido JAV LB Wa-
shingtono įstaigoje ir pasitarė 
su būstinės vedėja Asta Banio
nyte. Asta Ban iony tė kas 
savaite paruošia JAV Kongreso 
nariams, atstovaujantiems lie
tuvių kolonijas, specialius pra
nešimus. Dr. Tomas Remeikis 
praneš apie savo viešnagę Wa-
shingtone ir artėjančių projek
tų įgyvendinimą JAV LB apy
linkėms ir lietuvių visuomenei 
spaudoje ir per lietuvių radijo 
valandėles. 

x Kęstut is Keb lys Santa
ros-Šviesos suvažiavime rugsėjo 
6-9 d. Tabor Farmoj, Sodus, 
Mich., nagrinės „Gamtos ir 
žmogaus apsaugą: naujosios 
religijos pavojus tautai ir li
beralizmui". 

x J u o z a s J a g ė l a , Toronto, 
Kanada , A. Brazdžionis , 
Oakville, Conn., Pranas Jonelis, 
Rockford, 111., Stanley Žakas, 
Washington, Pa., J. Mulokas, 
San ta Monica , Cal . , M. 
Kavolius, Willow Springs, 111., 
Irena Slavinskas. St. Peters-
burg, Fla., V. J. Prikockis, Kirk-
land, Ohio, „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, kiekvie
nas paaukojo po 20 dol. dien
raščio s t i p r i n i m u i . Laba i 
dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. a u k a : Genoveva 
Bielskus, Kazys Slezingeris, 
Chr i s t K i k u t i s , Adolfas 
Maslaųskas, Roma Juzėnas, J. 
Pampalas, Sophie Gliozeris, 

pirmininkas, atvyksta į JAV ir Helen Carter, Algis Daugirdas, 
y r a pakv ies t a s d a l y v a u t i Kas ty t i s G i e d r a i t i s , Els ie 
Lietuviškųjų studijų savaitėje Jurevich, Alex Navardauskas, 
rugpjūčio 12-19 ir vėliau — 
Atei t ininkų studijų dienose 
rugsėjo 4-7. Abu renginiai vyks 
Dainavoje Viktoras Mako
veckas yra Lietuvos parlamen
to Užsienio reikalų komisijos 
narys. 

x Nor in t p i rk t i bei parduoti 
sklypus ar namus, prašome 
k r e i p t i s į Vy t . a r G e n ę 
Beleckus , 540 A m b a s s a d o r 
Ct . S u n n y Hills, F la . 32428, 
te l . 904-773-3333. 

(sk) 

x A l g i r d a s B r a z a u s k a s , 
Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko pavaduotojas ir dr. 
Raimundas Rajackas. ekonomi-

riai. Gražina Natkevičiene. Pen- j o s profesorius, Fullbright moks 
sininkų klubas, Cleveland. 
Irena Sušinskiene, OH. po 5 
dol. A Mikoliūnienė. Regina 
Orientienė Viso - $420.00. 

(sk) 

x Liepos 20 d., penkta
dienį, 7 v.v. Kauno kaimo 
kapelos „Griežlė" atsisveiki-
nimo koncertas su nauja pro
grama Jaunimo centro didžio 
joje salėje. Bilietai parduodami 
Patria parduotuvėje. 2638 W. 71 
St. ir koncerto dieną prie įėjimo 
nuo 5 v.v Kaina: 10 dol. ir 12 
dol. Po koncerto pabendravimas 
kavinėje su kapelos muzikan 
tais. Rengia: Brighton Pa rko 
Lietuvių Namų Savininkų 
draugija. 

(sk) 

x Ieškoma knyga — Petro 
Jurgėlos 1935 m. išleistoji 
knyga „Sparnuoti lietuviai — 
Darius ir Girėnas". Galintieji 
šią knygą parduoti — skam
binkite tel 70* 636 6343. 

• sk 

A R A S 
Dengtam* k fHonn *•* rOUų 

S T O G U S 
Su 

P«M pHiiūHu darbą 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

įninkąs, Lietuvos Mokslų Aka 
demijos viceprezidentas, atvyks
ta į Chicagą. Liepos 21 d., šeš
tadienį, 7 v.v. Pasaulio Lietuvių 
centre. 511 E 127 St., Lemont, 
įvyks spaudos konferenci ja ir 
šių svečių priėmimas bei vaišės. 
Rezervac i jas p r i i m a : „Hot-
l i n e " 708-257-6777 a r b a 
312-778-2100. A u k a 25 dol. 
a smeniu i . Rengėjai : L i thua-
n i an Hotline. Pelnas skiriamas 
..Lithuanian Mercy Lift". 

(sk^ 

x TRANSPAK p e r v e d a PI
NIGUS, t va rko P A U K I M U S . 
p ig ia i perka A U T O M O B I -

Lietuv.u Fondo 1990 metų pelno skirstymo komisija. Iš kairės sėdi: JAV LB krašto v-bos pirm. 
dr. A Razma, komisijos pirm. P. Kilius, M. Remienė, LF tarybos pirm. St. Baras; stovi — A. 
Tamulis, A. Liulevičienė, V. Kirvelaitis, R. Steponavičiūte, dr. G Balukas ir LF valdybos pirm. 
A. Otis. 

Nuotr J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SVEČIAS CHICAGOJE 

Juozas Dlugauskas, V. A. Sai-
rr.ininkas, Stasys Pikūnas. Bro
nius Klimas, Bronius Underys, 
K. M. Miklius. Labai ačiū. 

x P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a 
tą, pridėjo po 10 dol. dr. O. Mi-
ronaitė. Juozas Žvinakis, A. J. 
Šaulys, Vladas Plečkaitis, Ona 
Maciulevičius, R. Ugianskis. 
Anna Bigelis, St. Laniauskas. 
V y t a u t a s Maže ika , L. 
Antanelienė, Leo Grumulaitis. 
Peter Uginčius, Antanas Ražai
tis, Gedas-Elviera Žemaitis, 
Stefa Strikaitis, Regina Spi-
r a u s k a s . D a n u t ė Svi rsk is . 
Visiems ačiū. 

x Už k a l e n d o r i ų ir kalė
d ines ko r t e l e s atsiuntė po 10 
dol. Elena Jeneckas, James 
Murray, Tadas Balčiūnas, A. 
Čėsna. Valė Jurkus, V. Ma
jauskas. Ignas Petrauskas. M. 
R a m b a i t i s . V Židž iūnas . 
Gražina Musteikis. V. Nami-
kas, Valerie Vaičjurgis. G. Juo
dikis, V. Kaveckas, dr. A. P. 
Tauras, Pranė Gailiūnas, Bro
nius Kovas. A. Rimas, V. Mer
kevičius, Stasys Eiva, V. Palū-
nas. Jonas Žygas. J. Kazėnas, 
dr. J. Žukas. Visiems ačiū. 

x Š. m. gegužės mėn. 24 d. 
, , D r a u g e " i š s p a u s d i n t a m e 
Pasau l io Lie tuv ių cent ro 
skelbime neteisingai nurodyta 

Vilniaus universiteto rekto
rius prof. dr Jonas Kubilius 
l ankės i Seat t le , k u r Wa-
shingtono universitete buvo 
Bal tų studijų konferencija. 
Paskaitas skaitė visų trijų Pa
baltijo tautų universitetų rekto
riai. Prof. J. Kubilių Seattle glo
bojo Neris ir Andrius Palūnai, 
Ina Bertulyje Bray ir kt. 

Iš ten buvo atvykęs į Chicagą 
ir čia buvo globojamas savo 
giminaičių Maniės ir dr. Kazio 
Ambrozaičių Chicagos univer
sitete pasirašė Vilniaus uni
versiteto vardu sutartį bendra
darbiauti su Illinois universi
tetu mokslo srityje. Sutarčiai 
pasirašyti vadovavo universi
teto kancler.s Donald N. Lan-
genberg. Sutarties pasirašymo 
iškilmėse dalyvavo daugelis 
univers i te to profesūros ii 
lietuvių dr. B. Vaškelis, dr. K. 
Ambrozaitis su žmona. dr. A. 
Razma. V. Kamantas su žmona. 
S. Kuprys ir lietuvių profesorių, 
ka ip Joita Kisieliūtė Narutie 
nė, V. Keertienė, I. Baleišienė. 
dr. A. Plioplys. J. Kubilius tarė 
žodį angliškai. Kancleris rekto
riui Kubiliui įteikė universi
teto herbą, o prof. Kubilius 
įteikė Vilniaus universiteto 
meno knygą ir medalį. 

Prof. dr. Kubilius aplanke 
,,Draugą" ir dar rado redakto
rę A. Liuievįčienę, kuri aprodė 
visus spaudos darbus. Paskiau 
aplanke Jaunimo centrą, Čiur
lionio galeriją, archyvus. Pėda 
goginį lituanistikos institutą. 
Lituanistikos tyrimo centrą ir kt 

Iš New Yorko dar turėjo progą 
aplankyti Putnamo seseles ir 
Alką. Iš čia jis išvyko atgal 
; Lietuvą. _ R. 

NAUJA DAKTARĖ 

Biržei;.) 11 d Gintė 
Jasulaitytė, inž. Vyto ir Inos 
Jasulaičiu duktė, baigė me 
dicinos mokslus Chicagos Me 

1986 m. ji baigė Loyolos 
universitetą Los Angeles Cah-
fornijoj, su Magna eum laude, 
gaudama B.S. laipsnį chemijos 
sri tyje. Būdama Loyolos 
universitete išlaikė aukšto lygio 
mokslą, gavo įvairius pagy
rimus ir stipendijas. Be to, ji dir
bo ligoninėje buvo chemijos pro
fesoriaus asistentė ir dalyvavo 
tyrinėjimuose UCLA neuro-
psyhiatric tyrinėjimų centre. 

Jaunoji gydytoja specializuo
sis nervų ligų srityje — UCLA 
— Harbor ligoninėje Torance, 
Calif. 

Dr. Gintė Jasulai tytė 

Gintė yra antra V. I. Jasu
laičiu dukra su medicinos 
laipsniu. Jos sesuo Daiva prieš 
kelerius metus baigė odontolo
giją UOP School of Dentistry 
San Francisco ir dirba savo 
srityje La Habra, Calif. 

Pagarba tėvams, kurie savo 
rūpesčiu ir pasiaukojimu suge
bėjo šeimoje išlaikyti puikią 
lietuvių kalba ir išleisti į 
gyvenimą abi savo dukras su 
aukštuoju mokslu. 

Elena P a ž ė r i e n ė 

LIETUVA IR B A L F A S 

Mes gyvename tuo pačiu pat
riotišku užsidegimu padėti Lie-

diemos mokykloje ir gavo medi- tuvai. kokį išgyveno Amerikos 
cinos daktaro laipsnį. l ietuviai 1940 meta is , ka i 

LIŪS. 2-jų metų ga r an t i j a Česio Šadeikos iš Farmington 
Hills. MI pavardė. Nuoširdžiai 
a ts iprašome PLC gerbiamą 
narį. P L C . 

(sk) 

x P r o f e s o r i u s A l g i r d a s 
Budrys , po sėkmingų koncertų 
Quebeke. pasauliniame klarne
tistų festivalyje, tarptautinių 
kritikų įvertintas, kaip vienas 
iš šių dienų virtuozų, akompa
nuojant muzikui Alvydui Va-
saičiui. atliks koncertą Balzeko 
Muziejuje liepos 27 d., penkta
dienį 7:30 v.v. Visuomenė 
nuoš i rdž ia i kvieč iama at 
silankyti bei pabendrauti su 
Lietuvos iškiliuoju menininku 

'sk) 

VIDEOaparatūra i . TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim pers iųs t i 
a p m o k ė t u muitu ir p r i s ta ty t i 
j n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St.. Chica-
go, IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel 
(312) 847-7747. 

(sk) 
Vilniaus universiteto rektorių? prof dr J-nas Kubilius Chicagoje 

Nuotr K. Amhro/a i^ io 

komunistai rusai okupavo mūsų 
tėvynę. Skirtumas t ik toks, kad 
tada kraštas buvo okupuotas, o 
dabar jis yra atgimstančios lais
vės ir nepriklausomybės kelyje. 
S k i r t i n g i ir v id in i a i iš
gyvenimai, jausmai , nes tada 
skaudančią širdį ašaros lydėjo, 
o dabar džiaugsminga viltis, 
prošvaistė spinduliuoja. Pana
šumas tarp 1940 ir 1990 metų 
a p v a i n i k u o t a s s p o n t a n i š k u 
noru padėti Lietuvai, lydimas 
organizacijų bei komitetų ir 
komitetėl ių s teigimu Tada 
vieni organizavo politinę veiklą, 
ilgai nesutardami kiti rūpinosi 
įvairiopa labdaros pagalba, pasi
dalinę } kelias grupes. 

Po ilgesnio laiko, visiems susi
t a ru s , 1944 meta i s pradėjo 
veiklą Bendras Amerikos Lietu
vių fondas, sutrumpintai Balfas. 
Lyg magiškas žodis , ,Bendras" 
sujungė visus Amerikos lietu
vius į apolitinę ir areliginę or
ganizaciją tėvynainiams šelpti. 
Tikslas — rūpintis šalpos ir švie
timo reikalais, teikiant pagalbą 
lietuviams Lietuvoje ir kitose 
ša lyse . Ka ip ve r t ino t a d a 
Amerikos lietuviai šios organi
zacijos reikalingumą, rodo per 
t r u m p ą la iką į s te ig t i 145 
skyriai. Balfą tada rėmė ir 
kelios tarptaut inės labdaros or
ganizacijos, su kai kuriomis ir 
dabar palaikomi artimi ryšiai. 

Per tuos 46 metus Balfas lab
daroje daug atliko, pinigais ver
tinant keliolika milijonų dolerių 
išleido pagalbai. Kai galėjo 
rėmė l ietuvius Lietuvoje ir 
Sibire ir visą laiką bet kuriame 
laisvame krašte gyvenančius. 
Kai sovietai sustiprino geležinę 
uždangą. Balfo veikėjo, centro 
i žd in inko Kos to Čepaič io 
žodžiais, doleris vis surasdavo 
plyšius ir slapta daug kam 
galėjo padėti. Paryškina žodžiai 
v ieno pogr indž io veikėjo, 
atsilankiusio į Balfą: „Tik dabar 
sužinojau, kad tas brangus 
žiedas, kurį slapta gavome, 
buvo Balfo pasiųstas. J is buvo 
labai reikalingas sovietų agentų 
papirkimui". Jei doleris kalbėtų 
daug pasakytų. 

Balfo veiklą ilgus metus 
gaubė slaptumas, kad anoje 
pusėje ausys negirdėtų, akys 
nematytų. Sekliai jį keiksmažo
džiais dažė, komunistų rašeivos 
burnojo spaudoje, išleido net 
knygas. Mėgino gąsdinti gavė
jus ir siuntėjus. Bet Balfas išma
ningai tyliai dirbo, nesigarsino 
jo veikėjai, nei aukotojai. Kas 
davė — aukojo šilta širdies 
meile, kas dirbo — dėjo į bendrą 
artimo meilės aruodą. Reikia 
džiaugtis, kad aukos kasmet 
didėja, nes žymiai didėja ir pa
galbos reikalingųjų skaičius. 
Balfo pajamų ir išlaidų sąmatas 
kas mėnesį gauna organizacijos 
direktoriai, skyrių pirmininkai 
ir valdybos, o jos informuoja 

nar ius ir balfininkus. Bet apie 
tai iki šio laiko spaudoje nebuvo 
rašoma. Tikėkime, kad, Lie
tuvoje laisvės spindul iams 
plačiau sušvitus, galės prabilti 
archyvai ir dabarties dienos. 

įsikūrus Lietuvoje Tremtinių 
sąjungai, didelė dalis Balfo 
aukų buvo nukreipta į Vilnių, 
kad paskl is tų Lietuvoje ir 
S ib i re . Ir to l iau g r i ež ta i 
l a i komas i apol i t in ių ir 
arel iginių dėsnių. Įvair ia is 
kanalais siunčiama medicininė 
paga lba t r emt in i ams , ligo
niams, vaikams, seneliams, 
politiniams kaliniams. Taip pat 
į Ameriką atvykusiems poli
t iniams kaliniams bei tremti
niams ar kitiems, prašant pa
galbos, nė kartą nebuvo at
sakyta ją suteikti. Tūkstančiai 
dolerių išleista įvairiopai medi
cininei pagalbai, gydymui. 

Balfas, visu svoriu nukreipęs 
paga lbą į Lietuvą, negal i 
pamiršti ir kituose kraštuose 
gyvenančių lietuvių. Kasdien 
plaukią į Balfo centrą laiškai, 
prašymai, iš ten siunčiama įvai
riopa pagalba sako apie Balfo 
veiklą. Vargsta Lietuva, vargs
ta lietuviai Lenkijoje ir kituose 
kraštuose gyvenantieji. Niekam 
iš prašančiųjų pagalbos nebuvo 
atsakyta. Jei pasitaiko kam 
nors prašant „gerai suvaidinti" 
— tekalba sąžinė. Bet tikėkime, 
ta i lašas jūroje. 

Balfas pasiuntė daug dėžių 
vaistų, medikamentų į Lietuvą, 
daug buvo nuvežta mažesniais 
kiekiais įvairiais kanalais, o 
taip pat skubos kehu, kad bran
gūs vaistai nesugestų, reikalin
gi medikamentai laiku pasiektų 
gavėją. 

Džiugu, kad Balfą visą laiką 
remia balfminkai, praplėsdami 
vajaus mėnesius. Didesnė auka 
5000 dolerių buvo gauta iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės administra
torės ses. Teresos Mary. Seselės 
k a z i m i e r i e t ė s įva i r iomis 
aukomis visą laiką rėmė Balfą 
ar per Balfą siųsdamos pagalbą 
į Lietuvą. 

Šiomis dienomis Balfas oro 
paštu pasiuntė į Lietuvą 78,000 
doler ių ver tės brangių 
medikamentų, vaistų, švirkštų, 
antibiotikų, insulinų, kuriuos 
parūpino Šv. Kazimiero vienuo
lyno generalinė vyresnioji ses. 
M a r l y n Kuzmickus ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės administra
torė seselė Teresa Mary. Vais
ta i pasiųsti Tremtinių sąjungai 
ir Caritas, kad ten dirbantieji 

. gydytojai juos paskirstytų reika
lingiems ligoniams, vaikams, 
seneliams. Pasiųsta oro paštu, 
kad greičiau gautų ir kai kurie 
brangūs vaistai nesugestų, nes 
kitaip siunčiant užtrunka net 
kelis mėnesius. Balfas ir Šv. 
Kryžiaus ligoninė ruošia kitą 
didelę medikamentų ir vaistų 
siuntą. 

Džiugu, kad jaunesnės kartos 
lietuviai, dirbą universitetuose, 
ligoninėse, vaistų gamyklose ar 
sandėliuose, prisimena Balfo 
veiklą iš Vokietijos laikų, kai 
gavo įvairią pagalbą ar tėvai 
st ipendijas studijoms. Kiti 
prisimena, kai tėvai aukojo 
Balfui ar buvo veiklūs balfi-
ninkai, susirišo su Balfo įstaiga 
ir iš darboviečių gau tus 
medikamentus bei vaistus per
duoda Balfui. Taip buvo pasiųs
ta į Lietuvą per 50 dėžių. 

Balfo įstaigoje kasdien skam
ba telefonas, ateina laiškai, 
klausiant ir raginant, kad visi 
susiburtumėm į vieną labdaros 
organizaciją — Balfą, nes tada 
pašalpos paskirstymas būtų 
koordinuotas. Balfas gali at
sakyti: „Tam ir yra Bendras 
Amerikos Lietuvių fondas su 
cen t ro valdyba ir į s ta iga 
Chicagoje". 

Vy tau tas Kasniūnas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Kedzie Avenue 

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