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Pavergtų tautų savaitė 
paminėta Baltuosiuose 

rūmuose 
Washington, DC. (LIC) Tre 

čiadienį prezidentas George 
Bush ir viceprezidentas Dan 
Quayle kartu su pora šimtų 
kviestų svečių Baltųjų rūmų 
rožių sodelyje atžymėjo Paverg
tų tautų savaitę. 

Garbės svečių tarpe buvo jau
nuoliai iš Čekoslovakijos, Len
kijos ir Vengrijos, kurie sta
žuojasi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose šią vasarą, susipa
žindami su Amerikos demokra
tine santvarka. Prezidentas Bu
sh savo trumpoje kalboje į 
juos atkreipė dėmesį. Paminėjo 
jis ir kai kuriuos JAV valdžios 
pareigūnus, dalyvaujančius 
minėjime, kaip Veteranų depar
tamento sekretorių Edvvard 
Derwinski bei Amerikos Balso 
viršininką Richard Carlson. Be 
to dalyvavo ir senatorius Joseph 
Lieberman (D-Connecticut), 
kongresmanai William Broom-
field (R-Michigan), John Porter 
(R-Illinois), Benjamin Gilman 
(R-New York). 

Šiame paminėjime susirinko 
ar t i 20 išeivijos l ie tuvių, 
maždaug pusė iš Washingtono 
apyl inkės , k i t i a tvykę iš 
Chicagos, Clevelando ir St. 
Petersburgo. Jų tarpe buvo 
Altos, Lietuvių Bendruomenės, 
Vliko ir „Hotline" atstovai. 

P rez iden to ka lba 

Prezidentas Bush savo kalbo
je vieną sakinį paskyrė Pabal
tijo kraštams: „Ir šiandien 
taip pat noriu ypatingai prisi
minti Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos tautas ir atnaujinti mūsų ne
blėstančią paramą jų ilgai besitę
siančiam tautos apsisprendimo 
siekiui". Čia dalyviai pertraukė 
prezidento kalbą plojimais. Iš
skyrus pačią jo kalbos pabaigą, 
tai buvo vienintelis atvejis, kur 
susirinkusieji aplodismentais 
pritarė prezidento mintim. 

Brazauskas 
Washingtone 

W a s h i n g t o n , DC. (LIC) 
Trečiadienį į Jungtinių Ameri
kos Valstijų sostinę atvyko 
Lietuvos ministerės pirminin
kės pavaduotojas bei Lietuvos 
Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas. 

Algirdui Brazauskui numato
mi pasimatymai su JAV Preky
bos departamento, importų-eks-
portų banko bei Federalinės 
indėlių apdraudos korporaci
jos atstovais aptarti ekono-
minius-finansinius klausimus. 

Vicepremjero politinę progra
mą Washingtone koordinuoja 
Vlikas. Pastarojo programoje 
Brazauskui numatyti pasima
tymai su JAV Veteranų depar
tamento sekretorium Edward 
Derwinski, senatoriais Robert 
Dole, Alfonse D'Amato, Paul 
Simon ir Donald Riegle, kon-
gresmanu Richard Durbin ir 
Tautinio saugumo tarybos ats
tove Condoleeza Rice. Taip pat 
Vliko maršrute pažymėtas A. 
Brazausko interviu per Fox tele
vizijos laidą. 

Ketvirtadienį Algirdas Bra
zauskas buvo priimtas Lietuvos 
pasiuntinybėje, kur susitiko su 
Lietuvos chargė d'affaires Sta
siu Lozoraičiu. Po to Stasys Lo
zoraitis lydėjo Lietuvos vice
premjerą į JAV Valstybės de
partamentą. 

Prezidentas toliau šitaip baigė 
mintį apie Pabaltijo kraštus bei 
k i tas šalis, tebesiekiančias 
laisvės: „Ateities kelias bus 
sunkus, bet dabar galime su 
viltim kartu jungtis, laukiant 
tos dienos kai jų seniai bran
ginamos svajonės taps realybe". 

Po prezidento Bush kalbos 
buvo dalinama jo pasirašyta 
Pavergtų tautų savaitės pro
klamacija. Išskyrus Sovietų 
Sąjungą, nevardyta nė viena 
tauta ar šalis buvusiame Rytų 
bloke. 

Kaip lyginasi su p e r n a i 
me tų? 

Kaip palyginti šių metų Pa
vergtų tautų savaitės minėjimą 
su pernai metų minėjimu? 1989 
metų proklamacijoje paskirti 
net keturi sakiniai Pabaltijo 
šalių pavergimui. Be to, pernai 
metų sakytoje kalboje preziden
tas Bush net dvejose vietose 
t rumpai paminėjo Pabaltijo 
šalis. Antra vertus, praėjusiais 
metais nė proklamacijoje nė pre
zidento kalboje nebuvo pasisa
koma už Estijos. Latvijos bei 
Lietuvos tautinį apsisprendimą, 
jau nekalbant apie nepriklauso
mybę. 

Šių metų paminėjimas skyrėsi 
nuo pernai metų ir tuo, kad 
prezidentui ba igus kalbėt i , 
svečiai turėjo progos prie jo 
prieiti, su juo ir viceprezidentu 
pasisveikinti. Pernai, tuometi
niam Sąjūdžio pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui dalyvau
jant paminėjime svečių teisė
mis, nebuvo įmanoma nei jam 
nei bet kam kitam prie prezi
dento prieiti. 

Vakar kai kurie lietuviai 
trumpai šnektelėjo su preziden
tu ir viceprezidentu. „Hotline" 
atstovas Jurgis Lendraitis prezi
dentui Bushui įteikė laišką, 
pasirašytą Rakė stovyklau
jančių skautų. LIC Washingto-
no skyriaus vedėjas Viktoras 
Nakas paprašė viceprezidentą 
Quayle ir prezidentą Bush 
paremti Kongrese svarstomas 
rezoliucijas Lietuvai sutelkti 10 
milijonų dolerių vertės huma
nitarinę pašalpą. Prezidentas 
atsakė, kad „galbūt galėsime 
tai padaryti". 

Šių metų Pavergtų tautų mi
nėjimas truko 15 minučių. 

Žmogaus teisių 
konferencija Leningrade 

Washingtone Baltųjų rūmų rožių sodelyje po Pavergtųjų Tautų savaites paminėjimo dalis kviestųjų 
lietuvių, kurių tarpe matyti ir Asta Banionytė-Connor, Jor.as Genys. Audrone Pakštienė, dr Kazys 
Bobelis ir Vytautas Jokūbaitis. 

Nuotr. Jurgio Lendraičio 

Paskirtas naujas Canterbury 
arkivyskupas 

L o n d o n a s . Angl ikonų 
vyskupas George Carey buvo 
paskirtas Canterbuno arki
vyskupu trečiadienį. Jo pasky
rimas, perimant šias pareigas iš 
dabartinio arkivyskupo Robert 
Runcie, kuris pareigas perleis 
ateinančio sausio mėnesio pa
baigoje, daug ką nustebino, nes 
vyskupu jis yra tik trejus metus. 

Anglikonų bažnyčios vadai 
en tuz i a s t i ška i pas i t iko šį 
paskyrimą, sakydami, jog jo 
stipriausios savybės yra jo 54 
metų amžius, kuris leis j am 
daug laiko skirti arkivyskupys
tės darbui, jo pasižymėjimas 
teologijos moksle, kuris yra 
būtinas tai pozicijai, ir tai. kad 
jis yra evangelikas, kas duos 
paspirtį nemažam anglikonų 
evangelikų kontingentui. 

Latvijos premjeras 
nepriimtas 

Savo daugelyje JAV dienraš
čių sindikuotoje skiltyje Row-
land Evans ir Robert Novak pa
minėjo Latvijos ministerio pir
mininko Ivars Godmanis neįsi-
leidimą į Baltųjų rūmų iškil
mes, minint Pavergtųjų Tautų 
savaitę, kurios įvyko praėjusį 
trečiadienį. 

Jie rašo: „Atrodytų, kad God-
manio atsitiktinis buvimas Wa-
shingtone tuo laiku, kai Baltuo
siuose rūmuose buvo demon
struojama parama Pabaltijo 
tautų, Tibeto ir daugelio kitų 
laisve turėjusių kraštų nepri
klausomybės siekiams. God-
manio atvykimas būtų laiko
mas didele laime Bet tada pre
zidento Busho vyrai pasakė 
Amerikos latvių vadams, kad jis 
nebus l a u k i a m a s , matyt , 
nenor in t užgaut i Michailą 
Gorbačiovą. P r i e š keletą 
savaičių, Bushas tik po didelio 

gus, o šis klausimas gresia 
suskaldyti anglikonų bažnyčią. 
Anglikonų bažnyčia kurios 
galva yra Karalienė Elzbieta, 
leidžia moter ims duoti t ik 
diakonų šventimus, bet JAV 
anglikonų bažnyčios padalinys, 
Episkopalų bažnyčia, moteris 
šventina kunigais jau nuo 1976 
metų. Vysk. Car<^ taip pat 
remia glaudžius ryšius su 
Romos Katalikų Bažnyčia ir ki 
tomis protestantų bažnyčiomis. 

Nors viso pasaulio anglikonai 
Canterburio arkivyskupą laiko 
savo dvasiniu vada. kiekvieno 
krašto bažnyčia turi plačią 
autonomiją nustat >ti savo nor 
mas, jų tarpe ir šventimą ar ne-
šventimą moterų kunigais 

Canterburio ark yskupą pa 
skiria Anglijos karilienė, patą 
riama Ministerės Pirmininkės. 
kuri jį parenka .s dviejų jai 
duotų pavardžių. Kaip Canter 
būry arkivyskupą-. G. Carey 
bus paskirtas ir vadinamą 
Privy Council. k:ris pataria 
karalienei, ir taps oarlamento 
aukštesniųjų rūm nariu. 

JAV politika dėl 
pabėgėlių 

kritikuojama 

Būsimasis Canterbury arkivyskupas 
George L. Carey 

Arkiv. Runcie pareiškė, kad jo 
paskyrimas yra kūrybingas 
pasirinkimas, jj apibūdino kaip 
gabų, šiltą, malonų ir turintį 
ekumenine misijos viziją. Sa
koma, kad vysk. Carey sugeba 
būt i a t v i r a s p r ieš ingoms 
nuomonėms doktrininiais ir 
politiniais klausimais. Jis yra 
vadovaujantis asmuo anglikonų 
evangeliniam kontingentui, ku
ris pabrėžia tradicinius tikėjimo 
elementus ir atmeta radikales
nį, laisvesnį Biblijos inter
pretavimą 

Tačiau jis taip pat stipriai 
remia moterų šventimą į kuni-

spaudimo sutiko pasimatyti su 
Lietuvos mimstere pirmininke. 
Prezidentas atsisakė susitikti su 
latviu". 

J a k a r t a . Pietn 
tautų sąjunga «r 
shingtono politike 
nijos pabėgėliu 
nebeprumti vieti A 
gėliųjeigu Washir 
keis savo polit •<•'• 
tiems kraštams < 
pabėgėliai yra efc 
politiniai pab< g 
grąžinti nepoli' •'• 
Vietnamą. 

Dėl šios padėt*-
JAV Valstybe-
James Baker 111 '•• 
konferencijoje Ja 
prasidėjo k et v irt. 
labai malonus 

Tai organizacija 
čių kraštų — Ind 
landijos, Singapur 
Brunei ir Filipm 
ministrai suva7; 
metinę konfere-
dalyvauja ir JU 
sąjungininku — •' 
ir Australijos — • 

Jie taip pat nep. 
pakeitimu politik 
atžvilgiu 

<nės Azijos 
ikavo Wa-
dėl Indoki-
^rasindami 
liečiu pabe-
tonas nepa-
- ir neleis 
Kirti, kurie 
ominiai, ne 
iai, ir su-
us atgal į 

ikimasi, jog 
ekretoriaus 
yvavimasjų 
artoje, kuri 
iienj, nebus 

priklausan-
nezijos. Tai-

Malayzijos, 
— Užsienio 

•oja ) savo 
iją, kurioje 
pagrindinių 

\V, Kanados 
stovai. 
enkinti JAV 
s Kambodijos 

Etiopijos sukilėliai 
trukdo pašalpą 

N e w York . Jungtinių Tautų 
atstovai nutrauks pastangas 
at idaryti Etiopijos uostą per 
kurį tikėjosi į kraštą įvežti 
maisto keturiems milijonams 
žmonių, kuriems gresia mirtis 
nuo bado. Danų laivas, vežantis 
mais tą badaujant iems, pr ie 
uosto laukęs kelias dienas, 
turėjo nuplaukti į kaimyninę 
valstybę Djibouti iškrauti savo 
krovinį. 

V i r š ū n i ų konferencijoje 
birželio mėnesį prez. G. Bush ir 
prez. M. Gorbačiovas buvo susi
t a r ę su Etiopijos vyriausybe, 
kad Massavva uostas bus laiko
mas neutraliu ir kad per jį bus 
galima vežti maistą badaujan
t iems. 

Etiopijos sukilėlių grupės — 
Eritrėjos Liaudies Išlaisvinimo 
Fronto — atstovas Tessai Gher-
nazien. Jungtinėms Tautoms 
aiškino, kad frontas nenorėjo, 
kad laivas įplauktų į Massavva 
uostą tuo metu. Kai Jungt inės 
Tautos reikalavo leisti laivui 
įplaukti, jis paaiškino, kad fron
t a s siūlė savu laivu įplukdyti 
danus šalpos pareigūnus, bet šie 
atsisakė. 

Ghernazien sakė, kad danų 
laivas turėjo radijo ryšį su 
Etiopijos valdžios pareigūnais. 
Be to, jis sakė, laivas turėjo 
a tplaukt i iš šiaurės, ne iš pietų 
dėl pavojaus iš tebevykstančių 
k a u t y n i ų p ie t inė je da ly je . 
Tačiau, jis sakė, dabar frontas 
j a u Įeisiąs laivui įplaukti į 
Massawa, jei jis atplauksiąs iš 
šiaurės. 

Tačiau JAV šalpos pareigūnas 
sakė, kad iš tiesų danų laivas ir 
pirmą kartą plaukė iš siaurės. 
JAV Atstovų rūmų narys Tony 
Hali (D-Oh), Kongreso komisijos 
dėl bado pirmininkas, stipriai 
kr i t ikavo šį sukilėlių elgesį, 
sakydamas, kad jie išdavė savo 
pačiu žmones. 

New Yorkas, liepos 25. (LIO 
š.m. rugsėjo 1-4 d. Leningrado 
mieste vyks Antroji tarptautine 
žmogaus teisių konferencija 
„Vilnius-Leningradas 1990". 

Pirmąją taraptautinę žmo
gaus teisių konferenciją, 
įvykusią 1988 m. Krokuvoje, 
suruošė „Solidarumo" žmogaus 
teisių komisija su Taikos ir lais
vės sąjūdžiu. Konferencijoje 
dalyvavo per 1000 žmonių. 
Konferencijos metu išrinko 
organizacinį komitetą ruošti 
antrąją konferenciją 1990 m 
Vilniuje. 

Tačiau, kai komiteto nariai 
pavasarį bandė susirinkti Vil
niuje aptarti konferencijos 
ruošos darbus, sovietai jiems 
sulaikė vizas. Todėl jie balan
džio mėnesį suvažiavo į Punską 
Lenkijoje. Iš ten jie kreipėsi Į 
Leningrado miesto tarybą su 
prašymu perkelti konferenciją į 
Leningradą dėl susidariusių 
nepalankių sąlygų Lietuvoje. 
Taryba, priedo gavusi laišką tuo 
reikalu ir iš prezidento Vytau
to Landsbergio, mielai sutiko 
konferenciją globoti. 

Pagr indinės temos 
Pagrindinės konferencijos 

temos: Tautinės mažumos ir 
mažos tautos: Žmogaus teisės, 
teisinė valstybė ir valstybinis 
suverenitetas; Asmeninės, so
cialinės ir kolektyvinės teisės 
(įskaitant, pvz., moterų ir vaikų 
teises); Gamtos apteršimas ir 
teisė į sveiką aplinką; 
Keliavimo laisvė ir pabėgėlių 

— J A V Sena to Žinybos 
komisi ja nu t a r ė sumažint i 
Afgan i s t ano suk i l ė l i ams 
teikiamą pagalbą, kas rodo. jog 
JAV Kongrese mažėja noras 
remti netiesioginius didžiųjų 
galybių karus Tai pateisinama, 
aiškinant, jog JAV pasiekė savo 
tikslą kai sovietų kariai buvo 
ištraukti iš krašto. 

— Mongolijos parlamento 
rinkimuose komunistų pastaty
ti kandidatai laimėjo du treč
dalius vietų. 

teisės; Žmogaus teisių organi
zacijos — bendradarbiavimas ir 
planai; Profsąjungos ir darbo 
teisės kaip žmogaus teisės. 

Numatytų dalyvių t a rpe . 
Lenkijos nepriklausomos prof
sąjungos ..Solidarumo" vadas 
Lech \Valesa, kuris dar prieš 
blokados nuėmimą Lietuvoj taip 
rase organizaciniam komitetui: 
„Lietuvos blokada nėra vien 
valstybinis klausimas, bet prob
lema tiems, kuriems gresia 
bedarbe ar kurie prarado savo 
darbus. Pasidalinimas profsą
jungų organizavimo patirtimi 
„būtų vertinga tema diskusi
joms Vilniaus konferencijoje". 

Organizacinis k o m i t e t a s 

Organizacinio komiteto narių 
tarpe: Ench Chenovveth (Ameri
kos mokytojų federacija), James 
Moorehouse (Europos parlamen
tas), Edith Muilter (Žaliųjų par
tija. V. Vokietija*. David Philips 
(Congressional Human Rights 
Foundation). Sen. Zbignievv Ro-
maszevvski (Lenkijos senatas) ir 
kiti. 

I organizacinį komitetą įeina 
šie lietuviai: Lietuvos Aukš 
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Aukščiau
siosios Tarybos deputatai Arū
nas Degutis ir Petras Vaitie
kūnas, Vilniaus sekretoriato 
sekcijos nares Birutė Pečiule-
vičiūte ir Arūnė Taunyte. 

Norintieji dalyvauti kreipiasi 
į James Finn, Freedom House 
New Yorke. tel. 212-473-9691. 

Sovietai parduoda 
deimantų atsargas 

Liucerna, Šveicari ja . Sten 
g ian t i s gelbėti žlungančią 
ekonomiją, Sovietų Sąjunga 
nutarė parduoti jų turimus 
nešlifuotus de iman tus per 
tarptautini deimantų prekybos 
kartelį, kurį kontroliuoja Pietų 
Afrikos De Beers deimantų ka 
sykių įmonė. 

Pardavimą pavesdami švei 
cariškam De Beers padaliniui, 
sovietai mano galėsią išlaikyti 
savo poziciją, kad neremia 
aparteidinės Pietų Afrikos vy
riausybės. Tačiau lieka faktas. 
kad prekiauja su žymiausia 
Pietų Afrikos įmone De Beers 

Apie šią sutartį trečiadieni 
pranešė šveicarų įmonė De 
Beers Centenary A.G. Liucer 
noje, kuri veda Pietų Afrikos 
užsieny vykstančius De Beers 
interesus. Per De Beers padaiinj 
Londone 80 procentų visų 
nešlifuotų deimantų pasiekia 
pasaulio rinkas. 

Sovietai nebeslepia 
de imantų 

Nors Sovietų Sąjunga iki šiol 
slėpė savo deimantų kasimą, 
deimantų prekybininkai numa
nė, kad dauguma sovietų iškas
tų brangakmenių kokybės dei 
mantų ilgainiui netiesioginiais 
keliais pakliūdavo \ De Beers 
prekybos t inklą. Deimantų 
prekybos žinovai sako. jog 
dabartinė formali sutartis leis 
sovietams gaut i geresne.kainą 
už savo deimantus. 

Be to, užsienio prekybinin 
kams ir finansininkams prade 
dant abejoti, ar Sovietų Sąjun 
ga galėsianti susimokėti savo 
skolas ir įsipareigojimus, šios 
prekybines sutarties paskel 

bimas parodo, jog ji turinti 
brangių prekių pardavimui ir 
kad ryžtasi už jas gauti aukš-
čiausą kainą, o tai pakels jos 
kreditu patikimumą 

Sovietai te lkia val iutą 
Pagal sudarytą sutartį, De 

Beers Sovietų brangių metalų 
agen tū ra i a v a n s u duos 1 
bilijoną dolerių, laukdami toli
mesnių deimantų siuntų. De 
Beers apskaičiavimu, sutarties 
pilna vertė sieks 5 bilijonus do
lerių ir pagal ją \ Londoną bus 
perkeltas visas dabar turimas 
Sovietų Sąjungos nešlifuotų dei
mantų turtas, kaip užstatas del 
sumokėto avanso. 

Po Pietų Afrikos, Sovietų 
Sąjunga konkuruoja su Bots-
\vana kaip didžiausias deimantų 
tiekėja pasauly, pagal jų dole
rinę vertę. Deimantai stovi 
penktoje vietoje kaip Sovietų 
Sąjungai valiutą duodantis 
eksportas - po naftos, ginklų, 
aukso ir pla t in inės grupės 
metalų. 

KALENDORIUS 

Liepos 27 d.: Rudolfas. Nata
lija, Žintautas, Živilė. 

Liepos 28 d.: Inocentas I. 
Viktoras 1, Ada. Butvydas. Kin-
t ibut.is 

ORAS C H K A G O J E 

Saule teka 5:39. leidžiasi 8:17. 
Temperatūra penktadieni 90 

F (32 C i. naktį 66 F 119 O , dali 
nai saulėta, karš ta ir tvanku, 
galimybe lietaus su perkūnija. 

• 
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DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. liepos mėn. 27 d. 

/PORTO APŽVALGA 

„NERIS" UŽBAIGĖ 
DARBINGĄ TINKLINIO 

SEZONĄ 
Neturime kito tokio sporto 

klubo, kur tinklinis būtų taip 
aktyviai ir produktingai kulty-
vuojamas. Tai suprantama — 
juk neturime ir kito tokio Žiups
nio, kurs nenuilsdamas daugelį 
metų pašventė tinkliniui. 

„Neris" tinklinio sezoną pra
deda žaidėjų a t ranka. Norinčių 
n e t r ū k s t a (daugel i s klubų 
galėtų pavydėti), o vietų — ribo
tas skaičius trejoms mergaičių 
komandoms — 14, 16 ir 18 me
tų amžiaus. Praėjusį sezoną 
buvo priimtos 47-nios. Tokiam 
būriui reikia salių ir trenerių. 
Trūkumo ir čia nebuvo: buvo 
naudojamasi tr imis salėmis, o 
treniruoti padėjo J. Izokaitis, R. 
Žiupsnys, Lora Miller ir J. 
Luglids. Kiekvieną savaitę po 
dvi treniruotes, o kas antrą 
savaitę — turnyras. Turnyrai 
y ra kaip kvalifikacija, kad 
patektum \ Amerikos pirmeny
bes. Jie buvo sėkmingi ir „Ne
r i s " buvo pakviesta į Amerikos 
AAU Junior Olympics, kurios 
birželio 23-26 dienomis vyko 
netoli Chicagos. Dalyvavo 275 
komandos. 

Keturiolikametes mergaitės 
pateko į stipriausią grupę, 
kurioje po 4 dienų varžybų 60 
komandų tarpe užėmė 5 vietą. 
Jų treneris buvo Z. Žiupsnys 

tolimesnių varžybų iškrito. Čia 
jau reikia gero ūgio, arba ypa
tingo šuolio. Jų trenerė buvo Jill 
Luglids, anksčiau pati žaidusi 
už „ N e r į " , dabar Bloom 
mokyklos trenerė. 

Birželio 29 dieną „Neris" su 
dviem jaunesniųjų mergaičių 
komandomis išvyko į Amerikos 
jaunių pirmenybes, vykusias 
Albuquerque, New Mexico. 
Kval i f ikavimasis tokioms 
varžyboms rodo, kad „Neris" 
yra pasiekusi gerą lygį. Per 7 
dienų varžybas keturiolikame
tes mergai tės pasiekė 
pusfinalius ir iš 40 komandų jos 
baigė 5-je vietoje. Šešioli
kametės merginos pateko į 
baigminį ratą, bet čia netrukus 
pralaimėjo ir 60 komandų tarpe 
užėmė 17-tą vietą. 

Iš geresnių „Neries" žaidėjų 
paminėtinos Larą Izokaitis, 
Lisa Vaitkus, Michelle Jarka, 
Andrea J a n k a u s k e , Jenny 
Madden (mama lietuvė). Jos 
visos ruošias ir galvoja apie IV 
PLS žaidynes ateinančiais 
metais Lietuvoje. Nėra abejo
nės, kad Z. Žiupsnys Lietuvon 
nusigabens stiprią mergaičių 
komandą, nes per sezoną įdėtas 
darbas jau rodo ir puikias 
pasekmes. Žinoma, treniruotės, 
turnyrai, pirmenybės ir kelio 

„Neris" — keturiolikamečių mergaičių tinklinio komanda^šįmetinėse USABA 
Junior Olympics, vykusiose Albuąuerąue, New Mezico .aimėjusi penktą vietą 

LIETUVOS BEISBOLININKŲ 
PIRMASIS PASIRODYMAS 

AMERIKOJE 
Lietuvos beisbolininkai pirmą 

kartą buvo atvykę į JAV labiau 
susipažinti su šia Lietuvoje dar 
nauja sporto šaka; pasimokyti, 
na, ir pažaisti. 22 asmenų grupė 
Amerikoje išbuvo nuo liepos 6 
d. iki 19 d. Daugiausia laiko 
praleič ) St. Louis apylinkėse, 
kur buvo svečiai vietinių beis-
bolininkų.su kuriais draugystę 
užmezgė praėjusiais metais Lie
tuvoje. 

Beisbolą kultivuoti pradėję 
vos prieš 3 metus, atvykusieji 
jau nebuvo visiškai „žali" ir 

asociacijos pirm. E. Kliučinskas 
(jis yra socialinės apdraudos 
instituto direktorius), tos asocia
cijos vicepirmininkas — A. Ka
ralius ir kt. 

Svečiai iš Lietuvos buvo pa
tenkint i savo viešnage. St. 
Louis mieste matė vietinių pro
fesionalų komandos rungtynes 
ir ten lietuviai buvo pristatyti 
gausiems žiūrovams. St. Louis 
apylinkių laikraštis „The Tele-
graph" apie juos įsidėjo ilgą 
straipsnį, kviesdamas skai
tytojus moraliniai ir materiali

komandos (Vilniaus „Žalgirio") niai paremti svečius is Lietuvos. 

Šešiolikamečių grupėje buvo 80 nės pareikalauja nemažai išlai 
komandų, suskirstytos į 4 atski
r a s g r u p e s . „ N e r i s " savo 
grupėje laimėjo pirmą vietą, 
tačiau pralaimėjo pusfinalyje ir 
liko 4-je vietoje. Jų treneris 
buvo J. Izokaitis. Sunkiausiai 
sekėsi aštuoniolikametėms. Jos 
pralaimėjo antrame rate ir iš 

dų. Laimė, kad žaidėjų tėvai pa
dengė beveik 20,000 dolerių 
sąskaitą. 

Džiaugdamiesi „ N e r i e s " 
merginų ir jų trenerių darbais 
ir pasiekimais, norėtume matyti 
panašių pastangų ir su vyrų, 
jaunių ir moterų komandomis. 

V. G. 

eilėse buvo gerokai šiame spor 
te pažengusių vyrų. Vienas jų — 
Edmundas Matusevičius yra 
Sov. Sąjungos rinktinės narys, 
nors šiemet jis pats iš jos pasi
t raukė , Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybės atstatymą. 
Dauguma žaidėjų — studentai, 
rimtai žiūri į savo pasirinktą 
sporto šaką. 

Komandos kapitonas — R. 
Šniukas. Kiti šios Lietuvoje ge
riausios komandos nariai yra: 
D. Michelbertas, V. Neveraus-
kas, J. Žguts (latvių kilmės), A. 
Jarašiūnas, T. Kliučinskas, G. 
Balčius, V. Matijošius, V. 
Paukštė, G. Žiūra, V. Vasi
liauskas. Vyr. treneris — G. Mi
kalauskas, o treneriai — R. Gar
nys ir R. Petkus. 

Be to, su komanda atvyko ir 
7 palydovai — Lietuvos beisbolo 

Jersyville miestelio valdyba 
savo posėdyje nutarė jiems pa
skirti 500 dol. Gyventojai rėmė 
maistu, dovanojo drabužių, 
parodė visokeriopą dėmesį. 

Grįždami į namus, jie ilgėliau 
pabuvojo Chicagoje. Vietoje pla
nuotų poros dienų, paviešėjo 
ketvertą, d a jiems į talką atėjo 
lietuviai sporto entuziastai ir 
kiti tautiečiai. Dal i s spor
tininkų prisiglaudė Lietuvių 
centre, Lemonte, kiti privačiose 
šeimose, būrys č ikag i šk ių 
lietuvių j:ems parodė tikrą 
lietuvišką širdį, o dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun ir jos sūnus 
Marius buvo nuvykę net į St. 
Louis apylinkes ir ten ilgesnį 
la iką sveč iams padėjo 
vertėjaudami ir pan. Sunku iš
vardinti visus pasiūliusius pa
galbą Lietuvos sportininkams. 

E. Š. 

RUNGTYNIAUS 
GINTAUTAS UMARAS 

Dvigubas olimpinis čempio
nas Gin tau tas Umaras , du 
aukso medalius laimėjęs Seoule 
olimpiadoje, atvyksta į Chicagą 
ir dalyvaus didelėse dviračių 
v a r ž y b o s e , vyks ianč iose 
Downers Grove priemiestyje. 
Šios varžybos vadinasi 1990 
Chicago ,Sun-Times' Illinois 
Bicycle Championships. Į jas 
pakvies tų pasaul inio garso 
žvaigždžių tarpe yra ir mūsiškis 
U m a r a s , šiemet Amerikoje 
rungtyniaująs Denverio pro
fes ionalų komandoje . Šios 
varžybos rugpjūčio 5 d. nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vak. vyks 
Downers Grove, prie Main ir 
Grove gatvių. Lenktynes čia 
globoja min imo mies te l io 
vadovybė. Daugiau imormacijų 
varžybų reikalu galima gauti 
kreipiantis tel. 312-486-8853. 

(eš.) 

„ G E R O S VALIOS" 
ŽAIDYNĖSE 

Lyg nusikaltėliai — tyliai, 
paslapčia keli Lietuvos sporti
ninkai, atstovaujantieji Sov. 
Sąjungai, atvyko į Seattle, WA, 
vykstančias „Geros val ios" 
žaidynes. Kiek žinoma, atvyko: 
2 irkluotojai, 2 lengvatlečiai ir 
1 beisbolo žaidėjas. Atvyko ir 
keturi kažkokie vadinami spor
to specialistai. 

Romas Ubartas laimėjo aukso 
medalį disco metime,pasiekęs 
220 pėdas (10 pėdų toliau, negu 
antroje vietoje likęs). Žurna
listams dėl lietuvių nedaly
vavimo jis pareiškė, kad: „Visi 
esame žmonės ir kad politikai 
neturėtų būti vietos sporte". O 
tuo tarpu juk visos tos „Geros 
valios" žaidynės, o taip pat visas 
Sovietų Sąjungos sportas yra ne 
kas kita, kaip purvina politika. 

Praėjusį antradienį sovietų 
k repš in io r i n k t i n ė , ku r io s 
t r ene r i s ir masažis tas y ra 
lietuviai, nugalėjo JAV rinktinę 
92:85. Sovietai ir be lietuvių 
žaidė puikiai, agresyviai, gerai 
t a i k ė į krepšį ir la imėjo 
pelnytai. Amerikiečiai žaidė 
išsiblaškiusiai, pametę galvas ir 
silpnai mėtė baudas. Per kėlinį 
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buvo pasikalbėjimas su Šarūnu 
Marčiulioniu, kuris pareiškė, 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

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

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai.) 

įPirm.. antr , ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

kad jis atstovaus t i k Lietuvos 
r i n k t i n e i (kuri šiose žaidynėse 
nedalyvauja. — Red.) 

V . G . 

Kab. (1-312) 735-4477; 
lllaz. (703)246-00«7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagrvosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (703) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Futbolas Chicagoje 
TURNYRAI, TURNYRAI IR TAURĖS 

3132 3. Kadzla Ava. , Chicago 
(1-312) 925-2370 arba (1-312) 439-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (703) 534-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2870 

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

Valandos pagal susitarimą 

Baigus pavasa r io sezono 
p i rmenyb ių r u n g t y n e s , 
p ras idė jo dviejų mėnesių 
atostogos, kurių metu žaidėjams 
susidaro natūrali proga praras
ti turėtą fizine kondiciją. Kad 
komandos neapsineštų dulkė 
mis, atostogų metu organizuo
jami įvairūs turnyrai — pikni
kai Praėjusį šeštadienį, liepos 
21 d., „Liths" futbolo klubo 
vyrų ir veteranų komandos da
lyvavo St. Joseph, Mich., 
vokiečių k lubo , ,K icke r s" 
puikiai suorganizuotame tur
nyre. 

Vyrų klasėje varžėsi 8 koman 
dos, suskirstytos į 2 grupes. 
, ,Li ths" vyrai savo grupėje 
laimėje prieš ,,Green-White" 
4:0, prieš „Real F.C." 3:0 ir 
prieš . .Fortūna" 3:0, pateko ) 
finalą, kur susitiko su kitos 
grupės nugalėtoju, turnyro 
rengėjų komanda „Kickers". Fi

nalinių rungtynių pačioje pra
džioje ..Kickers" nors ir užkūrė 
„Liths" vyrams karštą pirtį, bet 
nespėjo jų išmaudyti. Žaisdama 
beveik pilnos sudėties, ,,Liths" 
komanda greit perėmė žaidimo 
iniciatyvą ir po ilgoko tąsymosi 
pirmyn ir atgal, iš Ged. Vilkelio 
pasuotės ar šūvio į vartus. 
Henry Jenigas,Jr., įkirto puikų 
įvartį, pelniusį komandai tur
nyro nugalėtojo titulą ir taurę. 

Prieš patenkant į baigmę, „L" 
komanda prakiuro įvarčiais, 
kaip debesys lietumi. Per trejas 
sutrumpinto laiko (po 25 min.) 
rungtynes įkirto net 10 įvarčių, 
kurių autorius buvo: H. Jenigas 
5, A. Savukynas 3, V. Marčins-
kas ir G. Vilkelis po vieną. 

Iškilmingas trofėjų — taurių 
įteikimas vyko vakarienės ir 
šokių metu salėje. Veteranų 
komanda, laimėjusi t ik viene
rias rungtynes, atžymėta pla

kėte. 
Per 40 „Lituanicos-Liths" fut

bolo klubo veiklos metų laimėta 
arti šimto puošnių taurių ir 
trofėjų, kurias rūpest ingai 
globoja komandų treneris Don 
klubo svetainėje, 2614 West 69 
Street-Lithuanian Plaza Ct. 
Žiūrint į jas, tvarkingai išri
kiuotas aplink visą svetainę, tur 
būt ne vienas pagalvoja: ..Kiek 
už jas per dvi generacijas 
prakaito išlieta?" 

Rugpjūčio 5 dieną ,,L" vyrų 
komanda dalyvaus vokiečių 
..Rarns" klubo rengiamame lab
daros turnyre — piknike Genoa 
City. VVisconsin. Jame rungty
niaus keliolika iškilių koman-
dų. 

Gi rugpjūčio 12 d. ,,Lituani-
cos" futbolo klubas ruošia savo 
turnyrą — pikniką Pasaulio Lie
tuviu centre. Lemonte. Jame da
lyvaus 10 komandų ir rungty 
nės prasidės 12 vai. Visi kvie 
čiami. 

J . J 

SVEIKINIMAI JONUI IR 
ADAI JUŠKAMS 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2302 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoiu ir \ namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory Mllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

.Lituanico* nanda pertraukos metu 

Prieš kelias savaites Jonas ir 
Ada Juškai šventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. 
Tą švente ir jų gyvenimą lie
pos 10 d ..Drauge" gyvai apra
šė žurnalistas J . Janušaitis 
Tą aprašymą būtina papildyti iš 
sportines pusės, nes Jonas 
Juška, atšventęs tokį jubiliejų ir 
užauginės puikią šeimą, rado 
laiko ir sportui — ištisus 60 
metų! 

60 metu jis sportavo, daugiau
siai futbolo aikštėje; buvo or
ganizatorius, klubų steigėjas, 
instruktorius, p i rmin inkas , 
valdybos narys ir sporto žurna
listas Jau 1930 metais Klaipė
doje žaidė garsaus Lietuvoje fut
bolo klubo jaunių komandoje. 
Vėliau su Kretingos ir Kauno 
klubais rungtyniavo beveik 
visuose Lietuvos miestuose (net 
29-sel Mokėsi krepšinį su P. Lu
binu, buvo instruktorius poli
cijos mokykloje Kaune. Vėliau 
sportavo stovyklose Vokietijoje. 
Atvykęs j JAV-es, 1955 metais 
įsijungė į ..Lituanicos" futbolo 
klubą Chicagoje, o 1960 metais 
buvo išrinktas šio klubo pirmi
ninku. Ik: šių dienų tebėra šio 
klubo valdybos narys. Jo futbolo 
rungtynių aprašymai spaudoje 
trumpi - keliais sakiniais 
nusako rungtynių eigą, drąsiai 
ir taikliai „įspiria" kam reikia, 
įdomūs ir nformuojantys. 

Nenuostabu, kad ir visi trys 
Juškų vaikai - Aušra, Jonas ir 
Gražina buvo ir tebėra sporti
ninkai I r i aus i a i sporte „nužy
giavo" Gražina, laimėjusi daug 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lauko teniso turnyrų amerikie-
Nuotr Z. Deiručio čių tarpr daugkartinė lietuvių 

DR. JOVITA KEREUS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)478-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* VI»lon Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai M v v 

Tai. (708) 443-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgm. IL 

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

Jonas Juška stebi futbolo rungtynes. 

ir pabaltiečių teniso meisterė. 
Daug metų buvo teniso instruk
torė keliuose amerikiečių klu
buose. Neatsilieka sporte ir vai
kaičiai. Aušros sūnus Paulius 
yra geras lengvatletis, II-se PLS 
žaidynėse laimėjęs medalį, o 
Gražinos sūnūs Jonas ir Vincas 
yra pagrindiniai Andrew mo
kyklos žaidėjai. Vincui net 
pasiūlyta Western Illinois uni
versitete stipendija už tenisą. 
Jie abu, kartu su mama, jau 
ruošiasi ateinančiais metais 
dalyvauti IV-se PLS žaidynėse 
Lietuvoje. 

Joną ir Adą Juškus sveikina 
ir geriausius linkėjimus reiškia 
„Lituanicos" futbolo klubas ir 
ŠALFAS s-gos Centro valdyba. 

V . G . 

DR. K8NNETH J. YtRKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P#f%—iolnliaMi-B nuolMos 

4007 W. 89 at. 
Tai. (312) 735-8888 

507 S. ORbart. LaOranfa. I L 
Tai. (703) 332-4437 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt I 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., SuHa 324 Ir 

5835 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
Tai . (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 at Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 0889J 
Vai pirm antr ketv ir aenkt 

3 iki 7 vv Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2638 W 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai . : (1-312) 436-0100 
11800 Southwaat Hlghoray 
Palos Helghts. III. 60483 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 at Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld (708)385-4311 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 443-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austml 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 535-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (703) 442-3237 

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

7722 8. Kadzla Ava . . 
Chicago. M. 80352 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LtGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60583 
Tai. 1-703-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3188; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Seštad'eniais pagal susitarimą 



Partijos atsisakymas ' 

DAR NE KŪRYBA 

ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II 
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOJE 

Pasaulis žvelgia į komunizmą 
kaip į griūvantį milžiną, kuris 
jau tur i užvaldęs daugiau negu 
puse žemės žmonių. Ar toks 
žvilgsnis nėra apsigavimas ir 
kitų apgavimas, tai atsako pa
tys komunistai net Rusijoje ir 
kitur stovį valdžioje. Boris Jelci
nas, išrinktas Rusijos respub
likos prezidentu, dalyvavęs 
komunistų kongrese kaip dele
gatas, atsisakė partijos. Savo at
sisakymo jis neleido komentuoti 
Rusijos parlamente. 

Pasaul is džiaugiasi vieno 
aršaus komunisto iš partijos 
išėjimu, bet negali dar džiaug
tis, kai jis savo išėjimo neparodo 
naujais darbais ir geresniais 
vaisiais. Gal parodys ateityje. 
Tik tada ir bus galima į Boris 
Je lc ino pas i t r auk imą iš 
komunistų partijos sveikinti. 

Laikraščiai ir žinių komenta
toriai praneša, kad iš komunis
tų partijos pasitraukia Maskvos 
ir Leningrado miestų valdytojai 
— burmistrai. Žinomas toks 
komunizmo rėmėjas ir dabar 
Maskvos valdžios galva Gavril 
Popovas yra pasekęs Jelcino pa
vyzdžiu ir pasitraukęs iš parti
jos. Maskva yra komunistinės 
valdžios sostinė, kur susispietę 
visi didžiūnai, tvarką centra
lizuotą biurokratiją ir visus par
tijai priklausančius narius. 

Maskvoje susispietęs ko
mun i s tų centro komi te ta s 
tvarko visą žemės ūkį, visą 
pramonę ir visą politiką vieto
je ir užsienyje. Čia yra šnipų 
būs t inė , k u r i kontroliuoja 
pasaulyje išsklaidytus savo pa
siuntinius šnipinėti ir drumsti 
vandenį svetimuose kraštuose. 
Maskvos galvos G. Popovo pasi
t r a u k i m a s iš part i jos y ra 
demokratinių jėgų laimėjimas ir 
kar tu jų laikinis apgavimas. 

Taip pat yra svarbus ir Lenin
gradas. J is užima antrą vietą 
Rusijoje. Leningrado valdžios 
viršūnės — burmistro Anatoly 
Sobchako iš partijos pasi
traukimas yra svarbus. Ne toks 
svarbus kaip Maskvos, kur yra 
visas centro komitetas. Bet tai 
rodo griūvančią komunizmo 

vietą užsitikrinęs komunistų 
partijos ir valstybės viršininkas 
Gorbačiovas. 

J is gauna pašalpą, paramą ir 
paskolą iš svetimų kraštų. 
Vokiečių kancleris H. Kohl 
perka dideliais pinigais Vokie
tijos sujungimą. Bet ar tai 
pakeis patį komunizmą, ar tai 
padės jam vystytis į gerąją pusę, 
vėl klausimas, kuris bus at
sakomas tik tolimoje, o gal ir ar
timoje ateityje. 

Po šio komunistų kongreso, 
kuriame dalyvavo iš visų kraštų 
apie 4,700 delegatų, verda 
Sovietų Sąjungoje naujas gyve
nimas, bet kartu tęsinys senojo 
— stalinistinio ir brežnevistinio. 
Tik jau dabar visi analizuoja 
susirūpinę, kad Vakarai per-
lengvai ir pergreitai pasitiki re
formomis, atvirumu, nepriklau
somybėmis ar autonomijomis, 
apie kurias neretai pakalba ir 
Sovietų Sąjungos Vakarams 
besišypsąs vadovas Gorbačio
vas. Jo šypsnys ir jo elgesys yra 
veidmainingas, kaip ir visas 
komunizmo gyvenimas. Šian
dien dar nedžiugina, kad jis yra 
vadas, o jo rėmėjai viešai pasi
traukia iš partijos. 

Sovietų Sąjungos prezidentas 
ir komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Michailas 
Gorbačiovas viešai nuduoda, 
kad jis nebijo tų, kurie pasitrau
kia iš partijos. J i s sakosi, kad 
turi pakankamai pritarėjų ir 
palaikytojų, kurie dar priklauso 
partijai ir už Gorbačiovą yra 
pasiryžę kovoti. 

Pagaliau ir t ie pasitraukę, 
kaip Boris Jelcinas, Gavril 
Popovas ar Anatoly Sobchakas 
nesipriešina Gorbačiovui. Tik 
nori greitesnių reformų ir ko
mun i s tų par t i jos viduje 
permainų. Jie jau mato, kad 
partija savo biurokratizmu yra 
atgyvenusi ir turi ieškoti naujų 
kelių, jei nori išlikti valdančiu 
vienetu. 

»~~~ 0 c Ar mūsų kraštas gali pasi-
partiją ir valdžią pagrindinėje jo tikėti Boris Jelcinu, kai jis siun-
centrinėje — Rusijoje, kuri šiuo čia savo atstovus paminėti prieš 
m e t u pavadin ta Sovietų septyniasdešimt metų pasi-
Sąjunga ir laiko užgrobusi net rašytą Rusijos ir nepriklau-
penkiolika valstybių. Jų visų somos Lietuvos sutartį, kuria 
įvedimas i politinį patariamąjį Rusija visam laikui atsižadėjo 
biurą yra Gorbačiovo laimė- Lietuvos. Taip pat ar jau Lietu-
jimas. bet kartu pralaimėjimas, Va yra visiškai nuo Sovietų Są-
nes jo valdžia partiečių pasi- jungos nepriklausoma? Jos ilgos 
t raukimu yra susilpninama. 

Dar įdomesnis į savo gimtinę 
Sibire išvykimas Igorio Ligačio-
vo, buvusio pagrindinio Gor-

sukakties minėjimą, nors ji 
buvo Sovietų sulaužyta, Rusijos 
respublika pripažįsta, kaip savo 
laisvą kaimynę. Bet oficialaus 
pripažinimo nei Rusijos vy
riausybė, nei jos prezidentas 
B. Jelcinas dar neskelbia. Jis tik 

Kai dabartiniuose mūsų tau
tos i šgyvenamuose sunku
muose , s i ek ian t p i lnos 
nep r ik l ausomybės , visų 
žvilgsniai krypsta ne tik į žemę, 
bet ir į dangų, ne tik į žemiškas 
laisvo pasaulio galybes, bet ir į 
mažą Vatikaną, laukiant užta
rimo ir galimos politinės bei 
moralinės paramos, popiežius 
Jonas Paulius II savo iniciatyva 
panoro aplankyti Šv. Kazimiero 
kolegiją ir melstis su mumis, 
p ra šan t Nukryžiuotojo per 
Švenčiausios jo Mot inos 
užtarimą dangaus pagalbos. 

Su Šv. Tė vu šv. Mišias kon-
celebravo arkiv. P. Marcinkus, 
vysk. P. Baltakis ir vysk. A. 
Deksnys, Marijonų generalinis 
vyresnysis kun. D. Petraitis, 
kolegijos vadovybė ir Romoje 
gyveną lietuviai kunigai. Pra
džioje kolegijos rektorius prel. 
Algis Bartkus pasveikino po
piežių gana ilga, bet gerai 
paruošta ir progai pritaikyta 
kalba, pr imindamas sunkią 
Lietuvos padėtį ir dėkodamas už 
tėvišką globą kolegijai ir visai 
lietuvių tautai . 

Šv. Mišios buvo atnašaujamos 
lietuvių kalba su skaitiniais ir 
tikinčiųjų malda įvairiomis 
kalbomis. Po Evangelijos Šv. 
Tėvas pasakė į spūdingą 
pamokslą italų ir l ietuvių 
kalba. Pradžioje pacitavo šv. 
Pauliaus žodžius iš laiško Romė
nams : ,,Mes, k u r i e esame 
pakrikštyt i Kristuje Jėzuje, 
esame pakrikštyti jo mirtyje... 
Esame t a d palaidoti drauge su 
juo mirtyje, kad, kaip Jėzus 
buvo prikeltas iš numirusių..., 
taip ir mes galime gyventi naują 
gyvenimą" (Rom 6, 3s)". 

Prisiminęs 600 metų Lietuvos 
Krikšto iškilmingą minėjimą ir 
ta proga paskelbimą palaimin
tuoju Jurgio Matulaičio, Šv. 
Tėvas tęsė: „O kiek kitų Kris
taus Kryžiaus ir prisikėlimo liu-
dininkų-kankinių reikėtų dar 
suminėti. Jų — ,šventų' yra 
daug ir jų vardus vienas Dievas 
žino". 

Toliau priminė, kad Lietuvoje 
yra ypatinga ir išskirtina vieta: 
kryžių kalnas, nūdien kryžių 
miškas. Jis liudija lietuvių 
meilę kryžiui ir Nukryžiuo
tajam. Kaip Kristus kančia ir 
mirtimi ant kryžiaus laimėjo 
kovą prieš piktą, taip lietuviai 
tu r i vi l t į kryžiuje ir Nu
kryžiuotajame pat i r iamuose 
sunkumuose. Ir dar priminė, 
kad Lietuvos vyskupai, vado
vaujant kard. V. Sladkevičiui ir 
dalyvaujant didelei daugybei ti-

L. TULABA 

kinčiųjų, neseniai Vilniaus 
katedroje prisiminė šią šventą 
kryžių kalno vieią, paaukodami 
Lietuvą Nukryžiuotojam, mels
dami, kad jis sutrumpintų 
sunkių bandymų dienas. Čia 
pat p r idūrė : . .Tesuteikia 
Viešpats jiems šią malonę, už
tikrinant kryžaus pergalę!". 

„Celebruodarm Kristaus kan
čios auką, tęsė popiežius, 
šiandien jungiamės su Išgany
tojo Velykų paslaptimi. Šioje 
Eucharistijos aukoje atrandame 
Kristaus kryžiaus ir jo prisi
kėlimo paveldėjimą. Trokštame, 
kad į šį kenčiančio Išganytojo 
šauksmą įsijungtų visų lietuvių 
— tėvynėje ir išeivijoje balsas". 

Pabaigoje prabilo lietuvių 
kalba ir sakė: „Eucharistija at
skleidžia Kristaus velykinę pa
slaptį, ir ji tampa mums tobu
liausia išraiška mūsų žemiško 
keliavimo tikėjime Vatikano II 
susirinkimas primena, kad Die
vo tautos maldininkų žemiškos 
kelionės priekyje eina Dievo 
Motina. Lietuva yra vadinama 
Marijos žeme ir *u pagrindu. 
Lietuvių pamaldumas į Dievo 
Motiną visada buvo ypatingas. 
Kiekviename kramto kampelyje 
yra garsios Marijos šventovės, 
kur tikintieji patina švenčiau
sios Mergelės užtarimu gausių 
malonių. Žinomiausios iš šių 
šventovių yra Aušros Vartų 
Vilniuje, Šiluvoje, Pivašiūnuo
se, Žemaičių Kalvarijoje ir ki
tos. Tarp daugybes Marijos gar
bei sukurtų ir giedamų giesmių 
viena yra laikoma kaip antras 
tautos himnas. Pirmoji šios gies
mės strofa skamba: „Marija, 
Marija, skaisčiausia lelija! Tu 
švieti aukštai ant dangaus. 
Palengvink vergiją, pagelbėk 
žmonijai. Išgelbėk nuo priešo 
baisaus". Šia citata Šv. Tėvas 
baigė savo įspūdingą pamokslą. 

Šv. Mišiose dalyvavo Romos 
lietuviai ir kai kurie kviestieji 
svečiai. Dalyvavo taip pat 
Lietuvos atstovas prieš Šv. Sos
to Stasys Lozoraitis. Po šv. 
Mišių visi dalyviai išsirikiavo 
kolegijos kieme, č ia Šventasis 
Tėvas priėjo prie kiekvieno, 
pasisveikino ir pasikalbėjo. 
Ypatingai ilgai kalbėjosi su Sta
s iu Lozoraičiu, Lietuvos 
diplomatiniu atstovu prie Šv. 
Sosto ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. 

Po to pop Jonas Paulius II 
drauge su visais dvasiškiais 
buvo pakviestas pusryčiams 
kolegijos valgomajame. Čia 

buvo progos a r t i m i a u pa
sikalbėti įvairiais klausimais. 
Kai Šv. Tėvo automobilis aplei
do kolegijos kiemą, visiems plo
jan t , buvo jau 10:30. Taigi 
d ž i a u g ė m ė s š v e n t o Tėvo 
viešėjimu pas mus daugiau kaip 
t r is valandas. Visa dabar atrodo 
it malonus sapnas. Tai primena 
visiems, kiek Šv. Tėvas myli 
Lietuvą ir vertina kolegiją, kuri 
šiemet mini 46 savo egzistavimo 
metus . 

„L'Osservatore Romano" lie
pos laidoje šiam popiežiaus \ izi-
t ui skyrė visą 8 puslapį su kalbų 
teks ta is ir nuotraukomis. 

Ir dar vienas popiežiaus Jono 
Paul iaus II tėviškos meilės žes-
t a s Lietuvai. Bendroje audien
cijoje (liepos 4), kalbėdamas į 
l e n k u s m a l d i n i n k u s , j i ems 
kalbėjo apie Lietuvą. Priminė 
kaip Lietuvos Krikšto 600 metų 
ir šv. Kazimiero mirties 500 
sukakt ies proga jam nebuvo 
leista aplankyti šventojo kara
la ič io , L i e t u v o s globėjo 
karsto Vilniuje, nei melstis prie 
Aušros Vartų Dievo Motinos. 
Š i a s s u k a k t i s i š k i l m i n g a i 
paminėjo Romoje, Šv. Petro 
bazilikoje, dalyvaujant visos 
centrinės Europos vyskupams. 
Šiuo būdu Apaštalų Sostas 
pa rodė , kad L ie tuva , nors 
a t s k i r t a užda ra s iena , yra 
Bažnyčios neatskir iama dalis 
įėjusi į vienybę per krikštą. 

P a c i t a v ę s Adomo Micke
vičiaus poezijos posmą, kur 
s a k o m a : „ L i e t u v a , m a n o 
tėvyne!" tęsė: „Po amžių šie 
poeto žodžiai įgauna naują 
prasmę. Marija Mergele, tu kuri 
g in i šventąj į Č e n s t a c h a v o 
kalną, viešpatauji taipgi Vilniu
je Aušros Vartuose!" „Pirma 
negu galėsiu a ts i lankyt i i r 
padėkot Aušros Vartuose Mari
j a i už šiuos k r ikšč ionybės 
amžius, noriu tai padaryt Jas-
na Gora Dievo Motinos akivaiz
doje. Dėkoju už Lietuvą — už 
k r a š t ą ir t a u t ą k r y ž i u m i 
paženklintą jos dideliuose ban
dymuose, bet taip pat ta ip atžy
mėtą nepalaužiamu tikėjimu ir 
vil t imi". 

Ši improvizuota Šv. Tėvo Jono 
P a u l i a u s II k a l b a y r a 
reikšmingesnė, negu daug kam 
galės atrodyti. Joje popiežius 
apgailestauja ir tuo pačiu priki
ša Kremliaus vadovams, kad 
jam nebuvo leista, švenčiant dvi 
svarbias katalikiškos Lietuvos 
sukakt is , atvykti asmeniškai į 
iškilmes Vilniuje ar Kaune. Iš 
k i t o s pusės p a k a r t o t i n a i 
pareiškia savo norą aplankyti 

V. LANDSBERGIS IŠ 
MUZIKINĖS PUSĖS 

KAZYS BARONAS 

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

Liberalinis ,,Fraiutfurter Alle-
gemeine Zeitung" literatūrinėje 
dalyje patalpino platų straipsnį 
apie Sov. Sąj. muzikinį gyveni
mą, k a r t u paminėdamas ir Lie
tuvą. 

Komp. E. Denisovas sako. kad 
p a s i k e i t i m a i Sov.Sąjungoje 
muzikus (palyginus su rašy
tojais a r menininkais^, pasiekė 
labai vėlai kadangi dar ir dabar 
jaučiamas stiprus konservaty
viųjų muzikų sparnas. Komp. E. 
Denisovas apgailestauja, kad 
kompozitorių s-ga Stalino ir 
Brežnevo laikais buvo tokių 
asmenų rankose, kurie dirbo 
vien dėl honoraro, už populia
rumą, gardesnį duonos kąsnį. 

S t r a i p s n i o a u t o r i u s , 
paminėjęs numatomą Vakarų 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos 
„Muzikinės kultūros festivalį" 
rašo, kad jis palies ir vaka
rietiškos orientacijos Lietuvą. 

V o k i e t i s V i l n i a u s 
a rk ika tedros aikštėje mato 
dėžes. I jas jaunuoliai meta so
v i e t a m s k a r i n ė s p r ievo lės 
šaukimus. Lietuva be kompro
misų reikalauja pasi t raukt i 
okupacinę kariuomenę, ji pri
mena rusų įvykdytą šimto tūks
tančių lietuvių žudymą. Tai 
galima buvo stebėti lietuviškoje 
ir Leningrado televizijoje, bet 
tik ne Maskvos TV laidose. 

Paminėjęs V. Landsbergį, 
vokietis L. Matneris toliau rašo. 
kad Vilniaus u-to muzikologas 
yra „Sąjūdžio" pirmininkas, jau 
vasario mėn. stipriai suaktyvi
no Lietuvą politinėje ir kultū
rinėje plėtotėje. V. Landsbergis 
vokiečiui pareiškė, kad šiandien 
yra laisvi ryšiai su likusiu 
pasauliu. Tiesa, ir anksčiau 
galima buvo organizuoti muzi
kų gastroles, bet dabar yra 
žymiau lengviau. Lietuviai gali 
pa ty ts jas organizuoti, kadangi 

L i e t u v ą ir Aušros V a r t ų 
šventovėje Vilniuje padėkoti 
Dievo Motinai už visas dangiš
kas malones, kurias lietuviai 
p a t y r ė per Dievo Motinos 
už ta r imą, l ikdami ištikimi 
Dievui ir Bažnyčiai didžiuose 
bandymuose net iki kraujo pra
liejimo. 

P r a š y k i m e Dievą, kad ši 
galimybė Šv. Tėvui atsilankyti 
Lietuvoje atsirastų kiek galima 
greičiau. Prašykime taip pat, 
kad lietuviai pilnai suprastų. 
kiek popiežius Jonas Paulius II 
myli Lietuvą. 

atkrito Maskvos kontrolė. Lie
tuviai gali rūpintis savo rei
kalais. 

Be to, sako V. Landsbergis, 
gerokai pasikeitė Lietuvos mu
zikinė baze, kadangi trumpame 
laikotarpyje teko išgirsti iki šiol 
visiškai nepažįstamą lietuvių 
emigrantų sukurtą muziką. 

Išeivijos lietuvių muzikiniame 
gyvenime yra labai dideli talen
tai . Jų sukurti veikalai buvo 
draudžiami Lietuvoje. To dabar 
nebėra ir juos galima įjungti į 
lietuvišką kultūrą. Labai didelę 
reikšmę įgauna bažnytinė muzi
ka. Anksčiau ji buvo nepagei 
daujama. nebuvo plačiau sklei
džiama ir propaguojama. Dabar 
šventovėse Mišių metu skamba 
bažnytinės kantatos, motetai 
(religinė choro kompozicija be 
akompanimento, parašyta loty
niškam tekstui — LE. XIX t 
312 psl.). 

V. Landsbergis primena vo
kiečiui komp. V. Bartulį, G. Sa
kalauską, kuris yra ne tik dva
siškis, bet taip pat ir muzikas, 
chorvedys, vargonininkas. Jis 
išryškėjo labai anksti: kun. G. 
Sakalauskas anksčiau dirbo 
slaptai Marijampolėje, tačiau 
dabar jis tapo aktyviu Lietuvos 
muzikinio gyvenimo dalyviu. 

Ir kompozitorių s-goje mato
mas pagyvėjimas, muzikinio 
gyvenimo renesansas. Visas 
muzikinis gyvenimas grįžo j 
seną vagą. Manding, ši kultū
rine upė tapo žymiai gilesnė, 
patrauklesnė. Gaila, tačiau 
labai dažnai kūrybiniam darbui 
nėra laiko, kadangi daug kom
pozitorių, muzikologų įsijungė į 
visuomeninį ir politinį gyveni
mą. V. Landsbergis džiaugiasi, 
kad „muzikinės kul tūros" 
festivalio rėmuose bus galima 
susipažinti su Vakarų Vokie
tijos muzika. Anksčiau ji buvo 
mažai pažįstama, yn:-* moder
nioji. Dabar Lietuva galės iš
girsti ją pačiame aukščiausiame 
lygje. Tai didelis įvykis Lietu
vai, tuo džiaugiamės sako V.L. 
— tikėdami, kad ir ateityje 
išgirsime daugiau vokiškos 
muzikos". V Landsbergis pasi
kalbėjimą baigia išreikšdamas 
viltį, kad šie ryšiai su vokiška 
muzika ne tik kad stiprės ir plė
tosis, bet taip pat įgaus ir poli
tinį svorį. Taip pat. gal už metų 
jau galima bus klausyti ne Rytų 
ar Vakarų Vokietijos, bet suvie
nytos Vokietijos muzikos nepri
klausomoje Lietuvoje. 

bačiovo priešininko ir visų prisimena prie septyniasdešimt 
reformų neigėjo. Jis buvo lai
komas konservatyviųjų komu
nistų vadu, kalbėjo užtikrintai 
kaip Stalino laikais, kritikavo 
ne tik Gorbačiovą, bet ir visus, 
kurie tik drįso už reformavimą 
pasisakyti. 

Šis komunis tų par t i jos 
kongresas, trukęs net dvylika 
dienų, buvo jo triumfas kalbė
jime, bet kartu jo nusodinimas 
nuo sosto, kuriam jis norėjo 
vadovauti. Nors jis priešinosi ir 
sakė, kad tai yra gėda, kai B. 
Jelcinas išstojo iš partijos ir tai 
viešai pareiškė, bet ir jis turėjo 
laiku pasitraukti į poilsį, rašyti 
a ts iminimus, nes permažai 
turėjo rėmėjų užimti antrą po 
Gorbačiovo vietą. 

Ar trijų didelių komunizmo 
rėmėjų — Jelcino, Popovo ir Sob
chako — pasitraukimas ir Li-
gačiovo pabėgimas iš Maskvos 
jau garantuoja komunizmo su
švelnėjimą ir pasikeitimą, tai 
dar niekas negali atsakyti. 
Galima tik laukti darbų, re
formų, naujos politikos viduje ir 
užsienyje, kurią vykdyt sau 

metų pdarytą sutartį ir jos 
sukaktį. Tai geras ženklas, bet 
tai nėra vienintelis laimėjimas, 
kuris laiduotų nepriklausomy
bę. 

Net kai kurių buvusių parti
jos labai svarbių žmonių, kaip 
Aleksei Valdimirovo, pasisa
kymas nelaiduoja Lietuvai 
didesnės laisvės, jei Jelcinu ir 
paseks daugiau buvusių par
tiečių. Svarbiausia yra Sovietų 
Sąjungos vadovybė, kuri delsia 
derybas, nori Lietuvos vyriau
sybę ir išrinktą Aukščiausią 
tarybą nepripažinti tautos valia 
ir žmonių pasisakymu už laisvę 
ir nepriklausomybę. 

Ryžkovas išdrįso viešai pa
reikšti, kad Lietuva turės laiky
tis Sovietų konstitucijos ir pen
kerių ar septynerių metų nuo
statų. Šiuo metu jis yra delega
cijos pirmininkas. Vėl žais katė 
su pele, mažas Dovydas kovos 
prieš Sovietų Sąjungos Galiotą. 
Kas laimės, sunku dabar net 
spėti, bet apie tai reikia galvo
ti. 

P . S. 

DUOBĖ 
Romanas 
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pavarde vyruko j au ne kartą vel tui ieškojo kai kurios 
merginos... , , 

Tai buvo tik vakar . Dabar Vytas svarsto, kad 
gavusi telefono numerį Nijole gali skambinti! Taip! Tik 
dabar a te ina galvon mintis: pagal telefono numerjjuk 
galima a tsekt i ir adresą! Net ir pavardę! J u k ta 
mergička gali dabar skambinti kiekvieną minutę. O at
silieps tėvas. . . J a m ji viską išpasakos! Todėl būtinai 

^ turi vMti Nancv ' Tik... apie Nijolę jis niekad nedns 
- Nijole, nemanyk... Aš tavęs nepamiršau... turi vesti Nancy. n * . . v J -
_ Jei nepamiršai, t a i ko dabar terlioj.es su ta P * " ^ ^ ™ : " ^ m a n e m e s . T ė v a m s i r g l d a r m e k o 

" T m pikta dėl epiteto mylimai motenai, bet ^ į k i a - K a s b ū t ų j e i g , i * ^ ^ ^ į f f o 
susilaikė piktai ^ atrėžęs Nijolei. * % » l * £ * £ , £ £ ^ ^ Z J S S S S į ^ 

sekundei - vardan Nancy laimes. Tik k.šenėse nuės ta §J ^ geriausia! Nijolę tu r iu pa-
kumštys pačios gniaužėsi. B a V J *\ neegzistavo! Ji nežinoma man 

- Cha, cha... Juk j . mane ligoninėje slauge. Nuo miršti! J* yisai m a n nee&lB 

tada ir prikibo... Tik tu negalvok nieko blogo' Aš tavęs a s m * n y b * . - g v ^ a k i ų e k r a n ą jau saldus, 
nepamiršau! Kiek kartų prisimindavau mūsų pasima- Kitą ^ " ^ P™* J ? d a a M o t e r į š k i tamsūs 
tymus.. .Galmaneatbaidėtavotėvųatš,aurumas.. .Aš lyg čia pa t pergyvenamas vazd « į ~ 

j i ^ s nepatikau. Bet tu man pasilikai t o k , pat! f " * " * ^ ^ u t e s T ^ u m p l t r a l k e 
Bandė paliesti Nijolės ranką, bet jiatšiaunaipasi- ^ ^ ^ J ^ ^ - pTmirštos kalbų 

t raukė žingsni atgal. . . J ' x ~ „ a r-aAiin anaratas negarsiai tarškė 
_ žinok - po pank.u mėneam ture*™ e.t. tomo* < * » « * » ^ » ^ „ o ^ o ? aurtroa l„u*o 

ligoninėn. Man atrodo, kad tu turėtum būt, padorua žinias... * » ' f ™ * ' > f ^ „ , ^ b a i g U * rūkyti eiga 
M ^ i a . T O k a H * ^ ^ ^ ^ t u ^ ^ . ^ ^ * t ^ ė 7 l , S £ 
^ a l p ^ ^ . ^ ^ r ^ T m i r a i m o M u . S i rd i . - £ » - £ £ t ~ , i a v , 
Su S , „k i n ,e P k i t , d i e J n , .Tad . P . p t a r S unev , 5 a ra .k . , 1 , ą r ^ . J o ^ a . J * * * * * > « - ™ » tylą 

vanduo, 
tęsk rodė 

katilo 

^ d a jis užrašė Nijolei telefono numerį. Tik d u j T s krosnies kunkulavo v m Sunku atskirt i kas automob 
nepasakė savo tikrosios pavardės dar nuo pat garsiau - ^ a r t o j , " J į " - * 
susipažinimo. Ja i jis buvo žinomas Vytauto Balne- jaunoms širdims žodžių tikra 
vičiaus-Bolney pavarde... Adresą taip P * "gebėjo ..Ąk, Nancy Nancy. Ko 
nutylėti. Tai vis išradingojo Artūro patarimą: Bolney akimirka, ne tik Nijole, bet 

koks satrapas, su savo tėvyne ir tauta... Visada man 
prikaišiojo, visada norėjo valdyti, pasilaikyti sau, tai 
savo tautai... O kas man toji jau išmirštanti tauta, jeigu 
aš pats savo tautą galiu sukurti! Panašiai, kaip kūrė 
dar mokykloje .Šėtono pusbrolius' Dovydas..." 

Tarytum sąžinės aidas, nušvinta netolimos praei
ties vaizdai. Tada Vytas buvo dar moksleivių gaujos 
kandidatas... Štai, jie keliese išvyko j pajūrį. Kiekvie
nas turėjo nuosavą plokštę su peleku sklendimui per 
jūros bangas. Vytas taipogi buvo jsigijęs šį modernųjį 
sporto įrankį. Ak, kiek vargo buvo įtikinti tėvus... 

Vadovavo automobilio vairuotojas ir gaujos vadas 
Dovydas Kramm. Nerašytais įstatymais jie jau kele
rius metus buvo Krammo valdomi. Sudarė visada 
atskirą būrelį klasėje ir užjos ribų. Nors gimnazija be
veik baigiama, tačiau vis tiek jie dar laikėsi šutvėje. 
Vytas visada su jais, nors dar ne gaujos narys, bet 
mielai priimamas. 

Šalia Dovydo sėdėdavo Ričardas Todas. Stambaus 
sudėjimo rudaplaukis vyrukas, mokėjęs neatsikvėp
damas ištuštinti vyno buteli. Degtines butelį tik iki 
trečdalio galėjo... J is lyg llovydo padėjėjas ar adju 
tantas, kartu ir kūnsargio pareigas ėjo. Griežtas, stai
gus, žiaurus ir iškrypusio skonio vadas didele jėga 
nepasižymėjo. 

Užpakalinėje sėdynėje visada važiavo trys. Du 
tikrieji klubo nariai — Arturas Smith, geriausias Vyto 
draugas, ir Tony Bervikas — ne tiek btambus, kiek rie
bus ir ypač ėdrus jaunuolis, užimąs savo kūnu pusę 

kava. SunKu a i s iun i *»» i o Gdynės, palikdamas kitą pusę dalintis 
abiejų kraujas. Tik abiem J , e m s T o d e l abipus Tomo sėdėdami ir atsispirdami į 

• n e r e įfcėio automobilio sienas juodu nesivaržydami spaudydavo. 
Rodos kai artėja laimės minkydavo, lyg tešlą ir badydavo jo šonus alkūnėmis. 

(Bus daueiau^ 

http://terlioj.es


DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. liepos mėn. 27 d. 

tu7ifc*ji9« «5i»» 
L I E T U V O S B A N K I N I N K A I 

C L E V E L A N D E 

Mūsų profesionalų jaunoji 
ka r t a entuziast ingai jungiasi 
ta lkon, p lanuojant a t s t a ty t i 
nuniokotą Lietuvos ekonomiką, 
ka r tu propaguojant Lietuvos 
nepriklausomybės siekius ame
rikiečių skaitytojų plačiuose 
sluoksniuose. 

Clevelando „Pla in Dęaler" 
birželio 8 d. verslo sekcijos pir
majame puslapyje atspausdinta 
didžiulė nuotrauka/vaizduojanti 
Rimantą Aukštuolį — Bank 
One viceprezidento asistentą 
ta rp tau t in iams re ika lams, Žil
viną Mart inkų ir k i tus banko 
pareigūnus pasikalbėjimo metu. 
Ž u r n a l i s t ė R e b e c a Y e r a k 
straipsnyje „Lietuviai čia gauna 
biznio pamoką" rašo, kad Lietu
vos bankininkai siekia atsipa
laiduoti nuo bankin ių ryšių su 
Sovietų Sąjunga ir nori įkurti 
Vakarų stiliaus bankų sistemą. 

Ši bankininkų grupė jau buvo 
susitikusi su bankų pareigūnais 
Michigane ir Washingtone, D.C. 
P a s i k a l b ė j i m e G i n t a u t a s 
Praidys, Lietuvos pramonės ir 
s ta tybos banko vykdomasis 
direktorius^su grupe atvykę Cle-
velandan, nes Bank One tur įs 
gerą reputaciją tarptaut inėse 
banko transakcijose ir todėl, 
kad vienas jų aukš tas parei
gūnas R i m a n t a s Aukštuolis 
esąs lietuvių ki lmės. 

Lietuvos b a n k a i yra kon
troliuojami Sovietų Sąjungos. 
Lietuvai s iekiant nepriklau
somybės , b a n k i n i n k a i y r a 
suinteresuoti Lietuvos finan
sinės sistemos suprivat inimu. 

Šį šešių savaičių laykymą-
si sponsoriavo Lietuvių Fe
deralinė Kredito unija Detroi
te , kur Lietuvos bankininkai 
norėjo užmegzti koresponda-
vimą su Manufacturers Bank of 
Detroit, o taip pat susipažinti su 
Amerikos bankine sistema. 

G. K U D U K I E N Ė S V E I K L A 
C L E V E L A N D O S P A U D O S 

P U S L A P I U O S E 

Clevelando „Plain Dealer" 
birželio 3 d. laidos „Washington 
Notebook" skyriuje atspausdino 
ž u r n a l i s t ė s J u d y G r a n d e 
s t r a i p s n į „ R a l l y i n g for 
L i t h u a n i a " . R a š o m a : „Jos 
veidas pažįstamas ne tik Cleve-
lande. bet ir Washingtone". 
Straipsnyje kalbama apie Grace 
(Gražiną) Kudukienę — žmo
ną, m o t i n ą , v e r s l i n i n k ę 
v i s u o m e n ė s i r po l i t ikos 
aktyvistę, kur i šios savaitės 
(gegužės 30-birželio 3) didesnę 
dalį praleido demonstracijose ir 
kitokioje veikloje, keldama 
laisvos Lietuvos reikalą. Toliau 
sakoma, kad Kudukienė, 1941 
m. g imus i Lietuvoje , buvo 
peticijų, kurios reikalauja, kad 
JAV v y r i a u s y b ė a t e i t ų į 

pagalbą Baltijos tautai , ko
ordinatorė. „Bet ji taip pat 
sakė", rašo žurnalistė, — „kad 
tur int i ir kitų gilių interesų, 
kaip Amerikos pilietė, ir jie atei
tyje būsią vykdomi". 

Buvusi League of Women 
Voters in Cleveland pirmininke. 
Kudukienė yra Woman's Law 
Fund tarybos narė. taip pat yra 
aktyvi Woman's Space koali
cijoje, kur dalyvauja arti 60 įvai
rių moterų grupių. Ji pernai 
koordinavo buvusių Clevelando 
merų pagerbimo renginį, yra 
miesto švenčių progomis apšvie
timo taryboje, o taip pat dirba 
su grupe, kuri planuoja miesto 
renginius gamtoje. Prie savo 
Public-Relations biznio, ji pirmi
ninkauja ir tarptautinės preky
bos bendrovei. 

Neseniai ji tris kartus vyko į 
Baltuosius rūmus diskutuoti su 
prez. Busho pareigūnais apie 
galimybę sušaukti specialią 
konferenciją moterų klausi
mais. 

„Kaip ji atranda laiko savo 
bizniui ir dviem paaugliams 
vaikams", — klausia žurnalistė. 
Nuo kovo 11-sios, kai Lietuva 
paskelbė savo nepriklausomybę, 
ji savo reikalu pirmumą gerai 
n u s t a t ė . Lietuva t a p o jos 
pirmuoju veiklos tikslu. „Aš 
šiam reikalui atiduodu savo 
ypatingą energiją". Gražinos žo
džiais užbaigiamas dienraščio 
pranešimas. 

Gražina Kudukienė ir Vaiva 
Vėbraitė — peticijų organiza
torės birželio 4 d. vėl lankėsi 
Washingtone, kur buvo priim
tos Senato daugumos vado Geor
ge Mitchel. senato mažumos 
vado Robert Dole ir sen. Robert 
C. Byrd. Pagrindinis tikslas — 
Lietuvos respublikos pripa
žinimas. Gražina taip pat tarėsi 
su US Chamber of Commerce 
dėl galimybių steigti Komerci
jos rūmus Lietuvoje. 

„GRANDINĖLĖ" 
LIETUVOJE 

Liepos 13 d. „Grandinėlę", 
dalyvavusią 1990 - XIII Lietu
vos tautinėje dainų ir šokių 
šventėje birželio 29-liepos 13 
dienomis. Pan Am lėktuvas 
laimingai gražino Clevelandan. 
Šioje atmintinoje išvykoje 
. .Grand inė l ė " t a r t u m ap
vainikavo savo 37 darbo metus. 
kada ji su daugiau kaip 350 kon
c e r t a i s apskriejo JAV-es, 
Kanadą, Europą, Australiją ir 
Pietų Ameriką. Jauniesiems 
„Grandinėlės" šokėjams buvo 
didelis džiaugsmas ir laime (dau
geliui pirmą karta) nuvykti į 
kraštą, kur jų tėvai ar seneliai 
buvo gimę. 

Istorinėje išvykoje dalyvavo 
32 šokėjai su meno vadovu Liu 
du Sagių, administratore Alek
s a n d r a Sagiene. muzikos 
vadovo Rita Kliorienė. oficialiu 

„Grandinėlės" meno vadovas Liudas Sagys ir muzikos va-. 
po išeivijos lietuvių Tautinio vakaro programos V.R.M K 
rūmuose Vilniuje. 
išvykos palydovu Vytu Klioriu, 
tėvų talkininkais Gintautu 
Valaičiu ir Birute Vedegiene. 
muzikanta i s -akordeonis ta i s 
Romu Strimaičiu ir Rimu 
Bieliūnu, šokių mokytojomis 
Rene Motiejūnaite-Booth ir 
Audra Gedryte. 

Grįžtančius aerodrome pasi
tiko tėva i i r g ražus 
klevelandiečių būrys. Nors 
veiduose buvo žymūs kelionės 
nuovargio ženklai, visų nuo
taika reiškė džiaugsmą, kad iš
vyka pasisekė. Abu Sagiai su 
pas i tenkin imu sakė, kad 
„Grandinėlė" savo uždavinį 
atliko geriau, negu buvo tikė
tasi, kad t a i buvo fantastiška 
kelionė, kurios reikėjo ir 
..Grandinėlei" ir Lietuvai. 

e Rita Kliorienė 
litūros ir Sporto 

Aleksandra Sagienė (Liudas 
buvo užimtas š<^ėjų repeticijoje) 
daug kartų kalbėjo televizijoje, 
per radiją, turėjo interviu. Rita 
Kliorienė šventėje sveikino 
Laisvojo pašau':" dainų šventės 
rengimo komi ' to vardu. Jai 
buvo įteikta ".autinių raštų 
juosta, kurią turt-s perduoti atei
nanč ia i Pasaulio L i e tuv ių 
Dainų šventei. . Sagiams duota 
j u o s t a tu rės būti į t e i k t a 
sekančia i taut inių šokių 
šventei JAV-se. 

Koncertas , pagerbimai , 
ekskursijos 

Užsieniečių trys šokėjų grupės 
davė ir atskirą Koncertą Vidaus 
reikalų ministerijos kultūros ir 
sporto salėje, kur „Grandinėlė" 
ir „Jotva", prisijungus ir austra-
liečiams, atliko art i dviejų 
valandų programą. Bendroje 

Pagal oficialius duomenis, šventėje „Grandinėlė" šoko sep-

34 tūks tančių dainininkų, 
šokėjų i r muzikantų t a r p e 

šventėje dalyvavo 34 tūkst. dai
nininkų, šokėjų, muzikantų. 
Šioje masėje užsienio lietuviams 
atstovavo „Grandinėlė" su 32 
šokėjais. Punsko „Jotva" su 32 
šokėjais ir Australijos Adelaidės 
..Žilvinas" su 6 šokėjais. „Gim
tasis kraštas", liepos 12-18 
dienos laidos straipsnyje „Tu 
išlikai sveika, galinga", rašo: 
„Kaimyninės valstybės prezi
dentas su savo komanda pasirū
pino, kad kuo mažiau užsienie
čių skristų, važiuotų į Lietuvą. 
Ne visus sužiūrėjo. Ir kai „Žal
girio" stadione į patį vejos vi
durį buvo pakviesti Clevelando 
„Grandinėlės", Punsko „Jot-
vos" , Adelaidės „Ži lvino" 
šokėjai ir šokėjos, žiūrovų plo
jimai nustelbė garsiakalbius. 
Skambėjo sveikinimai, linkė
jimai svečiams iš Latvijos ir Es
tijos". 

Šios trys grupės buvo r ficialiai 
pakviestos Lietuvos kultūros 
ministerijos kultūrinio pasikei
timo susitarimo rėmuose. įvai
rių mokslo įstaigų kviestos 
grupes, kaip „Grandis", „Gyva-
taras". ..Lazdynai". „Volungė" 
negavo sovietų vizų. Pati minis
terija labai stengėsi nugalėti 
visas sovietines vizų ir kitas 
kliūtis. Dėl vykdomos blokados, 
vizų ir kitų biurokrat inių 
sunkumų „Grandinėlei" įgy
vendinti savo užsimojimą daug 
padėjo Clevelando Nationalities 
Service direktorius Algis Rukšė
nas. Vytas Kliorys ir Gražina 
Kudukienė. 

„Grandinėlė" įvairiuose para
duose dalyvavo su JAV ir Lie
tuvos vėliavomis ir savo ženklu, 
susilaukdama didelio dėmesio ir 
triukšmingų sveikinimų. 

tynis šokius, kartu su tūks
tančiais šokėju 

Liepos 11 Menininkų rūmuo
se buvo pagerb.: šventės choreo
grafai, chorvedžiai, muzikai. 
L iudas Sagy- apdovanotas 
ordinu-medaliu iž ilgametį tau
tinių šokių puoselėjimą išei
vijoje. Taip pat apdovanoti Alek
sandra Sagierv Rita Kliorienė. 
Renė Motiejūnaitė ir Audra 
Gedrytė. 

„Grandinėlė", laisvą nuo kitų 
įsipareigojimų laiką naudojo 
ekskursijoms po Lietuvą, taip 
liepos 1 aplankė Trakus, liepos 
3 — senovinį Gervėčių kaimą, o 
liepos 9-10 dienomis buvo 
nuvykusi į Kauną, Klaipėdą, 
Palangą. Kretingą, Kryžių 
kalną. Varnius. Matė daug 
bažnyčių ir istorinių paminklų. 
Jaunimas pažino Lietuvą iš ar
ti. Jų žinios apie Lietuvos pra
eitį gerokai pasipildė. 

„Grandinėlė" Vilniuje buvo 
a p g y v e n d i n t a patogiame 
Kultūros darbuotojų bendra
butyje, buvo rūpestingai globo
j a m a ir ge ra i ma i t inama . 
Klaipėdoje buvo apgyvendinta 
„Klaipėdos" viešbutyje. 

„Grandinėlė", atlikusi šią iš
vyką į Tėvų žemę, sustiprinusi 
tiltus tarp Lietuvos ir išeivijos, 
dėkoja visiems, padėjusiems jai 
šią misiją įgyvendint i . Po 
vasaros atostogų vėl pradės 
darbą ir svars tys p lanus 
ateičiai. 

V. Rociūnas 
ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

VYKSTA LIETUVON 

Atrodo, kad čiurlioniečių sva
jonė švęsti auksinę veiklos 
sukaktį savo gimtajame Vilniu
je jau arti tikrovės. Ansamblio 
p i rm. Vladas P lečka i t i s 
praneša, kad jau gautos vizos 
visam ansambliui ir kartu 
skrendantiems asmenims — 
viso šimtui asmenų. Koncertai 
numatomi Vilniuje, Kaune 
Klaipėdoje. Kretingoje, Pane
vėžyje ir kitur. Lėktuvas skris 
į Rygą, aplenkiant Maskvą. 

Po savo sėkmingų koncertų 
Clevelande gegužės 5-6 
dienomis, gegužės 19 d. Chica-
goje ir birželio 2 d. NVashingtono 
Marijos šventovėje, ansamblis 
vėl pradėjo in tensyvia i 
ruoštis koncertams Lietuvoje. 
Čiurlioniečiai giedos Vilniaus 
katedroje ir Klaipėdos Taikos 
Karalienės šventovėje, neseniai 
grąžintoje tikintiesiems. 

V. R. 

STATYBA JAU BAIGIASI!!! 
Pasaulio 'etuvių centre. Lemonte. „condominiums" baigiami 
statyti. Č a pirkėjai ras 
GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar galima pirkti šie „condominiums": 

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

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

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

Smukesnei informacijai skambinti Rūtai Susinskienei 
(708) 301-0880 ar (708) 257-7114 

arba rašyti 
Century 21 Pr ime Real Estate 

1 4 3 0 0 S. Be l l R d . 
L o e k p o r t . I I I . 8 0 4 4 1 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

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

Telefonai: 
41.V752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

1 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the bes- way to savs jegu lar ly 1 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
V o l t a i a s 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO {RENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPUTF.RIAI 

Su rusišku raidynu 

\VIES KAIMO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPV DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamlauatoa kalno* J 4 V 6 * M 
P M f c — u**+kymum tftonv M vfrns JAV mlamtų Ir lė kitų kraštų 

" Į a p Į a Į — autemoblIkM įtminama Sov Sąjungo) 
P e r v a T m a ptnięua. PmkvtHtml Ii tirttHo 

Mu«M p a r d u o t u v e s i u n t i * vivnlt iu 
r u * i u r a d i j u * i r e l e k t r n n i n i u o pne 
t»>«u« | Sov Sąjunga, *u a p m o k r l u 
arba n e a p m o k ė t u m u ' t u 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-sefttd. 11 

Paid and 
Comoounded 

Onarterly 

Vflttt 
see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 

TO »'T Y O U « I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

221 ? AEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

0 O r s : M o n . T u e Fr , 9-4 Thu r 9 8 Sat 9 1 

SERV1NG CHICAGOLAND SINCE 1905 

RE/MAX 
REAl.TORS 

r GREIT 
PARDUODA J 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią ;stat,ą prašome 
paminėti, kad esate a*t>a,;wte būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

S Mis KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir p* eTvesč'uose Sąž-
i m g a ' pa ta rnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE^L-BACE BEA_-ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
vaistiiose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MIS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I ifituviams žinomas ir patikimas vardas j 

EB M I S 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Šimait is ,Beal tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
T e l . 436-7878 

OPEN HOUSE BY OWNER 
3737 W. 70th Streat 

Sat.-Sun. — July 28-29 
1-4 p.m. 

Young couple delight. Wood burning 
firepiace. oak tnm. new carpeting. updated 
kitchen. ai! appliances. formai d.r.. CA 
maint free exterior. 2'/2 car garage — mušt 
see $89.900 

Ontuifc KMIEOK REALTORS 
V"J | 7922 S. Pulaski Rd. 
atA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei nor i te parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės Į Danute Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

OMK. '21 
OLSICK & COMPANY 1180 State S t ree t Lemont . I l l inois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

(708)157-7100 IRENA STANIULIS (708)257-5446 

Puikus mūr. . .Georgian" — 3 mieg„ 
Vh prausyklos, C/A. 1-mam aukšte 
skalbimui kamb., didelė virtuvė. 2 auto 
garažas Gera vieta — $107.500 
Kreiptis angliškai (708) 839-0889 . 

Naujo st i l iau* 2 butų klasiškas mūro 
namas ir garažas arti 72-tros ir California 
Skambinti pas 

VALDIS REALTY 
737-7200 arba 737-7202 

Dėl informacijų pirkėjas prašomas paduo
ti savo pavardę ir telefoną. 

HELP VVANTED 

Reikalinga liet. kalbanti moteris gyven
ti kartu su invalide moterim ir pagelbėti su 
lengva namų ruoša Kambarys, maistas ir 
alga Skambinti 
(708) 652-6076 arba (708) 892-0573 

Reikalinga moter is gyventi kartu su 
savininke Marquette Parko apylinkėje 
Butas ir maistas veltui. Alga pagal 
susitarimą. Skambinti tel . — (312) 
434-7174. 

NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
liepos 29 d. , 1-4 v. p.p. 
13010 Arctic Ct., Lemont 

Naujas 4 mieg (pagr gimnastikai/studija). 
..jacuzzi". 2 židiniai, neeilinė virtuvė, 
šeimos kamb pagr. lygyje, užbaigtas apa
tinis lygis, ąžuolo apdaila, 4 auto. garažas. 
aukščiausios kokybės namas ant beveik 
vieno akro žemės — $475.000. 

Naujas namas — O id Derby Estates: 4 
mieg.. 3 prausyklos, didelis šeimos kamb. 
su židiniu, apsodintas sklypas, centrinis 
siurblys, ąžuolo apdaila, efektingas apšildy
mas, centr. vėsinmas. tarpkom. ir daugiau' 
S179.000 

O L S I C K & C O . , R E A L T O R S ' 
1180 S ta te Street 
Lemont . Illinois 60439 O n l U K _ 
(708) 257-7100 •fl 

FOR RENT 

INSTALLER NEEDED 
For Handicapped Van Modification; 
Eletncal Knovviedge Very Desirabie Conve-
ment West Subunban Location Near I-290 

A0APTIVE PRODUCTS 
708(8320204 

•r 

MECHANINI 
MŪZA 

Modernus butas — apšildomas 
ir vėsinamas. 2-tram aukšte arti 
Marquette Parko bažnyčios. 
Tel 737-7202 arba 737-7200 

3Va k. apši ldomas ramiem 1-mam aukš
te butas; nauiai perdirbtas — šviesus, šva
rus su šaldytuvu ir virimo pečium: suau
gusiems be gyvuliukų, užstatas. 

Tel. 778-5759. 

FOR SALE 

Parduodamas apartmontlnla 11 
cu. ft. šaldytuvas — 1 m. senumo, 
kaina 200 dol. Skambinti 471-8300 ar
ba 778-2348. 

MISCELLANEOUS 

Nauias poetės Editos Na*araites eilėraščiu 
rinkiny* vra puikus rrodvmas kaip šm dienu 
technikos pasau ly j gali egzistuoti IT poezija, 
nuo to pasaulio neatitrūkdama, net j supoetin 
dama 

Knvga į le ido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti it Drauge". ios kaina o do l , 
su persiurtimu — 7 dol 50 centu. Illinois 
gyventom; prie sumos dar pndeda 48 centus 
mokesčio 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

PRANK ZAPOLIS 
3208V 2 W«st 95th Street 

T . l . _ GA 4-8SS4 
-•-„» 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto letdimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

—^P 

I 

file:///VIES


Dainavoje nauja skulp. Jono Bugailiškio kūryba 
Nuotr. R. Kriaučiūno 

DAINAVOS RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Liepos 15 diena įvykusiame 
Dainavos rėmėjų suvažiavime 
buvo išrinkti ar perrinkti šeši 
direktorių taryba nariai: Vytas 
Cyvas. dr. Marius Laniauskas. 
Vytas Petrulis. Vidas Neveraus-
kas. Kastytis Giedraitis ir Ja
nina Udriene. Kandidatai liko 
dr. Marytė Gaižutienė ir Joną? 
Urbonas. Šalia jų yra dar sep 
tyni ALRKF ar jai priklausan 
čių organizacijų skirti atstovai. 
Kitame direktorių tarybos posė
dyje jie iš savo tarpo išsirinks 
tarybos pirmininką ir kitus 
paga l s t a t u t ą p r a m a t y t u s 
asmenis įvairioms pareigoms. 
Iki suvažiavimo tarybai vado
vavo dr. Vytenis Darnusis, kuris 
šiam suvažiavimui ir pirminin
kavo. 

Rėmėju suvažiavimas vyko 
metinės šventės fone. Metinė 
šventė prasidėjo šv. Mišiomis. 
kurias atnašavo vysk. Paulius 
Baltakis, konceiebruojant trims 
kunigams Sigitui Tamkevičiui, 
Ričardui Repšiui ir Kęstučiui 
Ramanauskui. Savo įvadiniame 
žodyje vysk. Baltakis priminė, 
kad per suvažiavimą bus pa
gerbtas kun. Stasys Yla. per 
kurio mokyklą perėjo daug atei
tininkų. Pagarbiai prisimintas 
sergantis kun. Viktoras Dabu-
šis, kuris daugeU metų pir
mininkavo Dainavos direktorių 
ta rybai . Pamoksle kun. S. 
Tamkevičius dienos Evangeliją 
pritaikė Lietuvos ir išeivijos lie
tuviams aptarti. Evangelijoje 
buvo kalbama apie sėklas, ku 
rios krito i griovį, tarp erškėčių, 
ant uolos ir i derlingą žemę. 
Liturgines programos paruoši 
mui vadovavo Benediktas Neve 
rauskas. Giesmes pravedė Ri 
mas Kasputis. 

Diena pasitaikė gana graži, 
nors oro pranašautojai grasino 
lietumi Tai be abejo atbaidė 
dalį šventės dalyvių. Pr ie 
įvažiavimo svečius sutiko Algis 
Bražėnas ir Juozas Duoba Prie 
jų svečiai jau pr ipra tę ir 
nustebtų jeigu jų prie įvažia
vimo nebūtų. Atvažiavę svečiai 
buvo tikrai maloniai nustebin 
ti ir sužavėti naujai atsiradu 
šiomis meniškoms skulptūroms, 
kurios buvo ..pasodintos" tik 
dieną prieš šią švente. Tai 
skulptoriaus Jono Bugailiškio 
kū ryba . Vos prieš t re je tą 
savaičių Dainavon atvažiavęs, 
jis, su Ju l iaus Pa lūno iš 
Clevelando talka, iš pernai 
metų viesulo išrautų ąžuolų 
isskulptavo lietuviškąją dvasia 
keliančias skulptūras. Bema 

t ant jos pasidarė fotografų ob
jektu. 

Kiti skulptoriaus sukurti kū
riniai buvo išstatyti parodėlėje 
paviljone prie pliažo, kur vyko 
vaišės, laimėjimai ir pasižmo-
nėjimas. Vaišių ruošos kolek
tyvui vadovavo Jadvyga Damu-
šienė. Nors pastaroji prieš šven
tę šiame dienraštyje tilpusiame 
aprašyme sakė nesitikėti kokių 
ypatingų kulinarinių pasiūlų, 
maistas buvo skanus, skalsus, 
pigus, o patarnavimas greitas ir 
su šypsena. Ko daugiau norėti? 
Laimėjimų darbo komandai va
dovavo Viktoras Veselka. Šven
tės paruošiamiesiems darbams 
daug talkino buvęs adminis
tratorius Vacys Lelis ir dabar
tinis administratorius Albinas 
Grigaitis. Be abejo daug svarbių 
pavardžių lieka nepaminėtos, 
bet jiems ir joms visoms priklau
so nuoširdi padėka. 

Rėmėjų suvažiavimas buvo 
atidarytas vysk. P. Baltakio 
malda, kurioje ir vėl prisimin
tas ligos pakirstas kun. V. 
Dabušis Suvažiavimui pirmi 
ninkavodr. V. Darnusis, sekre
toriavo Vitas Sirgėdas. Manda
tų komisijai vadovavo Bronius 
Polikaitis. Tarybos pirmininkas 
savo žodyje priminė nuo pereito 
suvažiavimo atliktus darbus. 
Sporto aikštės atnaujinimu rū 

todėl labai remtina ir ateityje. 
Revizijos komisijos pranešimą 

padarė dr. Romualdas Kriaučiū
nas. Iždo knygos vedamos pa
vyzdingai. Buhalteriui Algiui 
Bražėnui ir iždininkui Steponui 
Smalinskui pareikšta vieša pa
dėka ir pagyrimas. Sekusiuose 
rinkimuose šalia jau reportažo 
pradžioje minėtų naujai iš
rinktų tarybos direktorių buvo 
pririnkta ir Revizijos komisija, 
susidedanti iš Antano Janušio 
ir Romualdo Kriaučiūno. Tiek 
taryba, tiek revizijos komisija 
išrinkta trijų metų kadencijai. 

Diskusijoje bei pasisakymuose 
pozityviai atsiliepta apie J. 
Damušienės organizuotą sto
vyklą lietuviškai nekalban
tiems vaikams. Šiemet joje buvo 
daugiau šešiasdešimts stovyk
lautojų. Dr. A. Darnusis pri
minė, kad už stovyklaujančius 
vaikus atsako stovyklaujanti 
grupė, o ne Dainavos adminis
tracija. Renkant vadovus reikia 
ieškoti nuolankių vadovų, o ne 
vien norinčių prieš kitus pasi
rodyti. Šios vasaros valdžios in
spekcija jokių priekaištų sto
vyklai neturėjo. Administracija 
visada rūpinasi, kad pliažo 
sargai, šeimininkės ir kitas per
sonalas atitiktų valdžios rei
kalavimus. Iškilo klausimų apie 
stovyklos rajone (už užtvertos 
tvoros) stovyklos sargo laiko
mus arklius. Jei už karvių ga
nymą buvo gaunama nuoma, 
kodėl arkliai ganosi už dyką? 
Tarybos pirmininkas pažadėjo šį 
ir kitus iškilusius klausimus 
toliau nagrinėti. Dr. J. Pikūno 
manymu, Dainavos- stovykla 
galėtų pasinaudoti lietuviai 
sportininkai, nes sezono pra
džioje yra porą laisvų savaičių, 
o stovykloje yra puikios sąlygos 
sportui. Prabėgomis paminėta 
vis besikeičiantys valdžios 
reikalavimai stovykloms. Pa
sisakyta, kad administracija 
turėtų daryti viską, kad suma
žintų progas bet kokioms 
pagundoms ieškiniams dėl būtų 
ar nebūtų prasižengimų. Buvo 
pasigesta stovyklos administra
toriaus pranešimo suvažiavime. 
Galop buvo komentuota, kad 
Baltųjų rūmų (dr. A. Damušio 
vardo namo) prieangis yra gan 
niūrus, o vidun įėjus užpuola 
meno perteklius. 

įdomiu sutapimu dalis to 
meno, sukurto Albino Grigaičio, 
rado labai pozityvų atgarsį „The 
Mancherster Journal" mėnraš
tyje. To leidinio antrajame (ge
gužės mėnesio) numeryje buvo 
paskirta pilni keturi puslapiai 
Dainavos stovyklos ir jos dabar
tinio administratoriaus aprašy
mui. Reportaže buvo dešimts 
įvairaus dydžio nuotraukų ir 
porą mažų klaidų. Neatsiliko ir 
J ackson miesto d i e n r a š t i s 
..Jackson Citizen Patr iot" savo 
liepos 8 d. laidoje paskyręs 
puslapį Dainavos stovyklai ir jo
je įvykusiai lietuvių kilmės 

AMERIKIEČIŲ UŽMOJAI 
SOVIETUOSE 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. liepos mėn. 27 d. 

pinosi Vitas Sirgėdas ir Albinas stovyklai. Duota taiklios info-
Grigaitis. Vytautas Petrulis 
vadovauja vykdomajam komite
tui, kuris artimai dirba su 
stovyklos administratorium. 
Skulptorius Jonas Bugailiškis, 

rą, kuri bus apipavidalinta 
kryžių kalne. Paminėta, kad 
pernai buvo aptvarkytas kryžių 
kalnas ir ten esami kryžiai. 
Netolimoje ateityje reikės 
daugiau smėlio prie pliažo, 
viesulo apgadintas pušynėlis 
turėtu būti apvalytas. 

Tarybos iždininkas savo pra
nešime paminėjo stambesnius 
stovyklos rėmėjus metų eigoje: 
Glenn Troltz. Algį Bražėną, dr. 
Liną Sidri. kun. Viktorą Dabušį 
ir Jadvyga Damušienę. Jiems ir 
kitiems rėmėjams plojimu iš
reikšta nuoširdi padėka. Nors 
pernai s tovykla sus i laukė 
gražios aukų sumos, šįmet per 
pirmąjį pusmetį aukų turėta vos 
apie vieną tūkstantinę. Iždi
ninkas pastebėjo, kad dėmesys 
Lietuvai nustelbia dėmesį Dai 
navai. Tačiau pastaroji pasi 
lieka mums labai reikalinga ir 

Praėjus menes ui, kai Ameri 
kos McDonald .radare duris 
maskviečiam> pa ragau t i 
garsiųjų „harr.: urgers", kita 
biznierių grupt Time \Varner. 
Inc., susitarė su Sovexportfilm 
pastatyti Mask\ oje ir Leningra
de amerikiefcišk pobūdžio kino 
teatrus. 19 ekranų su 7.400 
sėdimom vieton., rodys sovietu 
ir Amerikos filr.us. Įdomiausia, 
kad nebus jokio? cenzūros, — tai 
užtikrino generalinis Sovietų 
filmų agentūros direktorius. 

Susitarimo dž'.augsmas neap
siėjo be Sovietų pakelto tosto. 
Kai Time Warner prezidentas 
kėlė taurę ui Hollyvvoodą. Le
ningradą ir Maskvą, Sovietų 
ambasadorius Dubinin linkėjo 
sveikos ateities Sovietų-Ame 
rikos gimusiam kūdikiui. 

Dviejų moderniškų kino teat
rų atidarymas yra numatytas 

1991 metų gale. Jų pastatymas 
kainuos 28 milijonus dolerių 
Dabar Maskvoj yra 100 kino 
teatrų, kurių didžiausias yra 
1200 vietų ..Rusijos" teatras. 
Naujasis VVarner pastatas turės 
10 ekranų ir 4.000 vietų. Numa
tyta vieta yra arti požeminio 
traukinio ir geležinkelio stočių. 
Leningrado teat ras turės 9 
ekranus ir 3.400 vietų. Jis bus 
pastatytas taip pat netoli nuo 
požeminio traukinio stoties. 

Kino lankytojams bus nau
jiena ir amerikietiški ..pop-
corn". kurie bus pardavinėjami 
teatro laukiamajame, kartu su 
minkštais gėrimais. Keikia 
manyti.kad didžiausia naujiena 
bus leidimas įsinešti ..popcorn" 
ir gėrimus į salę, kas iki šiol 
buvo draudžiama. Platesniam 
demokratijos pasireiškimui bus 
leista rodvti net kontraversi 

Muzika 

Pradedant 1988 m. l iepos 2 d., kas i a s t a d l a n 
8:40 Iki 10 v .v . 

p*r WPNA ( buv . W O P A stotis) 1 4 9 0 A M 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui' 

lietuvių bei anglų kalbomis 
• sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra - Kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
,.Pasagų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

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

AManc* Communications, mc. 
408 South Oak Park Avenue Oak Park. IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

Remember... 

Rock o 
AUTNOMUD 

Ages 
U.OI 

- i 

• Visos kapines, visos reiigitos 
• V'enintele Rock of Ages paminklų 
prekyba š>ote apyl inkėj Amžina ga'.mtiia 

ONTVROCKOF AGES 
DSALERS HAVE 

ROCK OF AGES MEMORIALS. 
„Rock oi \ces" paminkl.ii yra 
eeriau-i ir t\ rčiausi Kiečiausias 
granitas. jiciausiai atliktas dar
bas, am/in.i garantija At\ \ kito ir 
pamausite 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių (rašai 
Mauzoliejai 
DviguDi paminklai 
Pagai užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzines atminimo ientos 

macijos ir apie dabartinės Lie
tuvos padėtį bei jos vargus. 
Nėra klausimo, kad šis išskir
tinis dėmesys Dainavai yra 
aidas pasaulio spaudos paro-

Antkapiai ' ^aminklai * Mauzo
liejai ' Paminklų įrašai ' Pa
minklai pamatomi bet kuriose 
kapinėse 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Pl rmad . -Penk td . 8 : 3 0 - 4 : 3 0 
Šeštd 1 0 : 0 0 - 4 00 
Sekmd 1 1 : 3 0 - 3 : 3 0 

ST. MARY & E \ ERGREEV 
MONOIENT CO. 

9 1 0 0 S. KEDZIE AVE.. EYERGREEN P A R K . IL. 
(312) 233-3015 or (708) 1227146 

nius filmus, kaip ..Raudonojo 
spalio medžiokle", kur rodoma, 
kaip sovietų povandeninio laivo 
kapitonas dezertyruoja į JAV. 

Jeigu sausio 31 d. McDonald 
at idarymo dieną, alkaniems 
maskviečiams buvo parduoda 
30.000 . .hamburgers", tai ir vi
sos auditorijos bus kiaurą dieną 
užpildytos smalsiais maskvie
čiais. Taip spėlioja Amerikos 
filmų sąjungos prezidentas. 

Teatrai bus aprūpinti pačiais 
mode rn i aus i a i s į rengimais . 
Stereo garsų sistema, kompiu
teriais reguliuojamas bilietų 

pardavimas, neono šviesos, 
marmuro dekoracijos laukia
majame, restoranai, suvenyrų 
k rau tuvės , video ža id imų 
patalpos — visa tai lauks Mask
vos ir Leningrado žiūrovų. 

Projektas yra jungtinis. Time 
NVarner kompanijos padalinys 
(Warner Bros Internat ional 
Theater Co.) valdys 60 procentų, 
o Sovietų filmų agentūra (So 
vexportfilm) — likusius 40 
procentų. 

Kada jaučiamas pelno kvapas, 
negaila nei 28 milijonų 

E d m . J a k a i t i s 

Vilkaviškiečiui 

A.tA. 
JUSTINUI BALTRUŠAIČIUI 

išėjusiam amžinon kelionėn, brolį GAUDENTA 
kaimyniška i užjaučiame 

St. Aušrota 
A. Bajoras 
I. Pr. Gustai 
L. L. Medeliai 
K. J. Tumančiai 
M J. ValiukeviČiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

Dailės ins t i tu to dėstytojas dytam dėmesiui laisvėjančiai 
Vilniuje, yra pramates septynių Lietuvai. Smagu matyti , kad 
metrų didumo medžio skulptū- Dainavos užduotis ir jos pasiekti 

rezul ta ta i a t randa platesnį 
atgarsį ir amerikiečų tarpe. 

LAIMINGA MOTINA 

Anita Draconsis, 24 m.jkuri 
liepos 11 d. davė dalį savo 
kepenų savo dukrelei, liepos 24 
d. jau grįžo pasveikusi į namus. 
Jos dukrelės sveikata tiek pasi
taisė, kad gydytojai už trejetos 
dienų ir ją paleis namo. Tokias 
operacijas pati pirmoji pasaulyje 
pradėjo Chicagos universiteto 
ligoninė. 

CHICAGOS TALKININKAI 
L E N K I J O J E 

Iš JAV vadinamo Taikos 
korpuso nariai vyksta padėti 
atsigauti Lenkijai. Iš Chicagos 
yra nuvykę penki. Daugiausia 
jie moko anglų kalbos 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1 jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia Liev.-oje nereikės mokėti jokių mokesčių Leidžiamųjų 
siųsti ca "'ų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas 

2 Nereikia važiuoti j Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolermee krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Sva-oesnės prekės dolermėje krautuvėje yra šios auto-
mobifca akjytuvai. siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofoną - deomagnetofonai ir kt. 

3 S jnčiame ir toliau siuntimus kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis 

Mūsų siunčiama elektrine aparatūra yra tinkama nau
d o j e etuvoje Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi •' r-s i4 kalba. Lietuviškai instrukcijų dai nėra 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiu' tiame palikimus Į Lietuvą naudingiausiu 
P AVE L: ETOJUI BŪDU 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lane, Bromley, 

Kent. BR1 4HB. England. Tel. 01 460 - 2592 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Roberts Rd. - Tel. <708> 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7Kt Street 

C hieago, Illinois 6062^ 
M312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C icero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 6O650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
t AVVRENCE t . GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGO.IK BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 

' 
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DRAUGAS, penktadienis , 1990 m. liepos mėn. 27 d. 

x Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje, 
yra parašęs straipsnį „Chicago 
Tribūne", kuris a tspausdintas 
liepos 26 d. laidoje. Straipsnis 
užvardintas , ,Li thuania has 
r igh t to i n d e p e n d e n c e " ir 
parodo, kad Lietuva, ku r i buvo 
nepriklausoma, turi valstybinę 
istoriją, Bush-Gorbačiovo susi
tikime nepripažįstama ka ip 
nepr ik lausoma, o t i k ka ip 
Sovietų Sąjungos dalis. Lietuva 
nėra Sovietų dalis ir j ie negali 
to panaudoti Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai, nes jos buvo prievarta 
pajungtos. Lietuva ir pasiskelbė 
kovo 11d. nepriklausoma vals
tybe. 

x J u r g i s L e n d r a i t i s , kaip 
, ,Ho t l ine" a t s t o v a s , buvo 
nuvykęs Į Washingtoną su Vy
tautu Valatkaičiu, Lietuvos 
ministerės pirmininkės pava
duotoju Algirdu Brazausku ir su 
juo kartu iš Lietuvos atvykusiu 
Rajacku į Washingtoną ir daly
vavo pr iėmime B a l t u o s e 
rūmuose, kur prez. G. Bush 
pasirašė pavergtų t au tų pro
klamaciją. Grįžęs iš VVashingto-
no jis davė pirmąsias žinias apie 
priėmimus ir A. Brazausko 
keliones. 

x Dai l in inko V y t a u t o I g n o 
dailės darbų parodą,dar gal ima 
pamatyti dailės muziejuje Lietu
vių centre Lemonte. Muziejus 
atidarąs kiekvieną sekmadienį 
nuo 12 iki 3 valandos. Paroda 
veiks iki spalio mėnesio. 

x Prof. A l g i r d a s B u d r y s , 
klarnetistas, lydimas dail. M 
Stankūnienės, lankėsi „Drau
go" redakcijoje, spaustuvėje ir 
administracijoje, sus ipaž in
damas su lietuviškos informa
cijos skleidimu išeivijoje. Prof. 
A. Budrys yra virtuozas klarne
tistas ir šiandien tu r i koncertą 
lietuviams. 
" x Aldonos K a m i n s k i e n ė s 
l a i š k a s buvo i š spausd in t a s 
„Chicago Sun-Times" liepos 25 
d. laidoje laiškų skyriuje, bet 
per klaidą buvo da r parašyta 
Jim Zwit pavardė. „Chicago 
Sun-Times"*liepos 26 d. Aldonos 
Kaminskienės už šią klaidą 
atsiprašė. Iš tikrųjų laiškas apie 
Lietuvą buvo labai geras ir 
laiku parašytas. 

x P r o f e s o r i u s A l g i r d a s 
Budrys , po sėkmingų koncertų 
Quebeke, pasauliniame klarne
tistų festivalyje, ta rp taut in ių 
kritikų įvertintas, kaip vienas 
iš šių dienų virtuozų, akompa
nuojant muzikui Alvydui Va-
saičiui, atliks koncertą Balzeko 
Muziejuje liepos 27 d., penkta
dienį 7:30 v.v. Vi suomenė 
nuoš i rdž ia i k v i e č i a m a at
silankyti bei pabendraut i su 
Lietuvos iškiliuoju menininku 

(sk) 

x Albinas K u r k u l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , I n c . , pa ta rnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėję skambinki te 
312-977-7916. 

(skl 

x Baltijos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv i škas m a i s t a s ir jvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v Uždą 
rytas pirmadieniais 8100 Ro
bertą R d „ te l . 708-458-1400. 

x Grei t p a r d u o d u v ienos ir 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i t e 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar 
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Šv. Mišios Šv. Kazimiero 
sese rų vienuolyno koplyčioje 
bus rugpjūčio 1 d., trečiadienį, 
7 vai. vak. Šv. Mišių intencija, 
kad Motina Marija Kaupaitė 
greičiau būtų paskelbta palai
mintąja. Mišias atnašaus kun . 
Thomas Koys iš Šv. Alberto 
Didžiojo parapijos Burbanke. 
Seselės kviečia visus šv. Mišio
se dalyvauti. 

x V idos S id ry tės lietuviško 
kūrybinio žodžio konkurse liepos 
14 d. Dainavoje jaunųjų atei
t ininkų stovykloje pirma vieta 
su 35 dol. teko Linai Sidrytei už 
jautriai aprašytą šeimos pergy
venimą. Antrą vietą su 15 dol. 
gavo Rima Viliamaitė už dailiai 
p e r s k a i t y t ą e i l ė ra š t J. Š i ų 
premijų mecenatas yra dr. R. 
Sidrys. 

x A r ū n a s Guda i t i s , buv. se
natoriaus Daniel Riegle teisinis 
patarėjas ir teisės žurnalo New 
York universitete redaktorius, 
i n t e r p r e t u o s nau juos ius 
Lietuvos respublikos įstatymus, 
išleistus po kovo 11 d. Jo 
p a s k a i t a b u s l i e tuv i škų jų 
studijų savaitėje rugpjūčio 13 
Dainavoje. Savaitę rengia Lie
tuvių Fronto bičiuliai. Tą pačią 
dieną Arūnas Gudaitis supažin
dins savaitės dalyvius su nauja 
adv. Povilo Zumbakio knyga 
„Lithuanian Independence". 

x Algis M i c k ū n a s Santa
ros-Šviesos suvažiavime rugsėjo 
6-9 d. Tabor Farmoj, Sodus, 
Mich., skaitys paskaitą „Post-
modernioji teologija". 

x P r a n u t ė i r A n t a n a s 
Šošės 50 metų vedybų sukak
tuvių proga suruoštų pietų 
metu jiems įteiktas pinigines 
d o v a n a s sumoje 680 dol. 
paskyrė Tautos fondo Lietuvos 
laisvės iždui okupuotos Lietuvos 
laisvinimo ir atstatymo reika
lams. 

x „Kr ivū lė" , Nr. 1, pasiekė 
redakciją, kaip naujas Vokie
tijos sielovados leidinys. Siame 
numeryje y ra i š spausd in t i 
Lietuvos kardinolo ir vyskupų 
laiškai, vysk. P. Baltakio laiš
kas ir duodama daug informa
cijos iš Lietuvos ir išeivijos 
Europoje. 

x Už ka lendor ių , ka lėd ines 
ko r t e l e s atsiuntė po 10 dol. dr 
Jolanda Mickevičiūtė-Ruokien''. 
Danguolė Smith, D. Ješmantas, 
S. Gedvilą, A. Z. Styga, Albinas 
Paplauskas, Aldona Čaplėnas, 
P. O. N a v i c k a s , E leonora 
Szwed. Kostas Vaičaitis, Ed-
mund Binkis, J. Masilionis, J. 
V. Lapatauskas, E. Sventickas, 
J . Domantas , V. Laugal i s , 
Danutė Augienė. Petras Petrai
t is . Visiems tariame ačiū. 

x Ar nor i t e gyvent i S a n 
F r a n c i s k e ? Ieškoma studentė 
arba jauna lietuvaitė prižiūrėti 
3 m. berniuką, gyventi kar tu su 
šeima. Prašome skambinti (415) 
931—0442 ir palikti žinutę. 

(sk) 

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

(sk) 

x P a g e i d a u j a n t y s susigrą
žinti p r a r a s t ą nuosavybe Lie
tuvoje, (namą. sklypą ar kt. tur 
tą t e i r a u k i t ė s p a s Liną. 
708-839-5561. D a r b o vai . : 
p i rmadien į -penk tad ien į 1 v. 
p .p . -5 v. p .p . 

(sk) 

x Juozas Kuncas ieško ži
nių apie savo senelį Anuprą 
Zaniauską, atvykusį į JAV iš 
Jackavo kaimo, Miroslavo apy
linkės, Alytaus raj. dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Kiek 
žinoma, gyveno Niagara Falls, 
dalyvavo Amerikos savanoriu 
pirmajame kare. Lietuvoje liko 
jo žmona Ona Braniulytė-Žar-
nauskienė ir jo dukra Ona 
Žamauskaitė-Kuncienė. Juozas 
Kunca norėtų sužinoti savo 
senel io likimą, k a i p jam 
susiklostė gyvenimas, jeigu 
miręs , kur yra palaidotas. 
Galima Juozui Kuncai rašyti: 
Sudervės 49-80, Vilnius, Lithu-
ania. 

x Ats iuntė už ka lėdines 
korteles, kalendorių po 10 dol. 
dr. F. Pleckas, P. Petrušaitis, 
Eugenijus Bartkus, J. A. Grina, 
R. K. Giedraitis, V. Andrušaitis, 
Al. Žvinakis, Karolis Milkovai-
tis, Jonas Vasaris, Oreginas Ro-
vinskas, V. Rozevičius, K. Toto
rait is , Albinas Paškevičius, 
Paul Aldona Riškus, A. V. ir G. 
Rudžiai, D. V. Aukštinaitis. La
bai dėkojame. 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles , kalendo
rių: rašyt. Liudas Dovydėnas, 
Leon Miller, John Kazlauskas, 
A. Žiedas, Joseph Strungys, R. 
Bagdonas, Šarūnas ir Audronė 
Užgiriai, St. George Church, 
S. Jonynas, Marion Smilgius, 
Jonas Bironas, Aldona Griškus, 
Pranas S p a k a u s k a s , Anna 
Sablovskis. Visiems ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lendorių, kalėdines korteles: 
Jadvyga Rutka, dr. L. Petraus
kas, Genė Dambras. A. Stan-
čius, P. Sideravičius, Alfonsas 
Smilgius, F. Klimaitis, Ona 
Merkis, E. Vasiliauskas, B. P. 
Andriukaitis, A. Lukoševičius, 
P. Sidas, Jerome Gaižutis, 
Kostas Nemuna i t i s , Helen 
Walski. Visiems ačiū už aukas. 

x Atsiuntė įvairiomis p ro 
gomis po 10 dol. aukų: dr. 
Vladas Vaitkus, O. Bruskienė, 
P. Miliauskas, V. Gasiūnas, E. 
Demikis, A. Pietarienė, Juozas 
Sudeikis. Labai ačiū. 

x P r a t ę s ė p renumera t ą ir 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
kor te les , kalendor ių: Vyt . 
Požėla, Petras Macnorius, B. 
Žemliauskas, Vyt. Markevičius, 
R. Korzonas, Irena Lileikis, J. 
Kavaliauskas, Stasys Melnikas, 
Pranas Shimkus, Julius Nesa
vas, Karolis Balys, B. Paliulis. 
Peter Levulis ir Stasys Kezutis. 
Visiems ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
15 dol. auka: Albinas Dzirvonas. 
Chicago, 111., Danguolė Smith, 
Wichita, Ks., Algis Daugirdas. 
Willowick, Ohio, Vincas Saras, 
Los Angeles, Ca l . Visiem 
tariame ačiū. 

Prie Baltųjų Rūmų VVashingtone, D.C., prieš pasirašant pavergtųjų tautų proklamaciją. Iš kairės: 
Jonas Bobelis, Viktoras Nakas, iš Chicagos nuvykę Jurgis Lendraitis ir Ramunė Kelečienė ir 
Vytautas Jokūbaitis. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

x Marąue t t e P a r k o Lietu
vių N a m ų Savin inkų GEGU
ŽINĖ bus šį sekmadienį parke 
prie 71-mos ir Francisco gatvių. 
Pradžia 12 v. Bus skanaus lietu
viško maisto, dovanų paskirsty
mas ir kiti įvairumai. Visi kvie
čiami. 

(sk) 

x VAISTAI I LIETUVA! 
DĖVĖTI d rabuž i a i ir kiti 
daiktai. Kiekiai neribojami. 
MUITO NĖRA. Automobiliai 
pigiai parduodami. Aukštos 
kokybės PALENDVICA, SKI
LANDIS, r ū k y t o s de š ro s , 
$84. TRANSPAK, 2638 W. 
69th St. Ch icago , IL 60629, 
31 £436-7772. 

(sk) 

x I jo tuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuva, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro 
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin-
Kite \ New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk). 

SVETIMIEJI PADEDA 
LIETUVAI 

Ka ta l i kų organizacija 
„American Society for the 
Defense of the Tradition, Fami
ly and property" renka parašus 
paremti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą Si organiza
cija, įkurta 1974 metais, veikia 
20 pasaulio kraštų. Tai ka
tal ikiška, antikomunistinės 
ideologijos organizacija, kuri 
nori pasauliui parodyti, kad 
komunizmas griauna šeimas ir 
gyvenimą. 

Šios organizacijos 9 nariai jau 
kelios savaitės Chicagos miesto 
cent re renka parašus. Jie 
kreipėsi į JAV LB krašto valdy
bą paremti jų darbą. Krašto 
valdyba jų darbą sušelpė tūks
tančiu dolerių, lietuviai Jėzui
tai davė pastogę, > Vyresniųjų 
centras Seklyčia uos maitina. 

Nuo gegužės mėnesio iki 
d a b a r ši organizacija yra 
surinkusi visame pasaulyje tris 
milijonus parašų. Pradedant 
r inkt i parašus, apie savo norą 
tokiu būdu padėti Lietuvai jie 
telegrama gegužės 25 d. apie tai 
informavo Lietuvos Aukščiau
sios tarybos prmininką Vy
tautą Landsbergį. Tos tele
gramos tekstą- buvo išspaus
d i n t a s ,.The Wall Street 
Journal". 

Lietuviai turėtų būti dėkingi 
š i ems ki tataučiams už jų 
pagalbą Lietuvos laisvės kovoje. 

Birutė J a s a i t i e n ė 
GRAŽUS BRIGHTON 

PARKO LIETUVIU 
FESTIVALIS 

Jau ne pirmi metai, kai Brigh-
ton Parko namų savininkų 
draugija rengia tradicinius fes
tivalius šioje gana gyvoje lie
tuvių kolonijoje Chicagoje. 
Jeigu Marąuette Parko lietuvių 
festivaliai jau žlugo, t a prasme 
reikia pasveikinti Brighton 
Parko lietuvius už jų ryžtą. 

Šiemet jų festivalis buvo dar 
įspūdingesnis. Jis tęsėsi 3 
dienas - nuo liepos 13 iki 15 
dienos. Visas tris dienas, šalia 
kitų orkestrų,grojo specialiai iš 

Lie tuvos i škv ies ta K a u n o 
kaimo kapela ,,Griežlė" — 11 
asmenų g jpė. J i savaitgalio 
dienomis pasirodydavo net 2-3 
kartus ir smagiai nuteikdavo 
t a u t i e č i u s savo k a i m i š k a 
muzika, dainomis ir šokiais. I 
šokius kauniečiai mėgindavo 
į t raukti ir žiūrovus. Jeigu 
penktadienio lietingą vakarą 
svečius iš Kauno stebėjo gal tik 
40 tautiečių, tai sekmadienį jau 
jų buvo art i 300. Prie kauniečių 
pakvietimo išlaidų prisidėjo 
Standard Federai bankas su jo 
viceprezidente Rūta Juškiene. 

Nuotr. Jurgio Lendraičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Argentinos Lietuvių or
ganizacijų ir spaudos taryba su
darė komisiją Lietuvai pagelbė
ti. Pirmininku išrinktas Jurgis 
Brazaitis ir sudaryta komisija. 

— I Rosario pas i t a r imui 
b u v o atvykę Pas. Lietuvių 
Jaunimo kongreso komisijos 
nariai: pirmininkė Ariana Ras-
tauskaitė, ižd. A. Ruplėnas ir 
nariai L. Stukas, A. Dumšė, F. 
Daratėnas. Jie pasitarė su Ro
sario jaunimu ir vyresniais apie 
kongreso rengimą. 

Po pasitarimo su JAV LB krašto valdyba kun. Sigitas Tamkevičius, kun. 
Antanas Gražulis, Regina Račiene, Kostas Dočkus ir Vladas Sinkus. 

Liepos 14 d. popietėje į šį fes
tivalį atsi lankė ir Chicagos 
miesto meras Richard Daley. 
Čia svečias pasveikino lie
tuvius, o ypatingai muzikantus 
iš Lietuvos. Linkėjo visiems 
geros kloties. Rūta Juškienė 
merui įteikė gražų paveikslą — 
Lietuvos peisažą, Kauno kaimo 
kapelos narė Vilija Rakštaitė 
svečią apjuosė lietuviška tauti
ne juosta, kurioje buvo išrašytas 
vardas ..Kaunas'" Taip pat 
tautinių šokių pašoko Lietuvos 
Vyčių jaunieji šokėjai. 

Fes t i va l i s , a t rodo, ge ra i 
pavyko ir rengėjai turės pelno. 
Brighton Parko lietuvių namų 
savininkų draugija „Griežlės" 
muzikantams surengė koncertą 
Jaunimo centre liepos 20 d. ir 
ten jis tikrai gražiai pasisekė. 

E. Šulai t is 

Dr Leonas SuU.- > 'ortage, Wis., su savo svečiais Brighton Parko festivalyje. 
Nuotr E. Šulaicio 

— Artūrui Mič iūdui ver
č iant , Buenos Aires laikraštis 
įdėjo ilgą pasikalbėjimą su Lie
tuvos Aukščiausios tarybos pir
mininku Vytautu Landsbergiu. 
J is laikraščiui atsako aiškiai ir 
griežtai, kad laisvės laukė jau 
50 metų ir tik dabar, pripažinus 
niekiniu ir nedoru Ribbentro-
po-Molotovo sutartį, paskelbė 
atstatytą nepriklausomybę. 

— „Birutės" draugi ja gegu
žės 27 d. paminėjo Motinos die
ną šv. Mišiomis Adrogue mies
te, kur turi savo būstinę, ir aka
demine dalimi. Atidarė Vincė 
Gražulevičienė. Atvažiavo į mi
nėjimą Argentinos organizacijų 
ir spaudos taryba su pirm. J. 
Mičiūdu. taip pat Survilai, S. 
Bagdonavičiūtė. Birutė Daratė-
nienė. R. Rudys ir kt. Pabaigai 
su jaunimu atvyko dr. Rasa Kai-
relytė Monteagudo. Buvo pa
gerbtos pavyzdinės motinos 
Nelida Leimontaitė Laniauskie-
nė, Ona Tomonienė ir Perlita 
Marcinkevičiūtė Mireti. 

— Aušros Va r tų bažnyčio
je šv. Mišiomis buvo paminėta 
liūdna sukaktis, kai buvo už
grobta Lietuva ir pirmieji trėmi
mai, birželio 17 d. Dalyvavo su 
vėliavomis ir tautiniais drabu
žiais Lietuvių centro jaunimas, 
giedojo Šv. Cecilijos choras. 
Akademinę dalį atidarė Julius 
Mičiūdas. programai vadovavo 
(iaidimauskaitė ir S. Ruplėnai-
tė. Meninėj daly pasirodė Spin
dulys, vadovaujamas Nestoro 
Lukšo, ir Inkaras, vadovau
jamas Juozo Puliko. Abu an
sambliai pašoko tautinių šokių. 

LIETUVOS 
ATSTOVO 

A. BRAZAUSKO 
KELIONĖ 

Algirdas Brazauskas, Lietu
vos Aukščiausios tarybos depu
ta tas ir vyriausybt premjerės 
pavaduotojas, prekybiniais i r 
pramoniniais reikalais atvyko į 
Ameriką. J a m priėmimą padarė 
liepos 21 d. Lietuvių centre 
Lemonte, Chicagos Lietuvių 
Taryba Tautiniuose namuose 
Chicagoje pirmadieni, liepos 23 
d Paskiau, lydimas Vyt. Valat-
kaičio, Jurgio Lendraičio ir kar
t u vykstant su juo atvykusiam 
Rajackui, aplankė Washingto-
ną, p a s i m a t ė su L i e t u v o s 
atstovu Stasiu Lozoraičiu, VTiko 
pirmininku dr. K. Bobeliu, 
vicepirm. Vyt. Jokūbaičiu, L B 
pirmininke Audrone Pakštiene 
ir kt. Pasitarė su Miku, aplankė 
J. Derwinskį, sen. Dole, sen. 
Riegle, sen. A. D'Amato ir Vals
tybės departamentą. Taip pa t 
aplankė kongr. R. Durbin ir sen. 
Paul Simon. Paskui iš t e n 
išvyko į New Yorką. Wa-
shingtone dar matėsi su bankų 
direktoriais ir pramonininkais. 
Taip pat matysis i r New Yorke. 

Be to, New Yorke Lietuvių 
Bendruomenės atstovai rengia 
jam priėmimą ir su juo pasi
kalbėjimą. 

— A r i a n a R a s t a u s k a i t ė iš 
spausdino padėką — straipsni 
„Laike" dr. Leonui ir I renai 
Kriaučeliūnams už premiją, 
įteiktą mirusio sūnaus Eugeni
jaus vardu. Ji pasisako, kad yra 
pasiryžusi dirbt i l ie tuvišką 
darbą ir pagal išgales jam vado
vauti. J i yra Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo pir
mininkė. 

— Lietuvių j a u n i m a s Ar* 
gentinoje yra susirūpinę Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kong
resu, kurio rengimo komisijos 
pirmininkė yra Ariana Rastaus
kaitė. J i kartu su iždininku Al
fredu Ruplėnu buvo nuvykusi į 
Š. Ameriką, ku r Dainavos sto
vykloje dalyvavo pasitarimuose. 
Pasitarimuose buvo iš viso 35 
asmenys. Kongresas bus pabai
goje 1991 ir pradžioje 1992 m. 
Argentinoje, Uruguajuje ir Bra
zilijoje. 

— S u s a n a D a p k e v i č i ū t ė 
Bakūn ienė , prieš 45 metus gi
musi Argentinoje, su sūnum 
Giedrium atvyko į Argentiną ir 
apsistojo pas savo tetą Petronę 
Stanevičienę. J i , kaip Argenti
nos pilietė, mano visam laikui 
čia pasilikti. 

— A.a. V i t a s M a k a u s k a s 
Rosario mieste mirė birželio 1 d. 
Buvo gimęs 1931 m. balandžio 
7 d. Augo ir baigė mokslus Ro
sario mieste. 1955 m. buvo 
Rosario LB pirmininkas, nuošir
dus spaudos platintojas ir rėmė
jas. Liko žmona Maria Lidia, sū
nus Ariel su žmona Viviana, 
anūkė Klaudija, mokiusis Vasa
rio 16 gimnazijoje Vokietijoje, ir 
daug giminių. Palaidotas Villa 
Gub. Galvez kapinėse po kun. J . 
Margio atlaikytų pamaldų. 

— Rosa r io Lietuvių Bend
r u o m e n ė paminėjo bendruome
nės įsikūrimą, Motinos dieną ir 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą. Buvo pasikvietę svečių 
iš Buenos Aires. Atvyko Nesto
ro Lukšo ir Juozo Puliko va
dovaujami ansambliai, Jul ius 
Mičiūdas, V. Dara tėnas , S. 
Jonušienė ir A. Pulikienė. Kun. 
J. Margis atlaikė pamaldas ir 
surengė pietus. Buvo apdova
notas O. Levanavičius, svečias 
iš Buenos Aires. Sudaryta ko
misija įvairiems reikalams. 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Ked*i« Avcnue 

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