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Vokiečiai rūpinasi 
Karaliaučiaus sritimi 
Šiuo metu tik bankininko siūlymai 

Londonas. — Čia leidžiamas 
„Financial Times" laikraštis, 
kurio laidos eina Paryžiuje, 
Frankfurte , New Yorke ir 
Tokyo miestuose, iškelia dar 
vieną įdomų šių laikų Europo
je vykstantį įvykį. 

Dr. Wilhelm Christians, kuris 
yra Vokietijos bankų direkto
rius, nusprendė panaudoti visą 
finansišką savo institucijos 
jėgą naujam uždaviniui įvyk
dyti — buvusį Karaliaučių, 
vėliau Koenigsbergą, o dabar 
Kaliningradą padaryti tikra 
tarptautine ekonomine Sovietų 
Sąjungos zona. Tą pasiūlymą jis 
padarė 1988 metų pavasarį, kad 
ta sritis būtų atvira zona ir jau 
bandė daryti žygius, pasakojo 
Christians Maskvoje žurnalis
tams praėjusią savaitę. Sovietų 
min. pirm. N. Ryžkovas atsakęs, 
kad tai neįmanoma dar kokiems 
40 metų. nes ta sritis yra pa
grindinė karinė zona. 

Leido a tvyk t i į 
Kara l iaučių 

Bet dr.Christians „sapnas ne
tikėtai" priartėjo vieną žingsnį 
arčiau prie tikrovės, kai jo dele
gacijai Sovietai leido apsilan
kyti Kaliningrado srityje. Jis 
mano, kad jam buvo leista ten 
apsilankyti todėl, jog kancleris 
Kohl sutiko su Gorbačiovu, kad 
dabar t inės Sovietų sienos, 
įjungiančios Koenigsbergą ir 
Rytų Prūsiją, bus pripažintos 
naujoje sutartyje tarp buvusių 
priešų. 

Ta idėja — kelti Rytų Prūsijos 
klausimą į viešumą, yra labai 
jautrus dalykas, nors tai daro ir 
labai turtingas vokietis. Dr. 

Christians sako, kad visa tai 
priklauso tarptautinei inicia
tyvai, ne vien tik vokiečiams. 
Jis tai palygina Alzaso-Lorraine 
ir Strasbourgo sritims, kurios 
dabar priklauso Prancūzijai 
kuriose Vokietija turi didelius 
investavimus- Koenigsbergas 
galėtų būti kitu Strasbourgu. 

Teleista būti t ik 4 v a l a n d a s 

Vokiečių delegaciją pakvietė 
atvykti Kaliningrado miesto 
burmistras N. Chomenko, nes 
miesto taryba nori atidaryti tą 
regioną užsienio turistams. Prob
lema yra — sovietų karinės pa
jėgos tame neužšalančiame 
uosto mieste ir apylinkėse. 
Turistai dabar tegali būti Kali
ningrade tik keturias valandas 
per dieną. Vokiečiai bando aiš
kinti , jog rusai gali turėti 
Kaliningradą, tačiau su vokie
čių pagalba. Kai Raudonoji ar
mija užėmė tą sritį, ta i visi 
vokiečiai buvo arba deportuoti, 
arba patys iš ten pabėgo. 
Šiandien ten gyvena beveik mi-
lijonas žmonių, daugiaus ia 
rusai ir labai mažai lenkų, lie
tuvių ir vokiečių, kurie yra 
su rus in t i . Taip pa t buvo 
siūloma Sovietams ten įsteigti 
autonominę respubliką Volgos 
vokiečiams, bet jie atsisakė ten 
keltis ir nori išvykti į Vak. 
Vokietiją. 

Vokietijos bankas nepasirašė 
jokios sutarties, tačiau pažadėjo 
gerokai padėti, jei bus įsteigta 
speciali zona, kurioje galėtų 
lankytis Vakarų pasaulio žmo
nės. Christians ten prieš 45 
metus buvo vokiečių kareiviu. 

Irako invazija į Kuwaitą 
Ku\vaitas. — Žinių agentūros 

pranešė, jog Irakas vakar popiet 
užpuolė Kuwaito valstybę. In
vazijos metu Irako kareiviai pa
sirodė sostinės gatvėse, o Irako 
prez. Saddam Hussein paskelbė, 
kad pašalino ir Kuvvaito vyriau
sybę. Užsienio žurnalistai sako, 
jog maždaug 350 tankų riedėjo 
Kuwaito sostinės gatvėse. 

New Yorke buvo tuoj 
sukviesta Saugumo taryba ir 
pasmerkė Irako invaziją į sveti
mą valstybę ir pareikalavo tuoj 
apleisti Kuwaitą. JAV paskel
bė, kad visi Irako turtai, kurie 
yra Amerikoje, yra „užšaldo
mi". Prieš dvi dienas Amerika 
įspėjo Iraką nebandyti pulti 
Kuwaitą ir pasiuntė savo laivus 
į Persų įlanką, tačiau Irakas į 
JAV įspėjimą nekreipė dėmesio. 
Valstybės departamento sekre
torius J. Bakeris, skrisdamas iš 
Irkutsko į Mongoliją, pasakė, 
kad „Mes reikalaujame Irako 
pasitraukimo", bet nepasakė 
kokiu būdu bus ginamas Ame
rikos sąjungininkas. Bakeris 
taip pat pasakė, jog jis paprašė 
Sovietų Užsienio reikalų minis-
terį E. Severdnadze Irkutske, 
kad sovietai tuoj pat nutrauktų 
ginklų siuntimą Irakui. Bakeris 
atsisakė pasakyti, ką į tai jam 
atsakė Severdnadze. 

Ginčas dėl alyvos kainų 
Baltųjų rūmų spaudos atsto

vas kalbėjo, kad JAV adminis
tracija aptaria visas galimybes 
kaip atsakyti prieš Irako agre
siją. Kuwaitas yra didžiausias 
alyvos tiekėjas po Saudi Arabi
jos ir Sovietų Sąjungos. Vals
tybės departamentas išsikvietė 

Irako ambasadorių ir pareika
lavo, kad pas i t rauktų visa 
100,000 kariuomenė. Irakas ne
galįs pakęsti, kad Kuwaitas 
mažesnėmis kainomis parduoda 
alyvą. Be to, Irakas sako, kad 
Kuwaitas anksčiau priklausė 
Irakui ir yra jo teritorija. Ku-
vvaitas bet gi buvo britų koloni
ja ir 1961 m. buvo suteiktajam 
nepr ik lausomybė. Sos t inės 
gatvėse vyko susišaudymai, 
tankai apsupo šeiko rūmus. 
I rakas paskelbė, kad buvo 
pakviestas revoliucinės naujos 
vyriausybės Kuwaite padėti 
atstatyti tvarką, tačiau niekas 
iki šiol nežino, kad tokia 
„revoliucinė vyriausybė" ten 
egzistuoja. 

Kuwaitas turi 1.9 mil. gyven
tojų, o Irakas 17 milijonų. 
Irakas laiko vieno milijono 
žmonių kariuomenę, o Kuvvai-
tas tik 20,300. 

Atidarė sieną 
Londonas . — „The Times" 

l a ik raš t i s rašo, jog jų 
korespondentas iš Varšuvos 
praneša, kad sovietai vėl ati
darė sieną tarp Lenkijos ir 
Lietuvos Ogrodnik miestelyje po 
108 dienų blokados. Kapitonas 
Tadeusz Moroz pasakė, jog per 
dieną per šį pereinamąjį punktą 
pereis po 10,000 žmonių, kaip 
p ranešė lenkų P A P žinių 
agentūra. Maždaug 400.000 
lenkų gyvena Lietuvoje ir maž
daug 12,000 lietuvių Lenkijoje, 
daugiausia Suvalkų srityje. 
Sovietų min. pirm. Ryžkovas 
suprastino perėjimo per sieną 
taisykles. 

Kai Jelc inas pareikalavo. 
Gorbačiovas sutiko 

Laimėjo „bankų karą" 
— Čia daugelį nu- bankas neturi galios apriboti 

aprūpinimą pinigais. Jis turi 
spausdinti tiek rublių, kiek vy
riausybė nutaria išleisti, o tai 
visada didina infliacija. 

Trys prezidentai pasitarimo metu. Du kiti Europ<s prezidentai — Čekoslovakijos Vaclovas 
Havelis, dešinėje, ir Vakarų Vokietijos Richard vor VVeizsaeker. c> ntre, vizituoja Austrijos 
prezidentą Kurtą Waldheimą, kairėje. Nutarta glaudžiau bendradarbiauti ekonominėje ir 
kultūrinėje srityje. 

Apeliacijos Teismas Įsakė 
peržiūrėti pulkininko North bylą 

Panaikino vianą sprendimą 
W a s h i n g t o n a s . — Fede

ral inės apeliacijos te i smas 
panaikino vieną iš trijų pul
kininko Oliver North žemesnio 
teismo pripažintų nusikaltimų 
Irano-Contrų byloje ir tuo pačiu 
sukėlė abejones ir kitais dviem 
kaltinimais už kuriuos jis buvo 
nuteistas. 

Trijų teisėjų komisija pakeitė 
tą kaltinimą, už kurį jis buvo 
rastas kaltu, kad naikino slap
tus valstybinius dokumentus, 
kai jis atliko pareigas — savo 
tarnybą Saugumo taryboje pre
zidento R. Reagano vyriausybė
je. Kitas teisėjų nutarimas, 
kuris gali turėti labai svarbios 
reikšmės Northo byloje, yra tai, 
jog teisėjai įsakė peržiūrėti visus 
tris žemesniojo teismo sprendi
mus ir tuos įrodymus pagal ku
riuos pulkininkas buvo nuteis
tas. Kai jis liudijo Kongrese, 
jam buvo pažadėta, kad jo liudi
jimai nebus teisme panaudoti 
prieš jį. Kongresas buvo tada 
suteikęs imuniteto teisę vyriau
sybės pareigūnams — admirolui 
Poindexteriui ir pulk. North. 

Bylos s u s t a b d y m a s 
Šis sprendimas yra rimtas šios 

ilgos ir labai daug kainavusios 
bylos sustabdymas, nes iškelia 
galimybę, jog visi svarbiausieji 
įrodymai, panaudoti apkaltinti 
pulk. North, ir jo viršininkui 
adm. Poindexteriui, kuris buvo 
valstybės Saugumo komiteto 
viršininkas, yra negaliojantys. 
Sis sprendimas rodo. jog nepap
rastai sunku patraukti į teismą 
vyriausybės pareigūną, kuris 
prieš tai buvo priverstas liudyti 
viešai Kongrese, dargi jam 
suteikiant imunitetą. Prokuro
rai šią bylą turės įteikti pilnam 
12 teisėjų J A V apeliacijos 
teismui peržiūrėti arba tiesiog 
Aukščiausiajam teismui. Im 
uniteto suteikimas čia yra pats 
pagrindinis klausimas, — ar 
gali būti kalt inamas tas . kuris 
turėjo imuniteto teisę, nes tada 
teisme tuo pažeidžiamos jo 
konstitucinės teisės neinkrimi
nuoti savęs liudijant Kongrese. 

Atl iko paves tą uždavinį 
Pulk. North per savo advo

katus pareiškė pasitenkinimą 
tokiu teisėjų sprendimu, ir 
mano, kad nepr iklausomas 
prokuroras iš naujo peržiūrės jo 
Irano-Contrų bylą ir galės visai 
ją panaikinti. 

Irano-Contru byla turi dvi at

sk i r a s da l i s — pardavimą 
branduol in ių gink.u ir tų 
raketų dalių Iranui ir is to gauto 
pelno pervedimą Nikaragvos 
laisvės kovotojams, kurie buvo 
vadinami Contrais. Abiejuose 
atvejuose pulk. Oliver North 
veikė savo viršininke pavedi
mu. 

Aukštesniojo t«ismo spren
dimas gali vėl j a « •ugrąž.nti 
karinę metinę 23,100 dolerių 
pensiją ir leisti užimti 
federalinę tarnyba Kitos dvi jo 
kaltės yra kai liudijo Kongrese 
ir nesakė visos teisybės, ir kad 
sutiko, kad jo nariai būtų ap
tverti saugumo sis-ema, nes tuo 
metu jis buvo svarbus vyriausy
bės slaptų planu vykdytojas, 
turės būti iš nau" peržiūrėtos 
Apeliacijos teism* Šis teisėjų 
nutarimas taip pat įečiairadm. 
Poindexterio nute -imą šešiems 
mėnesiams kalėjimo bausme. 

k 
~«, * ,. £% JP.' 

Pulk. Oliver North 
Saugumo tarybos rmr 
JAV Apeliacijos tei?r. 
jo peržiūrėti. Jis s» 
pavestas, vadovąv 
duodant ginklus ir k-
duodant Nikaragva-
jams. 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L i e t u v a 1940 m e t a i s 
rugpjūčio 3 d. buvo neteisėtai ir 
jėga įjungta į Sovietų Sąjungą. 
Latvija tokiu pat būdu buvo 
įjungta rugpjūčio 5 d., o Es t i ja 
kitą dieną-rugpjūčio 6. Visos 
trys Pabaltijo valstybės buvo 
Stalino ir Hitlerio susitarimų 
aukos, kai jie pasirašė 1939 
metais slaptą protokolą ir 
karine jėga, įvesdamas savo 
Raudonosios armijos dalinius, 
Stalinas prievarta prisijungė 
šias tris nepriklausomas vals
tybes prie Sovietų Sąjungos. 

— Lietuvos R e s p u b l i k o s 
Parlamentas arba Aukščiausioji 
taryba nuo rugpjūčio 1 dienos 
atostogauja. Atrodo, kad dar 
nesudarytas ir galutinis delega
cijos sąstatas deryboms su 
Maskva. 

— P r e z . G. B u s h a s 
pirmadienį priėmė Latvijos 
Respublikos ministerį pirmi
ninką Ivar Godmanis ir vietoje 
numatyto iš anksto 15 minučių 
vizito kalbėjosi 45 minutes. 

— Washingtone respubliko
nai reiškia pasitenkinimą, kad 
prez. Bushas nominavo nežino
mą teisėją David Souter į Aukš
čiausiąjį Teismą, kai demokra
tai nori suras t i k l iūč ių , 
įtardami, kad jis gali būti per 
daug konservatyvus. 

— I ranas , kaip nusprendė 
tarptautinis Hagos teismas, 
turės Amoco alyvos kompanijai 
sumokėti 600 dol. už 1978-79 
metais nusavintus įrengimus. 

— Salzburge Austrijos prezi
dentas Kurt Waldheim priėmė 
Vakarų Vokietijos prezidentą 
Richard von Weizsaecker su 
valstybiniu vizitu, nežiūrint, 
kad žydų veikėjai iš Amerikos 
protestavo šaukdami: „Gėda 
susitikti nacį Waldheimą". 

— AFL — CIO unijos vado
vybė pareiškė, jog abor tų 
klausimu laikosi neutraliai 
Šiai unijų federacijai priklauso 
14.2 milijonai darbininkų. 

— Monrovijoje Liberijos pre 
zidento Samuel Doe šalininkai 
įsiveržė į liuteronų bažnyčia ir 
sumušė bei sušaudė daugiau 
kaip 400 ten pasislėpusių nuo 
neramumų žmonių. įskaitant ir 
vaikus. 

— Pietų ir Šiaurės Korėjų 
ministenų pirmininkai nu ta rė 
susitikti rugsėjo mėnesio pra
džioje ir aptarti esamą politinę, 
ekonominę ir k u l t ū r i n ę 
situaciją. 

Maskva . 
stebino Rusijos Respublikos Bo
riso Jelcino nu ta r imas paskirti 
Finansų ministeriu plačiajai 
Rusijai 32 metų bankų spe
cialistą Borisą Fiodorovą, kuris 
yra t ik trim mėnesiais senesnis 
už Teisingumo ministerį. 

Kai tik Jelcinas buvo išrink
tas Rusijos prezidentu, jis tuoj 
pradėjo pertvarkyti šią respub
liką, paskirdamas jaunesnius 
žmones į svarbiausius postus ir 
šiuo atžvilgiu aplenkdamas 
Sovietų prezidentą Gorbačiovą. 
Jelcino skubi veikla pakeisti 
respublikos ekonomiją ir poli
tiką, privertė ir Gorbačiovą im
tis naujų žygių pereiti į laisvą 
verslo prekybą ir pradėti propa
gandą už naują „unijos sutartį", 
kuri turėtų nustatyt i būsimuo
sius ryšius tarp Maskvos ir 
respublikų. 

P e r i m a m i b a n k a i 
Rusijos Respublikos oficialūs 

pareigūnai praneša, jog pirma
dienį Gorbačiovas nutarė nebe
sipriešinti Jelcinui, kad būtų 
perimti visi bankai šioje respub
likoje iš Kremliaus kontrolės. 
Anksčiau Gorbačiovas sakė, kad 
neleis to daryti ir atrodė, kad 
įvyks didelis susikirtimas. Ko
munis tų part i jos la ikraš t i s 
„Pravda" ta i pavadino „Banku 
k a r u " ir įspėjo, jog kova tarp 
Rusijos respublikos ir Krem
l iaus pareigūnų pakenks visai 
finansinei Sovietų sistemai. 

Bet Jelcino viceprezidentas 
pasakė, jog pagaliau Gorbačio
vas nusileido ir sutiko su Jei 
cino planu įsteigti autonominę 
Rusijos bankų sistemą. Šiuo 
metu jau vyksta pasitarimai su 
Finansų ministerija dėl tokiu 
bankų statuso. Reformų patarė
jai j au seniai patardavo keisti 
finansinę sistemą, kuri yra 
būtinai reikalinga naujai ekono
mijai Rusijoje. J i e kal t ino 
centrinį Gosbanką, kad stabdė 
komercinės bankų sistemos 
įvedimą. Ir dėl to, kad tą banką 
kontroliuoja vyriausybė, tai tas 

Vėl prašo finansinės 
pagalbos 

M a s k v a . — Prez. M. Gorba 
čiovas prieš atostogas pasakė už 
sienio žurnalistams, jog jiems 
labai reikia Vakarų pagalbos 
atstatyti kasdieninių prekių 
gamybą būsimųjų dviejų kri
t iškų reformos metų eigoje. 

Kalbėdamasis su jais po pasi
tar imo su Italijos premjeru 
Guilio Andreotti, Gorbačiovas 
taip pat pareiškė, jog NATO 
n u t a r i m a s persiorganizuoti , 
buvo labai reikšmingas jo spren 
dimui, kad sutiktų 3u susijun 
gusios Vokietijos dalyvavimu 
NATO sąjungoje. 

J i s taip pat labai šiltai atsi
liepė apie popiežių Joną Paulių 
II ir pasakė, jog nėra negalima, 
kad popiežius nevizituotų Sovie
tų Sąjungą. 

Italų premjeras Andreotti yra 
šio antrojo pusmečio Europos 
Bendruomenės prezidentu ir čia 
jis priminė, kad Gorbačiovo re
formos be Vakarų pagalbos be
veik neįmanomos. Italijos finan 
siniai kreditai buvo diskutuo
jami pasitarimo metu, bet šiuo 
metu dar jokių sprendimų nepa
daryta. Gorbačiovas sako, jog 
per dvejus metus turi įvykti 
patys svarbiausi pakeitimai ir 
todėl jam reikalinga finansine 
parama tuojau pat. 

Organizuoja komerc in ius 
b a n k u s 

Kai Gorbačiovas buvo užsiė
męs Komunistų partijos kon
greso reikalais, tai Rusijos Par
lamentas nutarė perimti savo 
kontrolėn visus Rusijos bankus, 
kur ie buvo prieš tai kaip 
Gosbanko skyriai. Parlamentas 
nutarė taip pat ir kitus bankus 
Rusijos teritorijoje perimti savo 
žinion ir perorganizuoti į komer
cinius bankus, išskyrus Gos
banką Tai buvo būtinai reika
linga padaryti, kadangi norima 
įvesti laisvos sistemos ekono
miją. Gosbanko viršininkas 
kreipėsi į Gorbačiovą, kad jis pa-
naikintų tą Rusijos nutarimą 
Bet Gorbačiovas to nedarė. 
Jelcinas šiuo metu svarsto gali
mybes įvesti ir savo atskirus 
pinigus. 

Rusijos Respublikos ministe-
ris pirmininkas Ivanas Sila-
jevas pasakė ..Maskvos ži
nioms", kad Jelcino kabinete 
pareigūnai yra daugiausia 40 
metų amžiaus, taigi, bent de
šimtmečiu jaunesni už Gorba
čiovo mimsterius. Maskvoje kal
bama, kad Jelcinas sugeba 
pasirinkti gabius jaunuosius 
profesionalus į pagrindines Ru
sijos Respublikos pozicijas. 

P a n a i k i n a m o s privilegijos 
Jelcino 500 dienų ekonominė 

programa yra taip sudaryta, 
kad savaime išstums Gorba
čiovą iš vadovavimo krašto 
ekonominei programai. Pavyz
džiui, tame plane yra ūkių ir in
dustrijos pervedimas j privačias 
nuosavybes, ko Gorbačiovas 
nedrįsta daryti. Tie ūkiai, kurie 
neduoda pelno, bus greitai 
likviduoti, o tokių valstybinių 
ūkių dabar Rusijoje esama 
maždaug 40*^. Jelcinas pasisa
kė, kad naujieji ūkių savininkai 
turi turėti teisę laisvai parduoti 
savo ūkius kitiems arba pavel
dėti. 

Jelcino viceprezidentas Rusla
nas Chasbulatovas pasakė, jog 
turi būti baigtas klausimas su 
komunistų privilegijomis. Jelci
no jaunieji ekonomistai eina 
prie visiško valstybinio ekono
minio monopolio panaikinimo. 
Jei vietinės miestų a r kitų 
vietovių vyriausybės t am prie
šinsis, tai Jelcinas pataria juos 
pakeisti kitais asmenimis. Ru
sijos Parlamentas jau priėmė 
nutarimą, kad būti kar tu ir 
vietiniu partijos sekretoriumi ir 
tarybos pirmininku, negalima. 
Jei jie patys neatsisakys kurio 
nors posto, tai bus atleisti iš 
tarybos pirmininkų posto, o taip 
pat bus sulaikytos ir ju pensijos, 
pasakė viceprez. Chasbulatovas 
„Maskvos žinių" laikraščiui. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 3 d.: Nikodemas. 
Auguste . Lidija. Lengvine. 
Mangirdas. 

Rugpjūčio 4 d.: Domininkas, 
Perpetua. Gerimantas, Milgede. 
Nemune 
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/PORTO APŽVALGA 

„IS TREMTIES GRĮŽTA 
TAUTINĖS OLIMPIADOS 

UGNIS" 
Tokia i s žodžiais savo 

pranešimą pradėjo IV PLS žai
dynių štabo pirmininkas Janis 
Grinbergas Pasaulio Lietuvių 
Sporto konferencijoje, Vilniuje 
vykusioje liepos 11-13 dienomis. 

Konferenciją pradėjo Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
Respublikos vicepremjeras Rai
mundas Ozolas. Australijos Lie
tuvių Sporto sąjungai atstovavo 
V. Augustinavičius, ,,Mūsų 
Pastogės" red. Dalyvavo A. 
Augulis iš Gudijos, V. Budzeika 
iš Lenkijos, J. Bakanas ir Lat
vijos, A. Černiauskas iš Mask
vos, J. Laučiutė iš Leningrado, 
svečiai iš Švedijos, Danijos, 
Vokietijos ir visi didieji Lietu
vos sporto šulai. Trūko t ik vizų 
negavusių dvylikos ŠALFAS są
jungos atstovų iš JAV ir Kana
dos. Tačiau daugumą klausimų 
ir diskusijų, kurias planavo 
kelti ŠALFASS atstovai, susu
mavo išvykos organizacinis ko
mitetas ir referavo žaidynių 
štabo pirmininkui J. Grinber
gui. Į iškeltus klausimus Grin
bergas atsakė savo pranešime 
(apie jį vėliau). 

Tolimesnėje konferencijos pro
gramoje svarstyta žaidynių 
organizacija, varžybinė dalis ir 
diskusijos. Su spaudos konferen
cija programa oficialiai buvo už
baigta. Kitos dvi dienos buvo 
skirtos susitikimams su Lietu
vos respublikos sporto departa
mento direktorium A. Raslanu, 
su „Tėviškės" draugijos pirmi
ninku V. Sakalausku, „Žalgi
r io" tarybos pirm. V. Nėniumi; 
sekė „Žalgirio" sporto bazių ir 
„Sigmos" sporto kolektyvo ap
lankymas, bei ekskursija po Vil
niaus miestą. Konferencija buvo 
baigta kultūrine programa. 

J . Grinbergo p r a n e š i m a s 

Pats griežčiausias ir objekty
viausias visko vertintojas yra 
laikas. Tai turi pripažinti ir tie, 
save apsišaukę galiūnais, kurie 
manė, kad jų sprendimai buvo 
teisūs, galutiniai ir neatšaukia
mi. Ne apie juos kalbėsiu. Tik 
vieno jų juodo darbo šiandien 
negalim neprisiminti. Juk jie 
pasirašė sprendimą gražiausiai 
ir reikšmingiausiai lietuvių tau
tos sporto šventei — Tautinei 
Olimpiadai ir ištrėmė ją iš Lie
tuvos ilgiems dešimtmečiams. 

Bet Tautinės Olimpiados ug
nis neužgeso. Ją kurstė ir iš kar
tos j kartą savo pasakojimais 
skleidė pirmosios Tau t inės 
Olimpiados dalyviai ir žiūrovai, 
išvengę stalininio lietuvių tau
tos genocido ir likę gyvi. 

Pirmosios Tautinės Olimpia
dos ugniai užgesti neleido ge
riausi Lietuvos sportininkai, sa
vo pergalėmis kėlę lietuvių tau
tos dvasią ir pasitikėjimą savo 
jėgomis. Tautinės Olimpiados 
estafetę išeivijoje tęsė Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių orga
nizatoriai ir visi lietuviai, kurie 
niekuomet nebuvo pamiršę savo 
šaknų ir stengėsi, kad jų nepa 
mirštu kiti, jaunesni ir galbūt 
užmaršesni. 

Dabar Tautinė Olimpiada 
grįžta iš tremties. Ketvirtosios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nės, kurios ateinančių metų lie
pos 27 - rugpjūčio 4 dienomis 
vyks Lietuvoje, yra pirmosios 
Tautinės Olimpiados tęsinys. 
Šių žaidynių tikslas tas pats. 

kaip ir Taut inės Olimpiados — 
sportu st iprinti lietuvių tau
tinius ryšius, dvasines ir fizines 
galias, dorovę ir tautinę sąmo
nę. Tikimės, kad žaidynių 
dvasia atvers akis ir t iems 
Lietuvos sportininkams, tre
neriams bei sporto organiza
toriams, dabar besiblaškan
t iems tarp tautos siekių ir 
Maskvos t inklų, į kuriuos jie 
yra pakliuvę. . . 

Kita dalis to pranešimo, lie
čianti žaidynių organizaciją ir 
a tsakymus į iškeltus klausi
mus, bus vėliau. 

SUDARYTAS 
ORGANIZACINIS 

KOMITETAS 

IV PLS žaidynių organizaciją 
pradėjo Lietuvos Valstybinis 
Sporto komi t e t a s , Tau t in i s 
Olimpinis komitetas ir „Tėviš
kės" draugija. Valstybinio spor
to komiteto nebėra; jo vietoje 
įsteigtas Lietuvos Kūno Kultū
ros ir Sporto departamentas, ku
rio direktoriumi paskirtas A. 
Raslanas. J au prieš metus buvo 
sudaryta koordinacinė taryba ir 
žaidynių organizavimo štabas, 
kurio pirmininko pareigoms pa
kviestas Janis Grinbergas, Tau
tinio Olimpinio komiteto gene
ral inis sekretorius. Tas štabas 
dirba išsijuosęs, nepamiršęs nei 
mažiausios smulkmenos, arti
muose ryšiuose su visomis spor
to federacijomis ir susidaręs arti 
50 įvairiausių komisijų arba 
darbo grupių. 

Neseniai buvo sudarytas IV 
PTJ5 žaidynių organizacinis ko
mitetas: 

P i rmininkas — R. Ozolas — 
Lietuvos Respublikos ministrės 
pirmininkės pavaduotojas; 

Pirm. pavaduotojas — A. Povi
l iūnas — Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto prezidentas; 

Pirm. pavaduotojas — A. Ras
lanas — Kūno Kultūros Sporto 
departamento generalinis direk
torius; 

D. Kuolys — Lietuvos Respub
likos Kultūros ir švietimo mi
nistras; 

A. Saudargas — Lietuvos Res
publikos užsienių reikalų mi
nistras; 

R. Sikorskis — Lietuvos Res
publikos finansų ministras; 

V. Adomonis — Kauno miesto 
meras; 

V. Bernatonis — Vilniaus 
miesto meras; 

V. Sakalauskas — „Tėviškės" 
draugijos pirm.; 

J. Grinbergas — Tautinio 
Olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius ir Žaidynių štabo 
vadovas. 

Toks komitetas mūsuose vadi
namas „garbės" komitetu ir 
jokių įsipareigojimų neturi . 
Lietuvoje t as komitetas lyg ir 
užtikrina, kad IV PLS žaidynės 
ateinančiais metais tikrai įvyks, 
kad jos bus remiamos finansi-
niaiisusisiekimo priemonėmis, 
kul tūr inia is renginiais, apgy
vendinimu ir kt. 

Tokios žinios iš Lietuvos yra 
lyg pirmas skambutis mūsų klu
bams, kad jau laikas pradėti 
ruošti sąrašus vykstančių ko
mandų, pavieni-' portininkų ir 
turistų, kad netrukus reikės 
tuos sąrašus įteikti organizaci 
niam išvykos komitetui, kad jau 
laikas pradėt tvarkyti unifor
mas, jau nekalbant apie sporti
ni pasiruošimą. y Q # 

Lietuvos Respublikos sporto darbuotojai korierencijoje IV-jų PLS Žaidynių Lietuvoje klausimais. 
Iš k.: R. Ozolas, A. Poviliūnas, A. Raslanas - Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius, 
J. Grinbergas, V. Augustinavičius — „Mū?u pastogės" redaktorius iš Australijos, A. Kusta, A. 
Augulis. Nuotr. Raimundo Kojros 

XIV PIRMENYBES 
UŽBAIGUS 

(Pasaulinės Futbolo pirmenybės — VIII) 
P. GANVYTAS 

Vakarų Vokietijos rinktinė 
pasku t in į kartą dalyvavo 
pasaulinėse pirmenybėse ir, 
įmušusi 15 įvarčių, trečią kartą 
pasipuošė pasaulio meisterio 
t i tulu. Šį kartą nebereikėjo 
vokiečiams laukti 20 metų — 
pakako 16-os. Mat pirmą kartą 
jie čempionais tapo 1954 m., kai 
Šveicarijos sostinėje Berne jie 
nugalėjo neįveikiamą prieši
ninką — vengrų rinktinę 3:2. 
Tuomet tai buvo tikra sensacija. 
Po 20 metų Muencheno olimpi
niame stadione šeimininkams 
pavyko įveikti savo kaimynus 
olandus 2:1; šį kartą jie laimėjo 
prieš „totalinį futbolą" žai
džiančią rinktinę, kurią ne 
vienas favorizavo. Olandai tada 
radikaliai pakeitė tuometinį 
pozicinį futbolo stilių. Trečias 
kartas — tai sekmadienį, liepos 
8 d., Romos olimpiniame sta
dione iškovotas, kad ir t ik 
pendelio dėka, 1:0 laimėjimas 
prieš tuometinį meisterį Ar
gentiną. Argentinos rinktinė, po 
savo 3:2 laimėjimo prieš Vak. 
Vokietijos rinktinę Meksikoje 
prieš 4 metus, nieko meistriško 
nebeparodė. Nuo tų baigmės 
rungtynių iki šių metų gegužės 
pirmos, argentiniečiai žaidė 31 
kartą. Laimėjo tik 6 susitiki
mus, pralaimėjo 14, ir 11 varžy
bų baigėsi lygiomis. Įvarčių 
balansas 22:35 jų nenaudai. Bet 
nebežais nei jie, nei kitos 
rinktinės prieš Vak. Vokietiją — 
ateityje teks rungtis su visos 
Vokietijos komanda. 

Nugalėtojas 

Vokiečiai į Italiją atvyko su 
atjauninta r i n k t i n e . 1984 
metais iš JAV-bių grįžęs Franz 
Beckenbauer tapo rinktinės 
treneriu. Savo laiku, po Pelės 
gadynės, laikomas geriausiu 
futbolo žaidėju pasaulyje, žaidęs* 
už savo kraštą, kai jų rinktinė 
antrą kartą laimėjo pasaulines 
pirmenybes, jis 1986 metais 
vokiečių rinktinę privedė iki 
baigmės Meksikoje. Dabar, po 
ketverių metų — sėkmingai 
revanšavosi. Beje, jis apart 
brazilo Mario Zalago, vienin
telis pasiekęs čempionatą kaip 
žaidėjas ir r inktinės treneris. 
Grįžęs Vokietijon, jis trenerio 
pareigų nebeeis; labai galimas 
dalykas, kad amerikiečiams 
Beckenbauer padės pravesti 
XV-tas pirmenybes šiame kraš
te. 

Šeši veteranai ir dauguma ki
tų žaidėjų- nauji veidai rinkti
nėje — ir vėl pademonstravo itin 
gerą fizinį pasiruošimą, puikią 
techniką ir komandinį dar 
numą. Komandos kapitonas 
veteranas Lothar Matthaeus. 
tikrai p'iikus žaidėjas, dabar 
žaidžiąs už In t e rna t iona lo 
Milaną (kar tu su Andreas 
Brehme, baigmėje baudinį pa
vertusiu įvarčiu nulėmusiu 
rungtynes) šiandien jau prade
damas linksniuoti kaip vienas 
geriausių pasaulio Žaidėjų. 

Vokietijoje jis žaidė už Borussia 
Moenchengladbach klubą ir 
savo krašto spalvas gynė beveik 
80 kartų. Baigmės tu rnyre 
pasiekęs 4 įvarius, jis buvo tarp 
pirmaujančių. Tik italas Schil-
laci su 6 ir čekoslovakas Skuh-
ravy su 5 jį pralenkė. Lotharo 
tikroji verte savo komandai 
glūdi jo taktinių sugebėjimų pri-
taikymuose; jis g e n i a l u s 
žaidimo vystymo dirigentas, dar 
pasižymįs labai stipriu smūgiu. 
Vienas jauniausių — vart i 
ninkas Bodo Illgner iš Koelno — 
sulaikydamas pendelio mušimą 
prieš Angliją pusfinalyje — 
pa tv i r t ino Beckenbauer io 
įžvalgų talentų par inkimą. 
Būtų galima tęsti vokiečių 
žaidėjų vardinimą, bet pakaks 
tvirtinimo, kad nei v ienas 
rinktinės žaidėjų neapvylė. 

1 Žvaigždės 

Leidžiasi Diego Maradonos 
žvaigžde; šiose žaidynėse jis 
nepasiekė nei vieno įvarčio, bet 
jo taktinis žaidimas buvo labai 
svarus Šį kartą jis pasižymėjo 
ir tuo. kad pr ieš jį buvo 
padaryta daugiausia faulų; kas 
keletas minučių jis vis raitėsi 
skausmu kankinamas, kai ka
da ir pavaidindamas. Žaidynių 
netikėtumas, tai iš Sicilijos 
Palermo kilęs Salvatore „Toto" 
Schillaci. Šiuo metu žaidžiąs už 
„Juventus" Turino klubą, jis 
r inkt inėn buvo pakv ies tas 
atsarginiu, bet jau pačiose 
pirmose italų rungtynėse prieš 
austrus, antrame puslaikyje 
įleista? Toto už kelių minučių 
pasiekė pirmą ir lemiantį įvartį. 
Iš viso. kaip minėta, jis įmušė 6 
golus. paskutinį įvartį pasiek
damas rungtynėse dėl trečios 
vietos, kurias italai laimėjo 
prieš anglus. Beje, šiose 
rungtynėse teisėjas galėjo apsi
eiti be geltonų ar raudonų 
korteliu Anglų komanda pelnė 
žaidynių Fair Play įvertinimą. 

Kamerūnietis Roger Milla, 38 
m. veteranas, pasiekė 4 įvar
čius, nors težaidė dalį laiko 
kiekvienose rungtynėse. Jam 
buvo skirtas ypatingas spaudos 
dėmesys. Afrikiečių komanda 
buvo dėmesio centre, nes jie ati
daromose varžybose įveikė 
meisterį Argentiną, žaisdami 
daugiau pusės rungtynių 10-je, 
o paskutines minutes net 9-se. 
Jų žaidimas žavėjo ne vieną -
tikslios pasuotės. geras fizinis 
žaidėjų paruošimas, greitis ir 
apsukrumas. Tačiau pasižymėjo 
jie ir grubumu; t a i viena 
daugiausiai faulų padariusi 
rinktinė. Ši komanda tačiau 
vykusiai pas i t a rnavo savo 
žemynui - ateityje į baigmės 
turnyrą kvalifikuotis galės 3 
(vietoj 2» afrikiečių rinktinės. 

Paminėti vertėtų argenti
niečių atsarginį vartininką Ser-
gio Goycoechea Savo žemėj 
neturėjęs geresnės progos pasi
reikšti, todėl į Kolumbiją žaisti 
nuvykęs, bet ten dėl narkotikų 

Futbolas Chicagoje 

TURNYRAS LEMONTE 

„Lituanicos" futbolo klubo 
turnyras-piknikas rengiamas 
rugpjūčio 12 d., sekmadienį, 
Lietuvių centre, Lemonte, 511 
East 127 St . Turnyre dalyvaus 
žinomos vyrų, veteranų ir jau
nių komandos — net 12 jų. Su
trumpinto laiko rungtynės bus 
pravestos dviejose, greta viena 
kitos esančiose, aikštėse. 

Šalia aikščių esančiame pavė
syje veiks užkandinė ir atgaivos 
šaltinis. Turnyras prasidės vi
durdienyje — 12 vai. Sporto mė
gėjai ir jo rėmėjai kviečiami pra
leisti šventadienį už miesto ste
bint futbolo varžybas. 

J . J . 
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karo varžybas nutraukus, Ar
gentinos rinktinėn pateko atsar
giniu, bet antrose rungtynėse, 
vietoj kojos kaulą nusilaužusio 
Pumpido pradėjęs nuolat žais
ti , argentiniečių komandą pa
s tūmėjo ik i b a i g m ė s , nes 
pendelių mušime — pralaužti 
lygiąsias — jis itin pasižymėjo 
prieš jugoslavus ir italus. Tik 
pačioj baigmėj vokiečių pendeuo 
nesulaikė. 

Tektų paminėti ir anglą var
tininką Peter Shiltons (Derby 
County); j au daugiau negu 40 
metų amžiaus, bet pademonst
ravęs savo įžvalgumą ne vieną 
kartą. Tačiau refleksų grei
tumas jau nebe tas; todėl ir 
atspėjęs visų pendelių kryptį, 
nebespėjo jų sulaikyti... 

Savo elgesiu žavėjo airiai, pra
simušę į antrą baigmės ratą. 
Laimingi buvo egiptiečiai ly
giomis užbaigę žaidimą prieš 
garsiuosius olandus. Pastarie
siems tikrai nesisekė. Tik burtų 
keliu prasikapstę į antrą ratą, 
pralaimėjo prieš vokiečius. 

Ateityje 

Amerikiečių r inkt inė grįžo, 
pralaimėjusi prieš italus 1:0. 
austrus 2:1 ir pačioj pradžioj — 
prieš čekoslovakus 5:1. *»i 
jauniausia turnyro r inkt inė 
daug ko pasimokė. Tačiau 
amer ik ieč ių vaizdinėje bei 
spausdintoje komunikaci jos 
arenoje kilo daug abejonių ar 
sugebės šis kraštas už 4 metų 
pravesti sėkmingas baigmės 
varžybas. Ateitis duos tikslų 
atsakymą, bet, bent dabar, kylą 
balsai labai naivūs. Tik reikia 
t ikė t i s , kad 1:0 nebebus 
dažn i aus i a i p a s i t a i k a n č i u 
rungtynių rezultatu. 

Šis bei tas 

Baigmės tu rnyrą Italijoje 
žinovai laiko t ikrai pavykusiu. 
Tačiau vien pasiruošimo dar
buose žuvo 24 žmonės, per 
paskutinius 18 mėn. teko tiek 
skubėti, kad atsargumui nebe
buvo p a k a n k a m a i dėmesio 
skiriama. 

DM. KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN M U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 

IL 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Re*. (709)249-0097; arba (709)245-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

•449 So. Pulaakt Road 
Valandos pagal susitarimą 

Gyvenimo kel ia i įva i rūs . 
Vienas eina kalnais, kitas eina 
kloniais. 

H. Ibsen 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3900 W. 95 St. 
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(1-312) 925-2970 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
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KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Rulaakl Road. 
Tai. (1-312) 595-2902 

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)479-2112 

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

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kedzie. CMcago, IN. 
Tai. (1-312) 925-2970 

1195 Dundaa Ava. , Elgln, IH. 50120 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlekory Hllls. 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabtnato Ir buto: (709)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOttt Ava., Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2519 W. 71 at St. 

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (709) 449-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin, IL 

Tai. (709) 937-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 

5935 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 595-2990 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 vYaat 71 si Straat 

Tai. (1-312) 434-1819; Rez. (709) 952-0999 
Vai pirrn , antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 st Straat 

Kabineto tai. (1-312) 737-1199: 
Rezld. (709)395-4911 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2939 W. 71at. St.. Chicago. III. 

Tai.. (1-312)435-0100 
11900 Soutrroeat Hlgtmay 
Palos Hatgtrta. IN. 90493 

(709) 391-0220 (709) 391-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2959 W. 93rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 779-2990. 
Ra*. (709) 449-5545 

4007 W. 59 St. 
Tai . (312) 735-5559 

507 S. ONbart. LaOrenge. 
Ta i . (709) 352-4497 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
9145 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

Kab. tai. (1-312) 595-0349: 
Rax. (1-312)775-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 93rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

E S tai. (1-312) 471-3300: 
Rez. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kadžio Ava.. 
Chicago. M. 90952 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan M e d i č i Cerrter-

N sparvllla Cavvtotis 
, 1020 E. Ogden Ava. . Sulte 310, 

Naparvtfta IL 90593 
Tai. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 Waat 93cd Straot 
Vai pirm antr . katv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Praeitis sustojo 

DABARTIS NEŽINOMA 

SOVIETŲ KOMUNISTŲ 
PARTIJOS SAULĖLEIDIS 

Penkiasdešimt metų apie lie
tuvių tautos praeitį žinojo tik iš 
istorijos vyresnieji. Jaunesnieji 
žino iš studijų šiek tiek apie 
buvusią tautos didybe. Jos 
didybės pažinimas prikėlė ją po 
daugiau kaip šimto metų okupa
cijos. Penkiasdešimt metų jau 
kelioms kartoms komunizmas ir 
jo istorija užgožė lietuvių tautos 
istoriją. Tebuvo kalbama tik 
apie komunistinę ideologiją, 
marksizmą, laukiniską ateizmą. 
Jaunoji karta žinias sėmėsi iš 
iškreiptos istorijos, t a r tum 
Lietuvos gyvenimas prasidėjo 
nuo bolševikų okupacijos. 

Komunizmo lietuvių tautai 
padaryta žala nėra apskaičiuo
jama. Tam nėra sąlygų ir ištek
lių. Tik dabar žinoma, kad da
lis tautos kentėjo kalėjimuose, 
Sibiro tremtyje, partizaniniuose 
karuose. Nors tai mėginama va
dinti tik civiliniu karu ir laisvės 
kovotojai banditais, bet dabar 
jau daugelis žino, kas yra tikrie
ji kaltininkai, kas buvo anuo 
metu pataikūnai ar iš baimės 
prisitaikę komunistinei tvarkai. 
Dabar žino daugelis taip pat, 
kas buvo tikrieji laisvės kovoto
jai ir už laisvę atidavę gyvybes. 
Tik laisvėjančioje tautoje prade
dama atskirti gerieji nuo blogų
jų, laisvės gynėjai nuo išda
vikų. 

Komunizmas Lietuvoje ir vi
suose pavergtuose kraštuose yra 

tiek blogo padaręs, kad to blogio 
niekas dar negali suskaičiuoti. 
Ir ta blogio sistema žino, ką ji 
yra padariusi, kaip ji žmones 
yra kankinusi ir varginusi, trė-
musi ir naikinusi. Lengva dabar 
suversti visas kaltes tiems va
dams, kurių jau nebėra. 

Patys komunistų vadai, tiek 
Sovietų Sąjungoje, tiek ir Lietu
voje, nėra už savo klaidingos sis
temos klaidas atsiprašę, nėra 
prisipažinę prie savo klaidų ir 
žmonių naikinimo. 

Komunistai skelbėsi ir dabar 
dar drįsta skelbtis darbininkų 
valdžia. Bet niekas taip darbi
ninkų neišnaudoja kaip komu
nistai ir jų rankose turimos 
privilegijuotos valdžios. Darbo 
žmogus komunizmo nelaikomas 
žmogumi, jeigu jis nėra partijos 
narys ir jeigu jis nėra klusnus 
savo valdovams. Pasitikėti ko
munizmu nega l ima net ir 
dabar. 

-

Daugelis lenkų, vengrų, čekų, 
slovakų, daugelis Pabaltijo 
kraštų žmonių siunčia savo san
taupas, kad greičiau atsistatytų 
jų kraštai. Bet pirmiausiai jie 
žiūri, kiek ten turi įtakos ir 
teisių buvę valdytojai komunis
tai, kiek gali pagalba pasinau
doti savieji. Sovietų Rusija pir
miau nualino daugelį kraštų, 
dabar ir pati griūva. Ir šiuo 
atveju dar reikalingas apsi
galvojimas, kad padėtumėm sa
viesiems atsistatyti, bet ne jų ir 
mūsų priešui. 

Kas dabartinės politikos vin
gių ir komunizmo sudaryto 
skurdo nemato, kaip tas Štrau
sas kiša tik galvą į smėlį. Tai 
daro daugelis Vakaruose, taip 
kartais daro ir pavergtų tautų 
atstovai, norį greičiau išsižadėti 
savo krašto ir jį palikti savam 
likimui. 

Teisybė, pagalba iš išeivijos 
tėra tik minimalinė, tik lašas jū
rose. Daug pagalbos dar nusine
ša okupantas. Bet pagalba yra 
būtina, reikalinga ir naudinga 
tautoms prisikelti ir atstatyti 
savo sugriautą gyvenimą. Lie
tuva šiuo atveju nėra išimtis. 

Bolševikai, atsisakę legalaus 
veikimo, atmesdami Vakarų 
Europos socialistų kovos meto
dus, pasir inko revoliucinio 
marksizmo kelią, nes jie matė, 
kad, eidami par lament iniu 
keliu, Rusijoj negalės laimėti. 
Kaip parodė paskutinių (1917 
m.) r inkimų duomenys, jie 
surinko tik 20 procentų balsų. 
Bolševikai, Lenino vadovau
jami, 1917 m. lapkričio 7 d., 
pas inaudodami Rusiją sle
giančiais ekonominiais sunku
mais, išėjo su šūkiu „Visa 
valdžia taryboms", sukurstė 
kareivius, klastingai pagrobė 

IGNAS MEDŽIUKAS ekonominės reformos, bet tik 
esamą pataisyti, panašiai kaip 

buvęs komunistas, dabartinis senam automobiliui pakeisti 
Rumunijos prezidentas J. Ilescu karburatorių ir žvakes ir vėl 
pasakė, jog neįmanoma komu- gali tuo pačiu automobiliu 
nizmo reforma ir negali būti važiuoti, kol kelyje sugrius. 

komunizmas žmogaus veidu". Sakoma, kad dabartinė siste-
Ki ta ip j i s jau bus ne ko- ma yra nenormali, nes skatina 
munizmas. korupciją, kyšininkavimą, va 

Teisingai pranašavo bolševikų gystes, o sąžiningas žmogaus dar 
švietimo komisaras Anatolius bas - suprantamas kaip baus-
Lunačarskis (1875-1933), kad mė. Sovietų Aukšč. tarybos 
marksizmas išsivystys į religiją referentas Yuri Shekochkhn 
ir užims didžiųjų religijų vietą, sako: „Mes turime dvi ekonomi
nes ta religija būsianti be Dievo, jas: viena yra oficiali dirbtinai 
laimę žemėje sukurs pats žmo- sugadinta, o šalia jos — veiks-
gus. Deja, tos prielaidos laiko minga nelegali. Tad koJėl nele-

- - - - - - - galizuoti juodosios rinkos?" I šį 
klausimą pats ir atsako: pirmoji 

valdžią ir paskelbė darbininkų eigoje pasirodė klaidingos ir 
klasės diktatūrą. Iš tikrųjų visa marksistinė - leninistinė 
valdžia atiteko ne darbinin- sukurta sistema rėmėsi klaidin-
kams, bet bolševikų partijai, gaiš pagrindais, 
kuriai vadovavo profesionalai Gorbačiovas, norėdamas gauti 
revoliucionieriai. Bolševikinė reikalingos paramos iš Vakarų, 
klika, kuri vėliau pakeitė savo visuomet stengiasi pabrėžti, kad 

Sovietų Sąjunga turėjusi didelių 
nuostolių antrame pasaulinia
me kare, vien žmonių gyvybių 
auką — 27 milijonus, bet kad 
Lenino - Stalino sukurta im-

vardą į komunistus, išsilaikė tik 
masinėmis žudynėmis, koncen
tracijos stovyklomis, žiauriu 
teroru. Komunizmas, įvedęs 
policinį režimą, pajungia visus 
besąlyginai tarnauti partijos 
diktatūrai, kurios privilegijomis žmonių aukų — nutyli, 
naudojasi tik grupė, susitelku
sių apie diktatorių. V a k a r a i remia d i k t a t ū r a 

Bolševizmo kūrėjas Leninas 
savo poli t iniu suktumu ir Sovietų Sąjungoje yra daugelis 
stipria valia sugebėjo visus nepatenkintų Gorbačiovo pla-

palaiko komunistinės nomen 
klatūros galią. Partija tebeturi 
savo rankose 95 procentus ga
mybos priemonių. Aukščiau 
minėtas Zaslavsky akcentuoja: 
pirmoje eilėje tu rė tų būti 
pakeista oligarchinė systema, 
kuri žino kaip valgyti, bet ne
moka pasigaminti. Užsienio 
ekonominė parama tik padės 

Kritiškas laikas nepriklauso
ma pasiskelbusiai Lietuvai, kri
tiškas yra ir išeivijai. Vieni ir 
kiti permažai sužino, kas būtina 
žinoti. Perlėtai eina žinios ir jos 
dažnai nevienodos. Per daug 
kritikų yra tėvynėje, nemažiau 
jų yra ir išeivijoje. Svarbiausia, 
kad čia nėra jokių nurodymų iš 
vadų, kurie turėtų stovėti prie
šakyje ir nurodyti darbus ir pa
reigas. Jei jie negali vadovauti, 
turi vadovų postus užleisti ki
tiems, kurie dar sugebėtų susi
žinoti teisybę ir duoti tikrus 
nurodymus išeivijai. Vadovai 
turi sugebėti atsakyti į besikei
čiančio laiko klausimus, kad at
sakymus turėtų ir jų vadovau
jamieji, kad nebūtų fondų ir 
šalia tų fondų maži fondeliai. 

Tai yra labai svarbu besilais-
vinančiam kraštui, dar svarbiau 
mažiau žinančiai išeivijai, kad 
ji galėtų laiku ir efektyviai at
siliepti. Ne kiekviena žinia iš 
Lietuvos yra teisinga, ne kiek
vienas atsivertėlis yra patiki
mas. Tai turi žinoti vadovai, or
ganizacijos, kurios atsako už 
laisvę ir ateitį, kurie yra lyg ir 
tautos atstovai. 

perija pareikalavo 60 milijonų biurokratams ir sudarys sąlygas 
kyšininkavimui. 

Vak. Vokietijos kancleris 
Kohl siūlo Sovietų Sąjungai 
pinigus kaip išsipirkimą, kad 
nebūtų kliudoma dirbtinai 

aiia sugeDejo visus nepanmMiitų uui uavtvrv piu 
padalytai Vokietijai susijungti 

įtikinti, kad jo pasirinktas nais pertvarkyti ekonomiją. Jie ir ji galėtų įsijungti į Šiaurės 
kelias yra teisingas. Prieš yra priešingi Vakarų siūlomai Atlanto organizaciją (NATCP 

Gorbačiovui. Parla-

Adv. Povilas Žumbakis savo kalboje apie knygas prieš Sovietus. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

revoliuciją Leninas kritikavo 
rusų ministerius, bet vengė 
paliesti carą, nes j is rusų 
valstiečiams ir darbininkams 
buvo tėvelis, todėl nenorėjo jų 

paramai 
mento deputatas Ylya Zaslav
sky sako: „Aš kartais galvoju, 
kad aršiausi demokratijos prie
šai yra Vakarų demokratai, nes 

prieš save nustatyti. Tik paėmęs jie nori pagelbėti diktatūrai 
valdžią į savo rankas, jis įsakė Ekonomistas Alexander Bogo-

Išeivija visuomet turi atsimin
ti, kad Lietuvoje Aukščiausioje 
taryboje yra t ikrų komunistų, 
kurie ištikimai tarnavo Mask
vai. Net ir vyriausybės dalį 
tvarko buvę komunistai, nors ir 
atsiskyrusios nuo Sovietų Są
jungos partijos nariai. Gal jie 
yra patriotai, gal jie nori Lietu
vai laisvės ir nepriklausomybės, 
bet tauta savoje žemėje, juoba 
išeivija turi laikytis atsargumo, 
išminties ir žmoniško elgesio. 
Niekas negali nekreipti dėmesio 
į komunistus, nes jie visuomet 
yra pavojingi, jei ne praktiškai, 
tai bent teoriškai. Ir niekas net 
dabar negali užmerkti akių, kad 
komunistai ir dabar veržiasi 
ten, kur yra suirutės, kur yra 
nepatenkintų gyvenimu ir sava 

valdžia. 
Rytų Europos dalis išsilaisvi

no ir kuria naują gyvenimą. Ji 
dar jaučia žaizdas, skaudžius 
kančių randus, kuriuos padarė 
per kelis dešimtmečius komu
nizmas. Jai reikia pagalbos iš 
Vakarų, reikia prisidėjimo savų 
atstovų, gyvenančių laisvėje ir 
jau pasiturinčių. Jie tą gyveni
mą sukūrė savo darbu ir prakai
tu, bet šiandien turi galvoti ir 
apie savuosius. 

Privatūs asmenys visuomet 
gali sutikti kiekvieną, bet to 
negali padaryti oficialūs išeivi
jos atstovai. Pažiūrėjus į mūsų 
vadovų viešą elgesį, vaikiškus 
skelbimus, apgaulingas kalbas, 
tegalima tik apgailėti, kad išei
vija jau nebeturi kas jai vado
vauja, neturi ir vienetų, kurie 
vadovautų ir nurodymus duotų. 

Čia dar neliečiamos organiza
cijos ar jų vadovai, neliečiami nė 
sambūriai, kurie dėl naivumo 
nori padėti Lietuvai, o jai tik pa
kenkia. Visiems prisimintina 
daugumos nuomonė. Daugumos 
noras yra turėti aiškias direk
tyvas, aiškų nusistatymą Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
atžvilgiu ir derybose ištvermės 
iki laimėjimo. 

Išeivijos dauguma nori išgirsti 
t ik protingą balsą tų, kuriais 
buvo reiškiamas pasitikėjimas, 
kad tas pasitikėjimas ir toliau 
būtų gyvas ir ištvermingas. Mes 
visi gyvenam kritiškus laikus, 
taigi turi būti vadovų, matančių 
tau tos reikalus, atsakančių 
prieš tautą ir prieš save, kaip 
tautos atstovą. Jei to nedary
sim, išsisklaidysim kaip nenau
dingi pelai į visas puses. 

A. D. 

Ekaterinburge vietos sovietui 
carą Nikalojų II ir visą jo šeimą 
sušaudyti ir jų kūnus sunaikin
ti, kad neliktų jokių pėdsakų. 
Vėliau jis pasiteisino, kad tai 
įvykdęs vietinis sovietas be jo 
žinios. Bet istorikai tuo netiki, 
nes žino, kad Leninas, skir
damas kuriai nors pazicijai 
kandidatą, pirmiausia klausda
vo, kiek jis yra sušaudęs kontr
revol iucionier ių . T ik t a d a 
darydavo sprendimą. 

Praeityje buvo daroma didelių 
klaidų, manant, kad komuniz
mas yra pasikeitęs. Tokias 
klaidas teko skaudžiai apmokė
ti . Ryškus pavyzdys yra mūsų 
žymus politikas prof. Augusti
nas Voldemaras, kuris, patikė
jęs sovietų pažadais, 1940 m. 
birželio mėn. iš užsienio grįžo#į 
Lietuvą, tuojau buvo areštuotas 
ir išsiųstas į Rusijos gilumą; 
pervežtas į Maskvą mirė 1942 
m. gruodžio 16 Butyrkų kalėji
me. Pak laus t a s žu rna l i s tų 

milo v pareiškęs, kad Gorbačiovo 
valdžia beprasmiškai iššvaistė 
bilijonus neseniai gautų pasko
lų iš Vak. Vokietijos. Sakoma, 
kad dabartiąėje struktūroje bet 
kokia užsienio pagalba yra be
prasmė, nes neturima ekonomi
nės ir politinės bazės, kuri 
sudarytų sąlygas ją efektyviai 
panaudoti. Pagalba turėtų būti 
duodama ne Kremliui, bet Rusi
jos miestam:- — Leningradui ir 
Maskvai, išs,rinkusiems demo
kratišką valdžią. 

Visoje Sov.etų Sąjungoje eko
nominėje srityje dar nėra jokių 
žymesnių pakeitimų: visi reika
lai tvarkomi tų pačių biuro
kratų pagal iš anksto numatytą 
modelį. Sovietų parlamentas 
pasisakė už individualią, ne už 
privačią nuosavybę — žemė 
turinti priklausyti valstybei. 
Tai yra pasekmė 73 metus tru
kusios bepr otybės. Apgailestau
jama, kad Vakarų liberalai 
siūlo imti.- ne pagrindinės 

Nors XXVIII Komunistų par
tijos suvažiavime, atrodo. M. 
Gorbačiovas laimėjo, bet pati 
partija pralaimėjo, pasitraukus 
išjos Jelcinui ir kitiems, turin
tiems didelės įtakos žmonėse jos 
veikėjams. O Jelcinas, anot 
Zbignevo Brzezinskio. yra 
stiprus varžovas Gorbačiovui. 
Paskutiniuoju metu Boris Jelcin 
paskelbė panaikinąs turėtas 
privilegijas komunistų partijos 
biurokratams, įmonių valdy
tojams, politiniam elitui. Kaip 
žinoma, jie turėjo specialias 
krautuves, klinikas, limuzinus, 
atostogų namus, naudojosi 
kurortų privilegija. 

Kai M. Gorbačiovas neseniai 
sukvietė į Kremlių pasitarimui 
visų respublikų aukšč. tarybų 
pirmininkus, B. Jelcinas išvyko 
į vieną Latvijos kurortą atosto
gų, paskyręs atstovu kitą 
asmenį. (Nedalyvavo ir Vytau
tas Landsbergis, jo vietoje buvo 
atvykusi min. pirmininkė K. 
Prunskienė). 

Liaudis pasmerkia partiją 

Liepos 15 d. Maskvoje vyku
siose demonstracijose buvęs 
KGB generolas Oleg Kalugin 

viešai pareiškė pasitraukiąs iš 
komunistų partijos, pasmerkė 
partijos vadovybę, atvedusią 
kraštą prie katastrofos. J is ir 
kiti pasmerkė partiją, kad ji 
paskutiniame suvažiavime ne
priėmė jokių radikalių sistemos 
reformų. Pastebėtas masinis 
pasitraukimas iš Sovietų ko
munistų partijos: iki birželio 
mėn. vidurio sugrąžinta 186 
t ū k s t a n č i a i pa r t i jos na r io 
bilietų. 

Demonstrantai nešė plakatus 
su šūkiais: ..Išmesti komunistų 
partiją į istorijos šiukšlyną". 
Sal in komunis tų pa r t i j ą " , 
„Šalin KGB", ..Dorieji žmonės, 
išeikite iš partijos", ..Dievas 
nu te i s -partiją". , ,Už tenka 
kraujo" ir pan. Demonstracijų 
tikslas — reikalauti, kad būtų 
sudaryta koalicinė vyriausybė, 
turinti žmonių pasitikėjimą. Ji 
reikalavo suvalstybinti partijos 
turimą nuosavybę, pašalinti 
partinius dalinius iš armijos, 
milicijos, KGB. saugumo. Kai 
bedamas į demonstrantus rašy
tojas Alės Adamovič pasiūlė, 
kad Raudonojoj aikštėje esantis 
mauzoliejus, kur guli Sovietų 
Sąjungos kūrėjas VI . Leninas. 

butų priverstas muziejum. į kurį 
turė tų būti sudėti visų partijos 
n a r i ų b i l ie ta i , kur iuos j ie 
pasi t raukdami grąžina, kol jis 
bus pi ipildytas. Teatro direkto
rius Yuri Lyubinov pasiūlo, kad 
Felikso Dzeržinskio. KGB įstei
gėjo, s tatula būtų iš aikštės 
pašalinta ir padėta KGB rūsyje, 
k u r buvo kankinami nekalti 
kaliniai, o pats pastatas nudažy
t a s juoda- spalva ir paverstas 
paminklu visiems tiems, kurie 
čia mirė. 

Kadaise Napoleonas po pas
k u t i n i o savo pra la imėj imo 
ka lbė jo : „Ceza r i s . Karo l i s 
Didysis ir aš kūrėme imperijas, 
remdamiesi jėga. ir jos žlugo. 
Kristus savo karalystę parėmė 
meile ir ji išliko" Kažin ar 
nea t ė jo la ikas ir Sovie tų 
komunistų partijai muštis į 
krūtinę ir prisipažinti, jog ji ėjus 
klaidingu keliu. 

Išmintingumo, gerumo ir tiks
lingumo pėdsakai apsupa mus 
iš visij pusių. Visa tai sakyte sa
ko, kad kiekviena gyvybė pri
klauso nuolat valdančio įstaty
mo. L. Kelvin 
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Gyvenimas — tai atsiminimas 
prabėgančios dienos, kurią mes 
kaip svečiai praleidžiame. 

Bl Paskal 

Gailestingoji seselė Mėlynojo Kryžiaus ligoninėje 
buvojau ištekėjusi ir spėjus išsiskirti. Jau trejus metus 
vieniša, gyvnašlė... Tiesa, turėjusi daug gerbėjų, bet 
visus atmetusi... (Čia tai Vytas labai suabejojo jos 
pasakojimais...) Išsiskyrusi su vyru dėl to, kad jis jau 
buvo vedęs, bet su pirmąja žmona neišsiskyręs. Taigi. 
buvo sugautas dvipatystėje. Turėjo pasilikti prie pirmo 
šios žmonos, o Nancy vedybos su juo panaikintos. 
Markas buvo pirklys. Pagelbėjo tėvui jo nuosavoje 

Tačiau Nancy greit atsi traukė. Atbula plaštaka ji prekyboje. Buvęs gerokai lepus ir lengvabūdis 
tarytum norėjo nubraukti jo bučinį. Akyse ly,-iaubas, Nancy apibūdino Marką kaip didel, m e r g i ų »e 
pasibaisėjimas. Tą kartą ji išbėgo iš kambaru Bet kitą jos ir jis turėjęs dar kelias suguloves^ Būdama jau 
kartą jis vėl ją prisitraukė. Tada dar n e j a u t r e s n i o išsiskyrusi pasijuto nėščia todėl tekę a a r > " . 
meilės dyglio širdyje. Tik žaidė ir džiūgavo >ngva ir valymą... Deja, dabar niekad vaikų negalint, tu ret, 
greita pergale. Bet nejuto, kad užuot pagydę ,oninėje O kas Vytui? Ar jis norės vaikų? Greičiausia ne. Troško 
jį susargdino kitokia limpama liga! Toji lipa kartais t ik jos! D Į I I : , „ 
mirtingesnė už vėžį, užkrečiamesnė už raupsų, ar Tačiau apie save nieko nebuvo prasitarė*. Pasak 
šiltinę ir džiovą... Bet keista! Jis nė kiek tuo nesi- joja. ne taip jau reikšmingus įvykius bet nutylejo apie 

uje. Kai- „Šėtono pusbrolius" ir jų išdaigas. Kažkoks atsargumas 
rzti, o neleido jam prisipažinti buvus tokiu blogu. O ji juk ne

ri yo, vėl gali niekur sužinoti apie tuos laikus, 
-ikalbi- Nejau jis tik BUVO blogas? Ar dabar jis geras? Štai, 

nėjo sau nepaisyti. O ilgesys toks tvylant.s, toks tėvai prikaišiojo jo neatvirumą, nepasisakant.apie 
skvirbsantis viduje virpėjo, vis t raukė, maude pas ją, buvusią meilę. Sugavo jį rūkant kanapes pas bmithus.. 
pas sekso kupiną Nancy... Jie visada prašė būti jį paklusniu jiems, paisyti tėvų 

Kone kasdien lankydamasis pas Nano tau tas patarimų, nes jie jam linki tik gero. . Uero. "TO**™ 
- - - v

 xenoa įsikibus laikytis motinos padurkų, bijoti užrūstint. 
ak ims tėvą? Nejau jis laisvoje šalyje negali laisvai gyventi, 
u susi- laisvai elgtis? Jis nebe mažas vaikas, o suaugęs vyras. 
e Nan- Mokslus einąs studentas. Tiesa, tėvai moka už mokslą, 

nepa- išlaiko jį. Bet juk tam tikra laisvė visiems žmonėms 

* J « » V « » « Y " * * ~irr i r » «#• - - *_*"*- v n ^ i o v u . v i o < n . *»• • 

baimino! Buvo net malonu, smagu, Šilta vid 
kodėl vėliau buvo linkęs dažnai verkti. 
kitąkart juoktis iki nusilpimo. Po to vėl 11 
džiaugėsi, vėl pyko, po to raminosi, tylėjo 

palengva sužinojo jos praeitį. Lyg kyla: 
uždanga palengva atskleidžianti žiūro 
scenvaizdį. Vytas iš Nancy pasakojimų vis lai 
darė ryškų naujosios būtybės vaizdą. Kai K 

Keršydamas žmogus prilygta cy gyvenimo duomenys jam nepalankūs, v. - • - - - -
aavo prieSui. bet atlei^lama* - ^ V ^ " ™ ^ , " ! * t**™***''' J " ^ ' " ^ ' n e k a n t r a u j a . Kaiin kodėl tėvai taip ilgai jo 

sienoje, bet vis nedrįsdavo paspausti mygtuką, 
pasiklausti svetainėje sėdinčių tėvų. ar jau gali ateiti 
išgirsti jų nutarimą. Bartoniai tik neseniai įvedė visoje 
nuosavybėje susižinojimo sistema. Gerai nuotaikai 
esant tėvas paleisdavo visur namuose skambančią radi 
jo muziką, perduodama iš klasikinės muzikos stoties. 
Dabar gi tylu. r amu Tik Vytas, it koks kalinys, 
blaškosi po kambarį. 

„Tai kas. jei t ėvas neleis vesti' Jau sakiau jam... 
Vesiu be jų palaiminimo. Tai išėjusi iš mados atgyvena, 
prietarai! Kiekvienas gali tvarkyti savo gyvenimą, kaip 
pat inkamas! Tėvas dažnai rodydavo savo valią, bet šį 
kartą Vytas, tavo sūnus , parodys savąją! Juo greičiau, 
juo geriau, nes gali dar įsipainioti Nijolė... Tada tai jau 
bus blogai. . O Nancy man juk Likimo dovanota! Lyg 
iš paties dangaus! J u k buvau smarkiai jpratęs rūkyti 
kanapes! Tik ji mane kiek atpratino primaišydama į 
kavą specialių vaistu... Argi ji tuo neįrodė savo meilės 
man? Ir nuo tokios moters jie nori mane atgrasinti! 
Niekados!" 

Jis net krūpteli, kai garsiakalbis, po spragtelėjimo 
trumpai sušlamėjęs, t a ry tum gyvas, prabilo labai 
rūsčiu levo balsu: 

— Vytai! Prašau ateiti! 
Vytas junta tėvas kažkodėl gi iežtas, rūstus, gal 

uvėrus ar net jsiutęs. Kodėl? Kąjįs su mama nutarė? 
Kažkoks nujaut imas apima nejaukiu, lediniu šalčiu. 
Bet šiaip taip susivaldo, užsimeta nusiimtą švarką. 
apčiupinėja kišenes. Lyg ruošdamasis išvykti iš namų. 
gal pas Nancy pasiguosti Taip. čia asmens dokumen
tai , piniginė... Ju nedaug Viskas tvarkoje.. Na. 
drąsiau į mūšį' 

1 Bus daugiau1 
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Ar dabar seni žodžiai reiškia 
daugiau? Turbūt taip 

Dr. KAZYS ĖRINGIS 

Nežiūrint Baltųjų rūmų atsai
n iuos "laikysenos Lietuvos 

atkuriamos valstybinės nepri
klausomybės reikaluose, vis 
dėlto nega l ima nematy t i 
Amerikos užsienio politikoje ir 
palankių Lietuvai ženklų. Pre
zidentas Bushas, labai taupy
damas žodžius, neseniai vėl 
pare i škė , k a d Amer ika 
nepripažįsta Lietuvos inkorpo
ravimo j Sovietų Sąjungos 
sudėtį. Valstybės departamento 
dokumentai byloja, kad prieš
karinės sutartys su Lietuva 
formaliai galioja, Lietuvos atsto
vybė Washingtone ir trys gene
ra l in ia i konsu la t a i (Los 
Angeles, New Yorke ir Chica-
goje) veikia. Atstovų rūmai ir 
Senatas priima palankius pa
re i šk imus a t s ikur ianč ia i 
nepr ik lausomai Lie tuvai , 
svarsto lėšų skyrimo įstatymus 
JAV ambasadai Vilniuje statyti 
ir humanitarinę pagalbą Lietu
vai teikti. O tai reiškia, kad 
Amerikoje Lietuvos Nepriklau
somybei yra žalia šviesa. Bet 
mes norėjome daug daugiau — 
rinkimų pagrindu sudarytos 
vyriausybės pripažinimo ir 
diplomatinių santykių skubaus 
atnaujinimo. Ko norėjome — 
negavome. Bet gal per daug 
norėjome? 

Amerikos spauda pagrindinai 
buvo su mumis ir tai išreiškė 
gausybe už milijonus dolerių 
nepirktų straipsnių. Vyriau
sybiniuose sluoksniuose audros 
būna retai. Todėl brangintini ne 
tik minėti George F . VVill 
žodžiai, bet ir savito taip pat 
palankiai Lietuvos reikalais 
pasisakančio apžvalgininko 
John Hofman tokie sampro
tavimai: ,.Mažosios tautos turi 
ne tik atkakliai siekti savo 
tikslų, bet būti ir gudrios". O 
gudrumas gal ir slypėjo ne 
siekiuose skubiai a t k u r t i 
diplomatinius santykius (jie 
ypač geras dalykas), bet veiklo
je, kad tokie santykiai yra išlikę 
ir todėl skubiai „nereikia" at
skiro triumfuojančio pripa
žinimo. Tikėtina, kad prezi
dentas Bushas neseniai pakar
todamas įskaudusį teiginį, jog 
„Amerika nepripažįsta Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietų Sąjun
gos sudėtį" dabar pasakė dau
giau: Amerika toli ir yra 
pagrindinėse globalinės poli
tikos pozicijose. Atkūrėte vals
tyb inę Nepr iklausomybę, 
visomis galiomis telkite in
telektą ir veikite, kur galite bei 
kaip galite. Amerika yra su 
jumis . Tylioji diplomatija 
veikia, tik veikia ne taip greit 
kaip jums reikia ir norėtumėte 
kad veiktų. (Čia prisimintinas 
ir buvusio Valstybės sekreto

r i a u s George S h u l t z l a b a i 
palankus Lietuvai la iškas pre
zidentui Gorbačiovui Lietuvos 
reikalu, paskelbtas balandžio 9 
d. „The Wall Street J o u r n a l " 
dienraštyje). 

Dėl suderintų veiksmų ta rp 
išeivijos ir Lietuvos nepakan
kamumo (priežastys savaime 
suprantamos) istorikai gal ras , 
kad naujoji Lietuvos politinė 
vadovybė bus padariusi klaidą, 
panorusi staigiai „a tnau j in t i " 
diplomatinius s a n t y k i u s su 
Amerika. Per daug mūsiškių 
klaidinosi, kad Amer ika ateis, 
Amerika išlaisvins. Tai galioja 
ir šiandien. „Išlaisvinti" ateina 
Stalinai, hitleriai, kadafiai ir į 
juos panašūs. Čia nepainiokim 
nei Grenados, nei Panamos 
atvejų, nes tie konfliktai kilo dėl 
p a s t a n g ų g r i a u t i p a s a u l i o 
sąrangą ir tiesiog Amer iką 
(narkotikų karas). 

Lietuvos atgimimo sąjūdžiui 
įgavus mastą ir spartą Lietuvos 
spaudoje ir pareiškimuose pasi
girdo užuominų, kad Lietuva 
sieksianti konfederacinių ryšių 
su Europa, atseit, su Europos 
Bendruomene. Tai nėra ne
galima. Bet ar verta, juo labiau 
ar tikslinga skubėti? 

Šiame straipsnyje mes, aptar
dami Europos Bendruomenės 
komisijos Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms delegacijos vadovo 
ambasadoriaus Andreas van 
Agt pranešimą, pažymėjome, 
kad a r t i m i a u s i a i s m e t a i s 
Europos Bendruomenė sąly
ginai dar bus gana uždara or
ganizaci ja . A t e i n a n č i a m e 
dešimtmetyje Lietuvai , lygiai 
taip pat Latvijai ir Estijai, poli
tinio suartėjimo juridinių ryšių 
su Europos Bendruomene klau
simas dar neiškils. O vienpusis 
noras suartėti t ik r iaus ia i pasi
baigtų lygiai ta ip , ka ip dabar 
stabtelėjo staigus noras ir reik
mė oficialiai atnaujinti diploma
tinius santykius su Amerika. 
Tai priklausys nuo daugybės 
aplinkybių ir nuo to kiek bus 
sėkmingos pastangos susmuku
siai sovietų imperijai persi
tvarkyti ir a tsk i ra i nuo to. 
kokia bus Rusijos, ka ip tokios, 
didelės šalies la ikysena. 

Tikroviška, kad Lietuva, taip 
pat Latvija ir Es t i j a , y r a 
Rytų-Vakarų k u l t ū r ų sank
ryžoje. Tai nelaimių versmė tau
toms ir valstybėms. Bet sankry
ža teikia ir naudos pas i renkant 
galimybes. Po ilgai užsitęsusios 
okupacijos Pabaltijo šalių žmo
nėms gyventojų daugumą suda
rančioms i r p r i e s p a u d o s 
nusiaubtoms t au toms a tkur t i 
valstybinę nepriklausomybę ir 
ją išplėtoti yra pirmaei lės svar
bos tikslas. Sava ime supran

tama, kad pirmiausiai plėtosis 
Pabaltijo šalių tarpusavio eko
nominis, kul tūr inis ir politinis 
bendradarbiavimas, kuris tu r i 
laisvės laikų ir okupacijos metų 
tradicijas ir pradmenis. Bendra
darbiaut i t rukdė bei baudė 
Stalinas ir prezidentas Gor
bačiovas ir visi pokar in ia i 
Kremliaus valdovai. Pabaltijo 
va l s tyb ių t a r p u s a v y sąvei
kaujantis vienetas nesunkiai 
gali būti sutar t imis susietas ir 
su a t i t inkamais Skandinavijos 
šalių susivienijimas ir su Eu
ropos B e n d r u o m e n e . K a i p 
įvadas į E u r o p i n i o m a s t o 
visapusišką suartėjimą neiš
vengiamai iškils pastangos vie
nytis Vidurio Europos mastu. 
Bet amžių trukmėje šioje Euro
pos dalyje niekados nestigo 
hegemonizmo. Negalima paty
lom praeiti pro faktą ir didžgaly-
bių subtiliai daromą užuominą 
apie Rytų-Vakarų suartėjimą, 
apie b e n d r u o s i u s Europos 
namus, apie Jungtines Europos 
Valstybes (Winston Churchill — 
Zurich, 1946). Ryžtingas ir vie
nas iš svarbiausių Europos 
jungimosi šalininkų yra Euro
pos parlamento narys dr. Otto 
von Habsburg, kuris savo kal
bose įžvelgia panašumą tarp 
Viduramžių Šventosios Romos 
imperijos ir gimstančių Jungti
nių Europos Valstybių. J is rūpi
nasi, kad tame naujame jun
ginyje katal ikų Bažnyčia būtų 
pagrindinis moralinės stiprybės 
pylimas. Tačiau netenka abejo
ti, kad Jungt inės Europos Vals
tybės pirmiausiai palaipsniui 
jungs ga lbūt visas Vakarų 
krikščionybės šalis. Suartėjimo 
su Rytų krikščionybės šalimis 
spartą matyt stipriai įtakos 
priešiškumo Vakarams blėsimo 
pagreitis ir demokratėjimo grei
tis. 

Esame Rytų-Vakarų kul tūrų 
ir kėslų sankryžose, katal ikų 
Bažnyčios tradicijų pakrašty. 
Tad ( n e a t s i t i k t i n a i ) Rytų 
marksist inio materializmo ir 
ateizmo įkvėpėjai taip galvijiš
kai persekiojo ir naikino ka
t a l i k ų Bažyčią Lie tuvoje . 
Kremlius okupacinėmis prie
monėms darė viską katalikybę 
Lietuvoje išrauti su šaknimis, 
nutraukti visokių visuomeninių 
ir gimininių ryšių gijas su 
Vakara is . Šio pobūdžio puoli
mas anaiptol nepasibaigė, o tik 
įgavo naujas formas. Prezi
dentas Gorbačiovas neseniai 
gąsdino siekiančius a tkur t i 
nepriklausomybę lietuvius, Lie
tuvos gyventojus, „savaiminiu" 
kraujo pral iej imu, baug ino 
idėjine ir kitokia vispusiška izo
liacija, grasino karine jėga, 
panaudojo ekonominę blokadą. 
J is Stalino ir Hitlerio metodais 
ketino ir toliau perstatinėti 
L i e t u v o s s i enas , užgrobt i 
Klaipėdą. Prezidentas Gorbačio
vas puoselėja idėją Karaliau
čiaus miestą bei uostą ir Mažlie-
tuvių tėvynę (Koenigsbergo-Ka-
liningrado sritį), remiant Vaka
rams , pavers t i panslavizmo 
galybės ..Honkongu" ir toliau 
naikint i lietuvių tautą ir jos 
krikščioniškąją kultūrą. Todėl 
Lietuvos naujos politinės va
dovybės, jos žmonių ir lietuvių 
i še iv i jos n e a t i d ė l i o t i n a s 

uždavinys — visomis galiomis 
paneigti ekspancionistinę prezi-
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MISCELLANEOUS 

dento Gorbačiove idėją ir sukliu
dyti pavojingų pianų įgyvendi
nimą. 

Tur in t galvoje padėt ies 
rimtumą, mum- reikia su
tartinai su latviai ir estais bels
tis į pasitarimu dėl Vokietijos 
susivienijimo lalyvių 4 + 2 
dur is ir kiekviena proga 
aiškinti padėties pavojingumą 
mažų tautų jų pačių valstybėse 
Dėl to iš ankst ' ištyrus galimy
bes, Lietuvos ynausybės ir 
parlamento bes išeivijos poli 
tinių organizacijų vardu tikslin
ga kreiptis į F.uropos Bend
ruomenės vad< ybę, prašant ne 
narys tės , o neužmarš t ies , 
pažymint parengtį suartėjimui 
per Pabaltijį -alių ,,rinką bei 
bendradarbiavimo su tar t i s 
krikščionis »• - tradicijos puose
lėjimo vienijančiu pagrindu. 
Reikia manyti, kad palankiai 
plėtojantis R.tų-Vakaru santy
kiams, Pabaltąja valstybių eko
nominis ir ūkinis gyvenimas 
bus intensyvus, išvengiant pa
vojų ir žalos R>tų-Vakarų įtakų 
sankryžose. 

MAITINA 
NUKENTĖJUSIUS 

Dėl gaisro sugedus elektrai 
daugelyje namų ir maisto krau
tuvių. Chicagos miestas su
organizavo maitinimo punktus 
labiau nukentėjusiems. Susida
ro net ilgos eilės prie maitinimo 
punktu. 
TIRIA ELEKTROS GAISRĄ 

Illinois komercijos komisija 
pasamdė nepriklausomą firmą 
ištirti priežastį gaisro, nutrau
kusio elektrą kelioms dešim
tims tūkstančių žmonių ir vers-
loviečių, net kalėjimui ir 
ligoninei. Komercijos komisija 
įsakė Edison Commonvvealth 
bendrovai sumokėti to tyrimo 
išlaidas. 

TIKRINS VAIRUOTOJUS 

Cook apylinkės teismas tikri
nimą vairuotojų, ar jie nėra per 
daug gėrę alkoholio, pavedė 
išimtinai tik katalikų labdaros 
įstaigai - Catholic Charities of 
Chicago. 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
• • 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

NAMAS APŽIŪRĖJIMUI, 
rugpjūčio 5 d., sekmad. 1-4 v. p.p. 

89 W. Logan, Lantont 
Dviejų aukštų, modernus, puikiai dekoruo
tas, ragra. mieg. su ..jacuzzi" ir atvira 
veranda. Šeimos kamb su židiniu ir baru. 
Apatiniam aukšte — skalbykla. Ąžuolo ap
daila $225,000 

Medžiais apaugės ..ranch" stiliaus namas. 
4 mieg kamb. Nereikia remontų. Židinys, 
šoninis įvažiavimas: 2 auto garažas. Arti 
greitkelių ir traukinių. $134,900 

OLSICK & CO. , REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Cm*nym 

(708) 257-7100 • f c s f i l 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Czrtuiy, KMIEC1K REALTORS 
W | 7922 S. Pulaski Rd. 
aCl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

OzrtUQLj. OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business IOKUA STANIULIS Readence 
(708)257-7100 I H C N A S I / W » I U U O (708) 257-5446 

FOR RENT 

"Padedant 1988 m. liepos 2 d., ka« šeštadieni 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui'* 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Mu2lka sveiksta - moterų pasaulis - sportas - lltaratūra - klr>as satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
3asakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

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

AtUsnce Communications, tnc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park, IL 60302 

ta i . nr. 848-8980 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

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

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Išnuomojamas 6 kamb. butas ant
rame aukšte, apšildomas su gara
žu. Tel 312-778-6934. 

r 

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

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 iFAX) 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

see us for 
UflNft financing. 

AT 0UR LOVV RATES 
tfVITH » l » * V M f N T 

TO »'T ¥ O U « I N C O M t 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltaia* 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO IRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPV DAŽAI 
SUVENYRAI 

Zemfaustoa kalno* JAV bot* 
PrUmam ut—kymua fe/»fonu M Weu JAV mlattų Ir M kitų k r mitų 

Parduodamo automobiliu* ghnlnoma Sov. Sąjungoj 
Panrodoma aSsfcjem Pakvlatlmal U ImoHo 

Mūsų parduotuvr mun^ia vinokiu 
ruaivi radiju* ir rlrktroniniun pn«-
taiau* | Sov Sąjungą «u apmokėtu 
arba nrapmok*tu muitu 

1 
Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-sestd. 11-7 

Paid and 
Compounded 

Ouarteriy 

Časlovas Grincaviėius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5 .32 . 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60829 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue Fri. 9 4 Thur 9 8 Sat 9 1 
S E R V l N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1905 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų mimsteris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš |0 veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabalti|0 valstybes Knyga gražiai išleista. 164 psl 
Kama su persiuntimu 9 dol Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago. IL 60629 

. 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Rugpjūč io 5 d. — „Draugo" 

gegužinė prie savų patalpų. 
Rugpjūčio 12 d. — Ateitinin

kų namų tradicinė geguži-
nė-piknikas. 

— ..Lituanicos" futbolo klubo 
gegužinė-piknikas L i e tuv ių 
centre, Lemonte. 

— „Lietuvių balso" laikraščio 
gegužinė Grinių sodyboje, Lock-
port, IL. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugpjūčio 17-18 d. — Akade
minio Skautų sąjūdžio Studijų 
dienos — „Kovo 11-ji", Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 19 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos gegužinė 
Marąuette Parke. 

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus gegužinė Gri
nių sodyboje, Lockprot, IL. 

Rugpjūčio 26 d. — Balfo tra
dicinė gegužinė Jaunimo cent
re. 

— LTS Chicagos skyriaus ge
gužinė Ateitininkų namų ąžuo
lyne, Lemont, IL. 

Rugsėjo 1 d. — Mažosios Lie
tuvos Fondo suvažiavimas Chi-
cagoje. 

Rugsėjo 2 d. — Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
suvažiavimas Chicagoje. 

Rugsė jo 6-9 d. — San ta ros -
Šviesos federacijos 37-sis suva
žiavimas Tabor Farm, Sodus, 
Mich. 

Rugsėjo 8 d- — LTS Chicagos 
skyriaus vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Rugsėjo 9 d. — LB-nės gegu
žinė Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugsėjo 14 d. — Juozo Polio 
fotografijos parodos at idarymas 
ir jo naujausios knygos „At
gimstanti Lietuva" sut iktuvės 
JAV-ėse, Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Rugsėjo 15-16 d. - LSS Se 
serijos ir Brolijos suvažiavimas, 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugsė jo 16 d. „Lietuvos 
Aidų" radijo programos rudeni
nė gegužinė Šaulių namų salėje. 

— LB Vidurio Vakarų apygar
dos gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 23 d. — „Draugo" 
metinis banketas Mart iniąue 
pokylių salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo ge
gužinė Saulių salėje. 

Rugsėjo 28 d — Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stulginskio 
gyvenimo ir veiklos dokumenti
nės parodos a t idarymas Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Paroda tęsis iki rugsėjo 30 
d. 

Rugsėjo 29 d. - ALIAS Chi
cagos skyriaus akademija Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Derliaus šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Cicero j ū r ų šau l ių kp. 
„Klaipėda" metinis pokylis Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos vyčių 36 kuopos. 
Brighton Parko Nekal to Prasi
dėjimo parapijoje, 75-rių metų 
jubiliejus. 

Rugsė jo 30 d. — Soprano 
Mildos Motekaitytės. akompa
nuojant muz. Manigirdui Mote-
tekaičiui, koncertas 3 v. p.p. 
Balzeko Lie tuvių K u l t ū r o s 
muziejuje. 

Spal io 5-7 d. — Eichstadto 
gimnazijos abi turientų šventė. 

Spal io 6 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės Rudens pokylis 
Šaulių namuose. 

Spal io 7 d. - Spalio 9-sios 
(Vilniaus pagrobimo) minėjimas 
jaunimo centre. Rengia Vil
niaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų seimas Marijonų koply
čioje ir salėje. 

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos. 
Švč. M. Marijos Gimimo par., 
šampano pusryčiai. 

Spalio 12 d. — „Ateit ies" 
savaitgalis. 

Spa l io 13 d. — „Ateities" sa
vaitgalis. 

— Montessori mokyklėlių tra
dicinis rudens pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spa l io 13 i r 14 d. - Alto 
metinis suvažiavimas Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Spal io 14 d. — „Grandies" va
karas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Spa l io 20 d. — „Margučio" 
rengiamas Ant. Vanagaičio 100 
m. gimimo sukakties koncertas 
Jaunimo centre. 

— „Puota jūros dugne" — 
tradicinis jūrų skautų vakaras 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spa l io 21 d. — Madų paroda 
Jaunimo centre. Rengia Nekal
to Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjai. 

— „Dirvos" Jubiliejinių metų 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Spa l io 26 d. — Lietuvos Fi
l a t e l i s t ų draugi jos paroda 
Jaunimo centro maž. salėje. 

S p a l i o 27 d. — Rudens 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Lietuvos Dukterų 
draugija. 

— Lietuvos filatelistų drau
gijos paroda Jaunimo centro 
maž. salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos ba
lius Šaulių salėje. 

Spa l io 28 d. — Lietuvos fila
telistų dr-jos paroda Jaunimo 
centro maž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
mirusių narių prisiminimas — 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Chicagos skaut ininkių 
draugovės 40 metų veiklos 
sukaktuvinė šventė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m, rugpjūčio mėn. 3 d. 

A.tA. 
Dipl. chemikui JUOZUI PRUNSKIUI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai VAN
DAI, broliui prel. JUOZUI PRUNSKIUI, sesute i dr. 
ONAI bei jos vyrui dr. ALBINUI G A R Ū N U I ir jų 
dukroms RŪTAI ir dr. DALIAI su še imomis , 
brolienei dr. ALBINAI, jos dukterims dr . TERESEI 
ir MARIJAI su šeimomis bei jos sūnui dr. J O N U I . 

Aldona ir Vytautas Taurai 

Dalis demonstrantų Washingtone prieš susitvarkymą Nuotr. Viktoro Kučo 

L a p k r i č i o 3 d. - Operos 
balius Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Lietuvių Golfo klubo meti
nis pokylis Lietuvių centre, Le
monte. 

L a p k r i č i o 4 d. - Kristijono 
Donelaičio lituanisitnių mokyk
lų ruošiama madų paroda Jau 
nimo centre. 

— Marijonų bendradarbių me
tinė žaidimų popietė Marijonų 
vienuolyno svetainėje. Pradžia 
1 vai. p.p. 

Lapkr ič io 10 d. — Lietuvių 
fondo banketas Mart iniąue 
pokylių salėje. 

— Lietuvių Bendruomenės po
būvis Lietuvių centre. Lemonte. 

Lapkr i č io 11 d. — East 
Chicago Lietuvių medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo balius 
Stankūnų restorane. 

— Inos Varytės ir Ed. Zelmo 
koncertas Jaunimo centre. Ren 
gia „Margutis". 

Lapkr ič io 15 d. — Meninin
kės Ramunės Kmieliauskaitės 
grafikos ir akvarelės kūriniu 
parodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. 

Lapkričio 16 d. — Teatro fes 
tivalis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Lapkrič io 17 d. — Lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica" 40 
metų jubiliejinis banketas Lie
tuvių centre. Lemonte. 

— Teatro festivalis Jaunimo 
centre. 

Lapkričio 18 d. - Teatro 
festivalis Jaunimo centre. 

— Teatro festivalio premijų 
įteikimas, vakarienė ir užbaigi 
mas Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

— Zaras i šk ių pusmetinis 
narių susirinkimas 1 v. p.p. 
Jaunimo centro posėdžių kmb 

L a p k r i č i o 23 d. - ..Ar 
monikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre 

L a p k r i č i o 24 d. — „Ar
monikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre 

— „Lietuvių Balso" laikraščio 
metinis vakaras Lietuvių Tauti 
niuose namuose 

L a p k r i č i o 25 d. — „Ar 
monikos" ansamblio koncerta> 
Jaunimo centre 

Gruodž io 1 d. Pianisto An 
dnaus Kuprevičiau- koncertas 
7 v.v. Balzeko Lietuviu Kul
tūros muziejuje 

G r u o d ž i o 2 d. -- Jaunimo 
centro metinė vakariene Jauni 
mo centro didž. salėje. 

Gruodž io 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuviu centre 
Lemonte. 

Trisdešimt septintojo Santaros-Šviesos 
suvažiavimo 1990 m. rugsėjo 6-9 d. 

Tabor F ar moję, Sodus, Mich. 
Programa 

Rugsėjo 6 d. 2 vai. Algis Mickūnas. ..Postmodernioji 
teologija". 

Pokalbis su Darium Kuoliu. 
8 vai Sigita Samuolienė, ..Šiaurės Italijos stiuko meistrų 

lipdyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje XVII a. antroje 
pusėje". 

Rugsėjo 7 d. 9 vai. Tomas Remeikis, ,,|vadinės 
pastabos į ryškėjančią politinę kultūrą Lietuvoje" 

Viktoras Makoveckas. ..Politinės diferenciacijos pro
blemos į nepriklausomybę žengiančioje Lietuvoje". 

2 vai. Pokalbis su Gintaru Patacku ir Tautvyda 
Marcinkevičiūte. 

Simpoziumas apie dabartinę Lietuvos kultūrinę 
problematiką: Darius Kuolys. Vytautas Kavolis. Bronius Vaš
kelis. 

8 vai. Rimvydas Valatka. ..Spaudos laisvė ir dabartinės 
žurnalistikos problemos Lietuvoje". 

..Antro Kaimo" Lietuvoje vaizdajuostė. 
Rugsėjo 8 d. 9 vai. Darius Kuolys. ..Kultūrinė ir poli

tinė Lietuvos savivoka renesanso ir baroko laikais". 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė. ..Klasiškoji dvasia naujo

joje Lietuvos poezijoje". 
2 vai. Gintaras Patackas, ..Homo armaggedonicus". 
Kazimieras Motieka. ,,Artimiausių metų Lietuvos poli

tinės perspektyvos". 
Multidisciplinarinių studijų instituto. Algimanto Mackaus 

knygų leidimo fondo. AM & M fundacijos. Metmenų ir Santa
ros-Šviesos federacijos posėdžiai. 

8 vai. Literatūros vakaras. Algirdas T. Antanaitis, Živilė 
Bilaišytė, Raymond Filip. Julius Keleras, Tautvyda Mar
cinkevičiūtė, Gintaras Patackas. Liūne Sutema. 

Naujų knygų sutiktuvės. 
Arūno Bukausko fotografijų paroda. 
Rugsėjo 9, 10 vai. Kęstutis Keblys. „Gamtos ir žmo

gaus apsauga, naujosios religijos pavojus tautai ir liberaliz
mui". 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Iki t .m. rug
sėjo 4 d. rsg ls t ruot ls pat Mariją Ratkevič ienę, 
306—SSth Plsca, Doarnsrt Grova, IL 60518. 

ISLAID1NG1 RINKIMAI 

Pasitraukiant gubernatoriui 
Thompson iš pareigų, dabar 
vyks varžybos tarp respubliko
nų kandidato Jim Edgar ir de
mokrato Neil Hartigan. Rinki
minės varžybos bus išlaidingos. 
Edgar planuoja rinkimams pa
naudoti 10 mil. dol.. o Hartigan 
- apie 6.7 mil. dolerių. 

PATRIARCHAS 
CHICAGOJE 

Rytų ortodoksų patriarchas 
Dimitrios L kuris vadovauja 230 
milijonu jo Bažnyčios narių, 
praeitą savaitgali buvo trims 
dienoms atsilankęs i Chicaga ir 
čia buvo labai iškilmingai 
priimtas. Tai pirmas kartas, 
kad ortodoksų patriarchas at
vyktų j Chicaga. Buvo suruoš
tos pamaldos Grant Parke. 

A.tA. 
VACLOVUI ČILVINUI 

į Amžinybę iškeliavus, jo žmonai ZITAI, seser ims 
MARIJONAI ČILVINAITEI ir BRONEI LEŠKIENEI 
Lietuvoje, STASEI BAJALIENEI Los Angeles ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Klemas, Stasė ir Kristina Martinkai 

GAIDAS-DAIMID 
F U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

Dipl. 
A.tA. 

chemikui JONUI PRUNSKIUI 
mirus, jo žmonai VANDAI, broliui prel. JUOZUI, 
seseriai dr. ONAI GARŪNIENEI su šeima, brolienei 
dr. ALBINAI su šeima ir kitiems giminėms reiškia
me nu<>-:rdžią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Buvę Blombergo stovyklos gyventojai: 
Zuzana Brenctenė 
Janina Merkienė 
Marija Krasauskienė 
A. ir V. Laniauskai 
Klemensas Matkevičius 
Apolinaras P. Bagdonas 

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 

A.tA. 
JONUI PRUNSKIUI 

miru>. loširdi užuojauta žmonai VANDAI PRUNS-
KIENT broliui prel. JUOZUI PRUNSKIUI, sesutei 
dr. ON * l GARŪNIENEI su šeima ir brolienei dr. AL
BINA RUNSKIENEI su šeima. 

J. Z. Budriai 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
ITIIM ••UITI PARK. ILLINOIS «0642 

708 422-7146 O R :*12 233-3015 
(CORNER OF 91ST & KEDZIE) 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Uills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pas iekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

« i 

AUKS"^8 KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Pirmad—pankt. 9.00 v r — 4 3 0 v. p.p. 

Šei td — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Stkmad — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

• APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
. mintai* paminklų prekyba pietinėje miesto dalyje 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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



6 DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 

x Mar i jonų v ienuolyno so
duose po medžiais bus „Drau
go" renginių komiteto rengiama 
gegužinė šį sekmadienį, rug
pjūčio 5 d. Prasidės šv. Mišiomis 
ir pamokslu Marijonų koplyčioje 
12 vai. Po šv. Mišių bus pietūs 
ir įva i rūs t r a u k i m a i bei 
laimėjimai, graži muzika ir 
baras. „Draugo" administracija 
bus atidaryta tuoj po pamaldų. 
Čia bus galima susimokėti 
„Draugo" prenumeratą, įsigyti 
naujausių ir senų leidinių, tau
tinių papuošalų, automobiliams 
lipinukų ir kt. 

x Lietuvos Vyčių organiza
cija savo seimo proga išleido 
skelbimų ir sveikinimų leidinį. 
Leidinys labai gražiai iliustruo
tas ir išspausdintas. Čia yra ir 
„Draugo" sveikinimas per visą 
puslapį, duodant ir savo adresą. 

x Į Mokytojų, t ėvų ir jauni
mo studijų sava i t ę autobusas 
dalyvius iš Chicagos išveža šį 
sekmadienį, rugpjūčio 5 d., 8 
vai. ryto punktualiai nuo Jauni
mo centro. Parveš rugpjūčio 12 
d. tarp 3 ir 4 vai. popiet. 

x Dail. Magdalenos Stankū
n i enės , Beverly Hills, 111., 
padovanotą gražų aliejaus pa
veikslą iš „Rožių ciklo" arbai 
Tropikinė rožė kas nors laimės 
dovanų traukime „Draugo" ge
gužinėje šį sekmadienį Marijo
nų soduose. Visi kviečiami atsi
lankyti ir maloniai praleisti lai
ką. 

x Už ka l ėd ine s korteles, 
k a l e n d o r i ų atsiuntė po 10 dol. 
ir pratęsė prenumeratą; dr. A. 
Norvilas, A. J. Gedrimas, A. 
Milašius, Jolanta Hauptman, E. 
Trimakas, J. Rukšėnienė, V. 
Stanaitis, Pranas Puškorius, 
J o n a s K a z l a u s k a s , Emilija 
Govenienė, E. Banys, Teodoras 
Gečas, Vladas Pranchus, A. 
Kanapka. A. Balukas, Bruno 
Pranskus, P. Antakauskas. Vi
siems ačiū. 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiuntė po 10 dol. J. 
Bartkus, K. Girdvainis, Sofija 
Palionis, V. Bindokas, J. Kriau-
čeliūnas, A. Poskočimas, J. Vi
tas, Pranas A. Glušas, Valė 
Gaubys, Osvaldas Žadvydas, 
Bronė R a k ū n a s , Joseph 
Petuska, Antanas Račkauskas, 
Aleksas Kara l iūnas , Maria 
Arcisauskas, J. Abraitis, Stasys 
Mileika, Vladas Lendraitis. La
bai ačiū. 

x P r a t ę s ė p r enumera t ą ir 
pridėjo už kalendorių ir korteles 
po 10 dol. Jonas Lengvinas. L. 
Jaselskis, Stepas Smalinskas. 
Alfonsas Blekys, A. Panką. 
Adelė Bukys, Ed. Gudelis, A. 
Sakas. J. Motiejūnas. P Stoč-
kus. A. Vedegys, S. K. Lukas. A. 
Butkus, Bruno Shatas. Labai 
dėkojame. 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

<sk) 

x Rašy t . Andr ius Mironas 
su žmona lankėsi Chicagoje 
pas savo gimines ir draugus. 
Buvo apsistojęs savo pusseserės 
dr. Mironaitės bute. Ta proga jis 
aplankė „Draugo" administ
raciją ir redakciją ir pasidalino 
įspūdžiais iš Floridos ir kitų 
Amerikos kraštų, nes vyko iš 
ten automobiliu. J ie jau išvyko 
atgal į Floridą. 

x A.a. Emilija Josen, buvusi 
Mačernytė-Korzienė, mi rė 
rugpjūčio 2 d. Šv. Šeimos vilo
je. Liko giminės Ona ir Petras 
Abromaičiai ir jų šeima, brolis 
Pranas. Bus pašarvota Lemon-
te. Laidojama šeštadienį, rug
pjūčio 4 d., iš Lemonto Pal. Jur
gio Matulaičio koplyčios Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x S t a n d a r d Federa l B a n k 
Home office, 4192 Archer, Chi-
cago, 111., kuriam vadovauja pri
tyręs finansininkas Justin Mac-
kevich, Jr., Rūtos Juškienės, 
kuri eina atsakingas vyresnio
sios viceprezidentės pareigas, 
dėka „Draugo" gegužinei įteikė 
vertingą naują Drip Coffee 
maker — Black & Decker ir FM 
AM digital clock radiją. Stan
dard Federal Bank įvairiomis 
progomis remia „Draugą" ir lie
tuvišką veiklą. 

x Aktorė Zita Visockienė ir 
dr. Francis Mažeika, Chicago, 
111., pirmieji grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Jonas 
Stankus, Evergreen Park, 111., 
atsiuntė 15 dol. Nuoširdus ačiū. 

x P ra t ę sdami prenumera
tą paaukojo po 10 dol. J. Bakšys, 
Paul Vindašius, Domonoc Bal
čiūnas, Povilas Grigalauskas, 
Pranas Jančiukas, Aldona La
banauskas, Peter Velykis, Dalia 
Černius, E. Stočkus, Kostas 
Nemunaitis, D. ir J. Juoze-
vičius, Vladas Plepys, Leonar
das Kerulis, V. Andrulonis ir 
Fidleris. Labai ačiū. 

x Atsiuntė p o 10 dol . auką 
ir pratęsė prenumeratą: John 
Rugys, dr. A. Baltch-Gravrokas, 
Teklė Bogusas, A. Šimkus, Feli-
c i tas Bulkai t i s , An tanas 
Titenis, B. Badikonis, Jadvyga 
Kliorienė, Aldona Umbrasas, 
Walter Zidziunas, Jonas Viz
baras, Birutė Marticek, Leonas 
Daukus, Pranas Gudaitis, Ray 
Izokaitis, Pranas Petroliunas. 
Visiems ačiū. 

x Už kalėdines korteles , 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
A. K. Rugys. B. Budraitis, Kazė 
Biknevičius, Anton Kasuba. He-
dy K. Skėris, Frank Kra
sauskas, J. Beniūnas, R. ir A. 
Zorskai, V. Kartanas, Bronė 
Motušis, Frank Joga, John ir 
Birutė Flynn, Bronius Krokys, 
Alf. Plepys, A. Mačiulaitis, 
Gediminas Rugienis. Labai 
ačiū. 

x L i e tuvos Vyčių se ime 
koncertą a t l iko B r i g i t a 
Kasinskienė, Juozas Kasinskas, 
Bronius Krokys ir. Rasa Kroky-
tė. J ie išspausdino ir lietuviškų 
dainų programą, su kuria galėjo 
visi vyčių delegatai susipažinti. 
Net tie, kurie per mažai moka 
lietuvių kalbos. 

x Aukšč i aus i a t a r y b a i š 
Lietuvos p r a n e š a , kad An
tanas Kalanta nėra joks Aukš
čiausios tarybos delegatas ir 
nieko negali atstovauti Ameri
kos lietuvių tarpe. J i s yra t ik 
pr iva tus asmuo bes i l ankąs 
Amerikoje. 

x Tomas Remeik is skaitys 
paskaitą apie „Įvadines pasta
bas į ryškėjančią politinę kul
tūrą Lietuvoje" Santaros-Švie
sos suvažiavime rugsėjo 6-9 die
nomis Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. 

x Dovanos-fantai „Draugo" 
gegužinei pamažu plaukia ir vis 
didėja. Gegužinės lankytojai 
galės ištraukti labai vertingų 
dovanų gegužinės metu rugpjū
čio 5 d., sekmadienį. 

x T e o d o r a s B l i n s t r u b a s , 
Chicago, 111., buvęs Altos pirmi
n i n k a s , v i s u o m e n i n i n k a s , 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka . Labai dėkojame. 

x Už ka lėd ines kor te les , 
ka l endor ių atsiuntė po 10 dol. 
žurnl. Jurgis Janušaitis, B. Sat-
kūnas, Garnauskas , Goebel, 
Regina, Nijolė Dėd ina s , 
Kunigunda Vaitonis, A. Adomė
nas, The Vinicks, A. Putr ius, 
Bronius Paliulis, Irene Lange, 
J . Zubinas, Walter Plečkaitis, 
Julius Matas, Pranas Jurjonas, 
Stasys Dalius, Ona Meidunas. 
Visiems dėkojame. 

Pasitarimai sveikatos reikalais ir dėl vaistų siuntimo į Lietuvą. Iš kairės sėdi JAV LB krašto 
vald. pirm. dr. A. Razma, Lietuvos Respublikos min. pirm. pavaduotojas A. Brazauskas. Illinois 
universiteto sveikatos apsaugos dekanas dr. J. Brody, jo pavad. dr. K. Droke, stovi dr.Nemickas, 
St. Baras, dr. P. Kisielius, „Medicinos" red. dr. V. Šaulys, J. Kulys, A Draugelis, prof. R. Ra-
jackas. vertėjas V. Vai, adv. R. Domanskis, Abbott lab. atstovas dr. F. Mukad, Blue Cros-Blue 
Shield ats. dr. Arnold Shield. 

CHICAGOJF. IR APYLINKĖSE 

x Balti jos res to rane geras 
l i e tuv i škas mais tas ir jvairūs 
kokteiliai. Dvi sales įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais 8100 Ro
bertą Rd . . tel. 708-458-1400. 

(sk) 

» x Alb inas Kurkul is , akcijų 
• brokeris, dirbąs su Rodman & 
* R e n s h a w , Inc . , patarnauja 

akcijų, bonų, fondų bei kitų 
;vertybių pirkime ir pardavi 
~jne. Susidomėję skambinkite 

312-977-7916. 
(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
I N C . L I E T U V O S GYDY
T O J Ų SĄJUNGOS pavedimu 
organizuoja išvyką į Lietuvą 
š.m. SPALIO 1-18 DIENO
MIS. 14 naktų Lietuvoje, 2 
naktys Kopenhagoje. GYDY
T O J Ų S U V A Ž I A V I M A S 
ĮVYKS KAUNE nuo 7 iki 10 
spalio. Kviečiame gydytojus ir 
visus kitus norinčius pasinaudo
ti šia puikia proga kartu keliau
t i . Pilna kel ionės kaina 
$1.985.00. Prašome kreiptis: 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hil ls , IL 60457. tel (708) 
430-7272. 

(sk) 

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

usk) 

x Už ka lendor ių , ka lėd ines 
korteles atsiuntė po 10 dol. Zig
mas Žiupsny s, V. Prialgauskas, 
Vincent Šalčiūnas, V. Alek-
sandrūnas, A. Šlapkauskas, Lio
nė ir Andrius Kazlauskai, Jad
vyga Povilaitienė, Balys Gražu
lis, J. Juknelis , W. Kaman
tauskas, Ignas Budrys, Lith. 
Char i tab le Society-Maironis 
Park, M. R. Labanauskai, Jokū
bas S k u d r a . Dėkojame už 
aukas. 

x P a r ė m ė „Draugą" p o 10 
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą: Leon Stačiokas, P r a n a s 
Zakarka, Bruno Bakšys, P ranė 
Lauraitytė, Ona Rutkauskas . 
St. Mineika, J. Valaitis, O. 
Šu la i t i enė , La ima Aleksa . 
Jonas Kriščiūnas, Jonas Mačys*. 
Juozas Sakevičius, A. Gedmin-
tas , Al . P i r a g i s , V y t a s 
Balkūnas, Raymond Vi tkus . 
Agota Šuopys, S. Abramavičius. 
V. Degutis. Hal ina Ži tkus . 
Stella Sheputis. Labai ačiū. 

x B A L P a s r e n g i a v a s a r o s 
šventę Beverly Sho re s rug
pjūčio 12 d., 1 v. p.p. gražiame 
Elenos ir inž. Kazimiero Pocių 
ąžuolyne. Remsim BALF'ą — 
remsim Lietuvą! 

(sk) 

BALFO GEGUŽINEI 
ARTĖJANT 

Po didžiulės dienraščio „Drau
go" gegužinės. įvykstančios 
rugpjūčio 5 d. Marijonų sode 
prie „Draugo", tuojau bus kita. 
t.y. Balfo geguž:ne rugpjūčio 26 
d. Abidvi gegužines turėtų būti 
s t i p r i a i mūsų lietuviškos 
visuomenės remiamos. 

Balfo Chicagos apskrities val
dybos ir skyrių rengiama gegu
žinė vyks rugpjūčio 26 d., sek
madienį, Jaunimo centro patal
pose. Jeigu oras būtų karštas, 
patalpos bus vėsinamos. Pasku
t in iame apskrities valdybos 
prim. S. Vanagu n. j šauktame 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
apskrities valdybos nariai, sky
rių pirmininką, ar įgaliotiniai 
ir Balfo darbuot ai, buvo smul
kiai aptarti gegužinės reikalai 
ir pasiskirstyta darbais. 

Gegužinės pr-adžia 12 vai. die
ną. Įėjimą į gruzinę tvarkys J. 
Bagdžius ir J 31ažys su padėjė
jais. Įėjimas - vieno dolerio au
ka. Laimės šulinį, didžiausią 
pajamų šaltinį, sutiko tvarkyti 
B. Jasaitiene -u patyrusiomis 
padėjėjomis D.džiuosius laimė
jimus pasiėmė Cicero skyrius. 
Juos tvarkys D. Pareigienė su 
talkininkėmis Laimės šuliniui 
ir didiesiem- laimėjimams 
reikalingos dovanos (fantai). 
Todėl ir kreipiamės į jus , 
susirūpinkite dovanomis, nes 
gegužinė jau čia pat. Dovanas 
galima pristatyti į centro val
dybos raštine. 2558 W. 69th gat

vė, Chicago, IL. Kas negalėtų 
dovanų pristatyti, prašome pa
skambinti 312-776-7582, bus pa
imta iš namų. Taip pat galima 
dovanų atvežti, atvažiuojant į 
gegužinę. Tikimės ir laukiame, 
kad geraširdžiai Balfo rėmėjai 
padovanos vieną kitą vertingą 
dovaną, tinkančią laimėjimams. 
Rengėjai iš anksto dėkoja už 
dovanas. 

Maistą tvarkys renginių va
dovė E. Pajedienė ir S. Januš
kienė su savo patyrusiomis tal
kininkėmis. Maistas bus švie
žias, nes bus gaminamas Jauni
mo centro virtuvėje. Atsilankiu
sieji galės ne tik užkąsti, bet ir 
sočiai pavalgyti. 

Nereikės kęsti ir troškulio, 
nes veiks du barai, kuriuos 
maloniai ir greitai aptarnaus K. 
Rožanskas su padėjėjais. 

Kavutę su pyragaičiais ir vėl 
šiais metais tvarkys G. Meilu-
vienė, Brighton Parko sk. pirmi
ninkė. Saldumynų tikimės gau
ti iš tų pačių geradarių Baltic 
Bakery, Taiman Delicatessen ir 
galbūt iškeptų. 

Norintiems kojas pamiklinti , 
gros Ruikio orkestras. Atrodo, 
kad atsilankiusiems nebus kada 
nuobodžiauti. Automobilių ap
saugai bus pasamdytas sargas. 

Dabar man esant direktorei, 
gavau Balfo centro valdybos 
protokolų kopijas, kuriuos pa
skaičius, plaukai atsistojo! 
Balfas atlieka milžinišką darbą 
šalpos reikalingiems. Šelpiami 
seneliai, tremtiniai, našlaičiai. 

vaikučiai ir t.t. Ir kas svar
biausia, visuose pasaulio kraš
tuose, kur t ik yra lietuvių. 

Pagarba ir padėka priklauso 
Balfo centro valdybos pirm. Ma
rijai Rudienei, taip sąžiningai 
einančiai šias sunkias ir ne visų 
įvertinamas pareigas. 

Todėl nuoširdžiai kviečiu savo* 
a t s i l a n k y m u pa remkime 
„Draugo" ir Balfo gegužines. 

Ant. Repšienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

- A . a . J o n a s As t ravas , 73 
metų amžiaus, mirė Montrea-
lyje birželio 22 dieną. Po 
pamaldų Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje palaidotas birželio 
27 d. 

— Birželinių t r ėmimų mi
nėj imą surengė Winnipego, 
Man., lietuviai birželio 17 d. 
Minėjimą atidarė pabaltiečių 
pirm. H. Liivimagy. Kalbėjo 
lietuvių atstovas M. Timmer-
mannas . Pamaldas laikė ir 
ekumeninėse pamaldose daly
vavo vietos klebonas prel. J. 
Bertašius. 

— „Žibur ių" draugi jos me
tinis susirinkimas buvo birželio 
28 d. „Tėviškės Žiburių" laik
raščio, kurį draugija leidžia, pa
ta lpose . P i r m i n i n k a v o V. 
B i r e t a , s e k r e t o r i a v o St . 
Prakapas. Pranešimą padarė 
prim. dr. S. Čepas, ižd. J. Danai-
tis, revizijos vardu V. Aušrotas. 
Redakcijos vardu kalbėjo prel. 
P. Gaida ir J . Andrulis, spaus
tuvės — V. Balčiūnas. Laik
raščio problema — mažėjantis 
skaitytojų skaičius dėl mirimų 
ir pabrangimas įvairių išlaidų. 

— Hami l tono Vysk- M. Va
l a n č i a u s l i t uan i s t inės mo
kyklos mokiniai iš aukštesniųjų 
klasių ir lituanistinių kursų 
dalyvavo demonst rac i jose 
Ottawoje ir Washingtone prieš 
Gorbačiovą. L Žukauska i tę 
paminėjo spauda, išreikšdama 

jos nepasitenkinimą dėl ameri
kiečių laikysenos Gorbačiovo at
žvilgiu. 

Susitikime VVashingtone. Vliko vicepirm. dr. D. Krivickas, Lietuvos užsienio 
reik. ministeris Algirdas Saudargas ir Lietuvos atstovas Washingtone St. 
Lozoraitis. 

Nuotr. Elvyros Vodopolienės 

OK. LIETUVOJE 

x „ D r a u g o " gegužine i rei
kalingi la imėj imams d a i k t a i . 
Priimami čekiai ir kitos įvai
rios, ver t ingos dovanos ir 
dovanėlės. Daiktai pri imami 
„Draugo" administracijoje ar 
pas Marijonus, 6336 S. Kilbourn 
Ave., Chicago, 111. Kas negali 
p r i s t a t y t i , s k a m b i n k i t e : 
585-9500. G e g u ž i n ė b u s 
rupgjūčio 5 d., s ekmad ien į , 
prie „Draugo", Marijonų sodely
je. Padėkime išlaikyti vienintelį 
lietuvišką ir katalikišką dien
raštį! 

x VAISTAI I LIETUVA! 
DĖVĖTI d r a b u ž i a i ir kiti 
daiktai. Kiekiai ne r ibo jami . 
MUITO NĖRA. Automobiliai 
pigiai parduodami. Aukštos 
kokybės PALENDVICA, SKI
LANDIS, r ū k y t o s d e š r o s , 
$84 TRANSPAK, 2638 W. 
69th St . Ch icago , IL 60629. 
312-436-7772. 

(sk) 
l Lietuva siunfi.i 20 tonų knygų - adresuoja jaunimas knygas Caritui 

Nuotr. Algio Norvilos 

FILATELISTAI RUOŠIASI 
P A R O D A I 

Filatelistų draugija ..Lietu
va'", veikianti Chicagoje nuo 
1946 m., nors negausi narių 
skaičiumi, yra išvariusi gilią 
vagą lietuviškoje veikloje: išlei
do Lietuvos pašto ženklų albu
mą (kuris verkdamas prašosi 
naujos laidos), sudarė reprezen
tacinį Lietuvos pašto ženklų al
bumą nepriklausomai Lietuvai, 
kas kelinti metai suruošia pašto 
ženklų paroda. Paroda, jau dvi
dešimt trečioji.ruošiama ir šiais 
metai? spalio 26-28 dienomis. 
Draugijos pirm. J. Vanakojis 
liepos 25 d. sukvietė L. Kairio 
namuose valdybos ir parodos 
rengimo komiteto posėdį ruoši-
mosi darbams pasiskirstyti ir 
aptarti. 

Džiugi žinia, kad filatelistų 
draugijos atsikuria ir Lietuvo
je. Vilniuje ir Kaune, gal ir ki
tur . Vyksta susirašinėjimas, ir 
trys filatelistai žada atvežti savo 
rodinius į šią parodą. Jų dalyva
vimas būtų didelė atrakcija pa
rodos lankytojams. Be abejo, dėl 
j u dalyvavimo yra klaustukų: 
juk ne visus ir ne visada reikia
mu laiku užsienin išleidžia. 

Kas vra lankėsi buvusiose pa
rodose, matė, kad ir mūsiškiai 
rinkėjai yra gausūs ir išradingi 
bei jvairūs. Vieni renka vienos, 
kiti kitos valstybės pašto ženk
lus, treti domisi atskiromis te
momis. O tų temų šimtų šimtai. 
Kaip jau nebesurinksi viso pa
saulio pašto ženklų, ir reikia 
ribotis valstybėmis, taip reikia 
ribotis ir temomis: tam tikras 
paukštis pašto ženkluose, tam 

— Atgaivintas „Ūkin inko 
p a t a r ė j a s " — kuris Lietuvoje 
buvo leidžiamas nuo 1925 iki 
1944 metų. Didžiausią tiražą — 
200,000 egzempliorių — buvo 
pasiekęs vokiečių okupacijos 
metais: tokį pasisekimą nulėmė 
jo populiarumas, aktualumas, 
pigumas. Pirmajame numeryje 
rašoma apie Ūkininkų sąjungos 
veiklą, nepriklausomos Lietu
vos žemės ūkį, apie besimezgan-
čius ryšius su Švedijos ūkinin
kais. Docentas J. Čiulevičius 
rašo apie būtinybę grįžti prie 
privataus ūkio, nes kito kelio 
nėra. jau dabar Lietuvoje yra 
penki tūkstančiai norinčių turė
ti nuosavą ūkį. 

t ikras gyvulys, žuvis, gėlė ir t.t. 
Kai kiekvienas eksponuotojas 
savo rinkinį gražiai apipavida
lina, kai į vieną salę suvežą, 
anot poeto A. Baranausko,susi
daro „gražus margumynas". 

Valdybai ir komitetui dar 
daug darbų prieš akis: vokų pa
ruošimas, programos išspausdi
nimas, pašto agentūros įsteigi
mas tam laikui, premijų „sume-
džiojimas" už geriausius rodi
nius ir... gausesnio lankytojų 
skaičiaus pakviet imas. J au 
kviečiame, jau laukiame. 

«I. M. 
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