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Kardinolas ir patriarchas 
aptarė Katalikų — 
Ortodoksų ginčą 

Dalyvavo Ir vysk. Paulius Baltakis 
Maskva . Rugpjūčio 29. — 

KGB pasatatų šešėlyje ir vie
nintelėje Romos katalikų baž
nyčioje šiandien Chicagos kar
dinolas aukojo šv. Mišias. 

Ta i įvyko Šv. Liudviko 
bažnyčioje, kurioje klebonu 
neseniai paskirtas Pranciškus 
Račiūnas. Kardinolas Bernar
dinas vadovauja vienai Ameri
kos Katalikų vyskupų konfe
rencijos delegacijai, kur i šian
dien išvyko į Vilnių. Reikš
mingas įvykis yra tai , jog tą 
pačią dieną kardinolas ir kiti 
Amerikos vyskupai 90 minučių 
diskutavo su naujuoju Rusų Or
todoksų Bažnyčios patriarchu 
Aleksiejumi H. Jų diskusijose 
buvo kalbama apie Ukrainos 
Bažnyčią, kas turi teisę kont
roliuoti ukrainiečių katalikų 
religinį gyvenimą, pasakojo kar
dinolas, ir Ukrainos Katalikų 
Bažnyčios statusą bei iš viso 
religinės laisvės k laus imus 
Sovietų Sąjungoje. Vizito metu 
buvo paliestas ir Sovietų pa
siūlytasis „Sąžinės laisvės" 
įstatymas, pagal kurį turėtų 
būti leista laisvai veikti religi
jai ir bažnyčioms visoje Sovietų 
Sąjungoje. 

Padaryta klaida 
Pasikalbėjimo metu buvo iš

keltas ir tas klausimas, kad 
Rusų Ortodoksų Bažnyčia kal
tina Katalikų Bažnyčios vadus, 
panaudojus smurtą atgauti savo 
maldos namams, pasakė kardi
nolas. Tačiau Katalikų vadai tai 
paneigė, ukrainiečiai katalikai 
tik nori atgauti tai , kas jiems 
prieš tai priklausė, k a s buvo jų. 
Patriarchas Aleksiejus II jiems 
atsakė, pažymėdamas, jog, „kas 
įvyko 1946 metais, kada Ukrai
nos Katalikų Bažnyčia bvo jėga 
priversta jungtis į Rusų Orto
doksų Bažnyčią, buvo klaida". 
Bet patriarchas priminęs, jog 
„tada švytuoklė per daug svyra
vusi atgal, tačiau dabar ta švy
tuoklė per daug sukasi į kitą 
puse" su tais ukrainiečių kata
likų reikalavimais. 

Šiaip, kardinolas pastebėjo, 
kad susitikimas buvęs malonus, 
nuoširdus ir atviras. Abi pusės 
pareiškusios norą pradėti ofi
cialų dialogą tarp Rusų Orto
doksų Bažnyčios ir Amerikos 

Katalikų Bažnyčios. Po šito 
vizi to k a r d . B e r n a r d i n a s 
važiavo į Šv. Liudviko bažnyčią. 
Š ia i parap i ja i š iuo metu 
priklauso 15,000 žmonių. Kar
dinolas Bernardinas vilkėjo kar-
dinoliškais rūbais. Kadangi tai 
buvo dienos popietė ir vidury 
savaitės, ta i 160 metų senumo 
bažnyčioje tebuvo 9 pasauliečiai 
tikintieji. Klebonas kun. Pran
ciškus Račiūnas ir kun. Jurgis 
Šarauskas asistavo kardinolui. 

Kadaise ve ikė 3 bažnyčios 
Maskvoje kadaise buvo 3 Ro

mos Katalikų bažnyčios, pasa
kojo žurnalistams kun. P. Ra
čiūnas, bet iš vienos padarė 
muzikos studiją, o iš kitos 
įstaigą. Šiandien čia tikin
čiuosius aptarnauja pats klebo
nas ir jam padeda du kiti 
kunigai, kurie t ik dalį laiko 
tegali skirti. Šią bažnyčią lanko 
užsienio valstybių diplomatai su 
šeimomis ir įvairių tautų ti
kintieji. Kun. Račiūnas laiko šv. 
Mišias lenkų, rusų ir lotynų kal
bomis. Savaitgaliais dalyvauja 
pamaldose maždaug 500 žmo
nių. Kadangi ta i buvo popietė, 
ta i pamaldų metu tebuvo tiek 
žmonių, bet jų tarpe buvo pa
rapijos komiteto pirm. Michai
las Volfkovičius, atsivertęs į 
katalikų tikėjimą žydas, kuris 
atsiklaupęs pabučiavo kardinolo 
žiedą, o kardinolas jį palaimino. 
Klebonas Račiūnas pasakojo, 
kad šiai bažnyčiai labai visko 
reikia, kad bent dalimi galėtų 
prilygti, kas būna Vakarų baž
nyčiose. 

Dvi delegacijos 
Kardinolą Bernardiną lydį 

Chicagos laikraščių žurnalistai 
dar primena, jog kardinolas pa
aiškinęs patriarchui Aleksiejui 
II, kad dvi Amerikos vyskupų 
delegacijos šiuo metu lankosi jo 
krašte — viena tuoj išvyks į 
Lietuvą, o kita, vadovaujama 
arkivysk. J. May, vyks į Latviją 
ir Ukrainą. Jie taip pat suteik
sią ir finansinę paramą katali
kų vyksupams Rytų Europoje ir 
Sovietų Sąjungoje. Be jau 
minėtų vyskupų, vizito metu 
pas patriarchą dalyvavo vysk. 
Paulius Baltakis ir ukrainiečių 
vysk. Basil Losten. 

Alytaus klebonas paskirtas 
Maskvos klebonu 

Maskva . — Prancūzų žinių 
agentūra plačiau rašo apie 
naująjį Šv. Liudviko parapijos 
kleboną Sovietų sostinėje. Juo 
paskirtas kun. Pranas Račiū
nas, kuris 10 metų buvo Šven
tųjų Angelų Sargų parapijos 
klebonu Alytuje. 

Kun. P. Račiūnas gimė prieš 
71 metus. Kunigu įšventintas 
1943 m. Švento Liudviko baž
nyčios Maskvoje klebono parei
gas eis, kol bus paskirtas nau
jas klebonas. Kunigas Račiūnas 
yra buvęs Sibiro tremtinys, net 
šešiolika metų, nuo 1949 iki 
1965 metų iškalėjo Vorkutos la
geriuose, j kuriuos buvo išvežti 
ir kiti lietuviai. Švento Liud
viko bažnyčią Maskvoje 22 
metus valdęs klebonas kunigas 
Stanislovas Mažeika, sulaukęs 
85 metų amžiaus išėjo į pensiją. 
Liepos 21 d. kunigas Mažeika. 

Kardinolas Juozapas Bernardinas laik šv. Mišias kartu su kunigu 
Pranciškumi Račiūnu, dešinėje, Šv. Liuc- iko bažnyčioje Maskvoje. 

Europos Bendruomenė 
pasiruošė vokiečių susijungimui 
Paryž ius . — Prancūzų žinių 

agen tūra pranešė , jog, kai 
Vokietijų susijungimas yra tik 
už kelių savaičių, tai 12 Euro
pos Bendruomenės valstybių 
skubiai apsvarsto, kokią įtaką 
tas susijungimas turės dabar 
puikiai ekonomiškai egzistuo
jančiai bendruomenei. 

Briuselyje ve ik ian t i s tos 
Bendruomenės komi te t a s 
posėdžiavo šią savaitę ir sutarė, 

AIDS Ilgos auka 
S a n Francisco . — Septynių 

metų b e r n i u k a s Brendan 
O'Rourke, kurį popiežius Jonas 
Paulius II priglaudė ir apka
bino, kai jis sirgo nepagydoma 
AIDS liga, mirė Californijos 
univers i te to ligoninėje. Jo 
motina pasakė, kad berniukas 
visą laiką buvo išimtinai gero
je nuotaikoje, tik paskutines dvi 
dienas labai sirgo Jo nuotrau
ka su popiežiumi pasklido po 
visą pasaulį. Pirmą kar tą 
berniukas susitiko popiežių 
1987 m. San Francisco mieste, 
o antrą kartą 1988 m. Vatikane, 
kai buvo skelbiamas palaimin
tuoju Junipedro Serra iš Cali
fornijos. Tada Brendan, jo tėvai, 
vyresnis brolis ir sesuo priėmė 

kaip Maskvos katalikų bažny
čios klebonas, aukojo pasku
tines Mišias. Švento Liudviko 
bažnyčios parapija yra vie
nintelė katalikų parapija Mask
voje. Neoklasikinio stiliaus 
bažnyčia buvo pastatyta praėju
sio šimtmečio viduryje Mask
voje gyvenusiem prancūzam ka
talikam. Dabar Šiai parapijai 
priklauso apie 15 tūksančių 
tikinčiųjų, daugumoje svetim
šalių: užsienio kraštų diplo
matų, šiaip Maskvoje dirbančių 
ar studijuojančių užsieniečių. 
Tarp parapiečių yra taip pat 
nemaža lietuvių ir lenkų, o taip 
pat pastaraisiais laikais maža 
grupė pakrikštytų rusų. Paste
bėtina, kad dabar vis daugiau 
rusų, ypač jaunimo, švento 
Liudviko bažnyčioje Maskvoje 
priima krikšto sakramentą. 

Popiežius J o n a s P a u l i u s I I 
priglaudžia Vatikane 7 metų 
berniuką Brenden ORourke, kai jis 
buvo AIDS ligos auka. 

Šv. Komuniją iš popiežiaus 
rankų. Tos parapijos klebonas 
McKay sako:, jog berniukas ge
rai žinojo, kad jis ilgai negyvens 
ir atrodo buvo susigyvenęs su ta 
mintimi, kad pateks į geresnį 
gyvenimą, kas reta to amžiaus 
berniukui". 

Praėjusį šeštadienį prez. G. 
Bushas pasirašė įstatymą, kad 
skiriama 4.5 bilijonai dolerių 
AIDS ligos tyrinėjimams. 

kad pereinamasis laikotarpis po 
oficialaus Vokietijų susijungimo 
turi baigtis 1992 m. gruodžio 31 
d., kai ir visa Europos Bend
ruomenė persiformuos į vieną 
prekybinį vienetą. To komiteto 
pirmininkas prancūzas Jacąues 
Delors užtikrino neturtingus tos 
Bendruomenės narius - Ispani
ją, Airiją, Graikiją ir Por
tugal i ją , kad jifcn s s k i r t i 
,,išsivystymo foncfid" nebus 
nutraukti dėl to, kad bus jau 
įjungta Rytų Vokietija. 

B e n d r u o m e n ė s b iudže ta i 
neke ič i ami 

Vakarų Vokietija yra pasiė
musi visą finansinę atsakomybę 
už Rytų Vokietijos ekonominį 
a ts ta tymą. Kom teto p i rm. 
Delors sako, kad V< -įietijos susi
jungimas Bendruon enei atsieis 
maždaug 650 mil. o i . metuose, 
galbūt iki 1993 metų. Dėl to 
nereikia dabartį r u o s e biu 
džetuose daryti kių papil
dymų ar pakeitirr . Komiteto 
nariai sako, jog P- ndruomenė 
paaukos 2.6 bilij us dolerių 
metuose a t s t a ty įvairioms 
programoms buv .šioje Rytų 
Vokietijos teriton; e. Sujungta 
Vokietija, kadare padidės jos 
gyventojų skaič ' :s 16 mil . 
žmonių, tai ji turės Bendruo
menei mokėti ' 3 bil. dol. 
daugiau, kaip duoklę pagal 
naują gyventoju -•- ičių. Dabar
tinės Bendruom-*: s taisyklės 
galios nuo spa.' 3 — susi
jungimo dienos 

Net ikėta , b r t ma lonu 
Specialistai v ečiai sako. 

kad 1995 metais /usioji Rytų 
Vokietija bus gal <• įai įjungta į 
pilną Vakaru t« " k ą bei in
dustriją Prane-; ia, kad dėl 
nepakankamų gumo prie
monių, visos R* . Vokietijos 
branduoline pnp- ą naudojan
čios įmonės bus iarytos. Jau 
dabar Sovietu si muoti reak
tor ia i uždaro* T a i p pa t 
pranešama, jog V ų Vokietijos 
nutarimas į s i j u - ' i į Vakarų 
Vokietiją, spali d., Europos 
Bendruomenės -:- š t ams buvo 
ne t ikė t a s , ta< > m a l o n u s 
įvykis. 
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Sovietai išparduoda 
auksą 

Pasaulis tarsis su respublikomis, 
bet na su Sovietų Sąjunga 

— Washingt' 
Medicare įstais 
nuo ki tos •a1 

d a k t a r a i t u r 
Medicare pacie. 
vyresniems asr 
dėl to susidaro 

vyriausybės 
pranešė, jog 
i t ė s p a t y s 

u ž p i l d y t i 
formas, nes 
ims ka r t a i s 
g sunkumu 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje pulk. Valentin 
Orgutsov pasakė reporteriams, 
jog Sovietų kariuomenės spe
cialistai teberuošia Irako ka
reivius. Jie neduoda patarimų 
I rakui karo strategijos klausi
mais, bet t ik atlieka pasirašytos 
sutart ies įsipareigojimus mo
k in t i kar ius ir ka ip vartoti 
sovietinius ginklus. Kai Irakas 
okupavo Kuwaitą, t a i sovietai 
nu t r aukė ginklų pristatymą. 

— K u w a i t o egzilinės vyriau
sybės Užsienio reikalų ministe-
r i s Sabah Teherane tarėsi su 
Irano vyriausybe. 

— P a k i s t a n a s turėjo Saudi 
Arabijoje m a ž d a u g 5,000 
instruktorių ir technikų, kurie 
pradėjo išvažiuoti į namus, bi
jodami, kad Irakas gali pulti, 
nors šiuo metu tokia galimybė 
sumažėjo dėl amerikiečių karių 
atvykimo. 

— C o l o r a d o universiteto du 
s t u d e n t a i a t r ado net ikėtai 
indėnų kaimelį netoli Dove 
Creek miestelio, kuris gali būti 
d a u g i a u k a i p 1,100 metų 
senumo. 

— Vokieti joje nukrito ame
rikiečių lėktuvas, kuris vežė 
sunkius krovinius ir užmušė 
kel is žmones. Nea išku , ar 
lėktuvas turėjo skristi į Persų 
įlankos kraštus. 

— Br i tan i jos ministere pir
mininkė Margaret Thatcher 
atmetė bet kokias prielaidas, 
kad galėtų tartis su Irako dikta
toriumi Husseinu kol jo kariuo
menė tebėra Kuwaite. 

— Hal lė je lankėsi Vak. Vo
kietijos kancleris Helmut Kohl 
ir kalbėjo Rytų vokiečiams, pa
žadėdamas naujų darbų ir ge
resnį gyvenimą. Tačiau maža 
grupė kairiųjų bandė mėtyti į jį 
pomidorus ir kiaušinius. Tai 
buvo kanclerio pirmas pasiro
dymas po to, kai Rytų Vokietija 
nutarė spalio 3 susijungti į 
vieną valstybę. 

— Ch icagos miesto meras J. 
Daley prisijungė prie tų, kurie 
nori, kad Saudi Arabija ir Ku-
waitas atlygintų už JAV kariuo
menės buvimą Viduriniuose Ry
tuose. 

— B a l t u o s i u o s e rūmuose 
prez. G. Bushas priėmė daugiau 
kaip 200 ne pelno siekiančių or
ganizacijų atstovus, fondacijų ir 
įvairių organizacijų vadus ir ra
gino padėti Rytų Europos politi
niuose ir ekonominiuose reika
luose. 

Waahingtonas . — Sovietų 
Sąjunga parduoda savo aukso 
atsargas, o tai kelia naują 
rūpestį sovietų ekonomijos 
klausimais. J e i einama į aukso 
atsargų pardavimą, ta i jau yra 
tikrai blogas dalykas, kalba 
Marshall Goldman, Rusijos 
tyrimo centro vadovas Harvar
do universitete, kurio nuomone 
remiasi ir JAV vyriausybė. Tai 
gali būt i j a u desperacijos 
ženklas arba aukso kainos rei
kalas, kadangi paprastai t a 
kaina yra didelė. 

Pirmiausia Maskvai reika
linga „kietoji valiuta", nes už 
importuotas prekes turi atsi
lyginti ne rubliais. Be to, Irako 
invazija į Kuvvaitą pakėlė aukso 
kainą iki 400 dol. už unciją, tad 
Maskva jį i r parduoda tarptau
tinėje rinkoje. Pinigų kontrolia
vimo įstaigos pareigūnas sako. 
jog sovietai tik paskutinių dienų 
metu pardavė aukso už vieną 
bilijoną dolerių, kai anksčiau 
tik per visus metus parduodavo 
už 2 ar 3 bilijonus dolerių. 
Sovietai buvo atsilikę su savo 
mokėjimais užsienio valstybėms 
už gautus kreditus, o šiuo metu 
daro dideles pastangas, kad 
būtų atstatytas valstybinis pasi
tikėjimas. 

Bilijoninės a t sa rgos 

Pagal Amerikos CIA žinias, 
Maskva tur i maždaug tarp 25 ir 
32 bilijonų aukso rezervą, skai
čiuojant doleriais. Tačiau Roger 
Robinson, kuris buvo Reagano 
administracijos Saugumo tary
bos narys finansiniams reika
lams ir Chase Manhattan ban
kininkas, vedęs reikalus su 
Sovietais ir Rytų Europa, sako, 
jog Sovietai teturi tų aukso 
atsargų tarp 15 ir 22 bilijonų. 
Nuo 1986 metų Sovietai parda
vė to aukso u i 10 bilijonų 
dolerių iš rezervo fondo, šalia to, 
kas yra parduodama kasmet 
aukso produkcijoje. 

Prieš 1986 metus Sovietai 
niekada neparduodavo aukso iš 
rezervo fondo. Bet paskutiniu 
metu užsienio valstybėse labai 
sumažėjo pasitikėjimas Mask
vos kreditais, ypač praėjusį ru
denį, kai Gorbačiovas įsakė 
skubia i pirkti kasdieninių 
prekių už 16 bilijonų doleriu, kad 
nuramintų darbininkus. Šiais 
metais Sovietai pardavė dalj 
savo aukso rezervų, kad gautų 
.kietosios valiutos" užmokėti už 
užsienio prekes. Aerofloto lėk
tuvai leidosi Londone su aukso 

„Nebūsiu svečiu savo 
tėvynėje" 

New Yorkas. — Egzilėje gy 
venas rašytojas Aleksandras 
Solženitsynas, kuriam praėjusią 
savaitę buvo sugrąžinta Sovietų 
Sąjungos pilietybė prez. Gorba
čiovo įsakymu, atmetė pakvie
timą vizituoti savo gimtinę, pra 
neša Sovietų oficiali žinių 
agentūra „Tassas". Savo pa 
siųstame laiške Rusijos Respub
likos ministeriui pirmininkui 
pareiškė, kad šiuo metu yra neį
manoma jam būti svečiu ar tu 
ristu savo tėvynėje. Solženitsy 
nas, kuris gyvena Cavendish, 
VT, taip pat paneigė „Tasso" 
pranešimą, kad Nobelio 1970 
metų laureatas turi tamprius 
ryšius su aukštaisiais Sovietų 
vyriausybės sluoksniais. 

luitais, kurie buvo už naujus 
kreditus komerciniams ban
kams. 

Sovietų tikslas yra palaikyti 
aukso kainą iškilusią, sako 
minėtasis Robinson. J is pri
leidžia, kad dabar Maskva 
neparduos aukso tol, kol jo par
davimo kaina nepasieks 500 dol. 
už unciją. O tai dėl įvykių Persų 
įlankoje taip gali įvykti. 

I r a k o krizė p a d e d a 
Sovie tams 

Pusmetiniame Maskvos vy
riausybės pranešime, paskelb
tame šį mėnesį, rašoma, jog 
„Nėra ekonominio pagerėjimo 
šiuo metu: krizė ekonomijos sri
tyje didėja". Sovietų min. pirm. 
N. Ryžkovas pasakė, kad nega
lės sumažinti deficito, kuris 
siekia 56.6 bil. dol. Prekybos 
deficitas su Vakarais šį pusmetį 
pasiekė jau 6 bil dol. Maskva 
Vakarams skolinga tarp 2 ir 5 
bilijonų dolerių. Bet Maskvai ši 
Vidurio Rytų krizė gali padėti, 
nes pakelta kaina už jų auksą, 
alyvą bei naftą. Su kiekvienu 
pakeltu doleriu už alyvos 
statinę pasaulinėje rinkoje. 
Sovietų šios rūšies eksportas 
duos jiems 850 milijonus dolerių 
daugiau", praneša Prekybos 
departamentas VVashingtone. 
Aukštesnės alyvos kainos padės 
sumažinti Sovietams deficitą. 
Jei Maskva vykdys savo planą 
nuo 1991 m. sausio 1 d. panai
kinti daug kainuojančią preky
bą su Rytų Europa ir su Kuba 
pigesnėmis kainomis, tai Mask
va iš to turės daug praktiškos 
naudos. 

Patys Sovietų ekonomistai ke
lia k l aus imą , a r Sovietų 
Sąjunga ga!i pasitikėti tais 
žemės turtais, kadangi Rusijos 
Respublika, kurios žemėje yra 
mineralai ir brangios i J '• ivos, 
jau paskelbė, kad tai jos tur tas 
ir pasipriešino Kremliaus išnau
dojimui. VVashingtone ekono
mistai mano, jog už poros metų 
pasaulis turės reikalus tik su 
Rusija ir kitomis respublikomis, 
bet nebe su Sovietų Sąjunga. 

Reaganas — 
Gorbačiovo svečias 
L o s A n g e l e s . — Žinių 

agentūros praneša, jog buvęs 
JAV prezidentas Ronald Rea
ganas priėmė prezidento Gor
bačiovo kvietimą apsilankyti 
Sovietų Sąjungoje. Gorbačiovas 
jį pakvietė su žmona vėl atvyk
ti, kai jis susitiko su juo San 
Francisco mieste. Dabar jau 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog visi techniški reikalai, kurie 
buvo surišti su Reagano vizitu, 
kuris bus Sovietų prezidento 
svečias, jau išspręsti" Liko tik 
patogaus laiko nustatymas. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas. 
Raimunda, Izabelė, Vilma. Vil
mantas. Vilmantė. 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus. Bro-
nis lava, Daugvinas . Gytis, 
Burvilė, Gunda. 

ORAS CH1CAGOJE 

Saule teka 6:14. leidžiasi 7.28. 
Tempera tūra dieną 89 L. 

naktį 67 1. 

• 
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/PORTO APŽVALGA 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
RUOŠIANTIS 

generalinis sekretorius ir Žai
dynių štabo vadovas. 

Toks Komitetas kaip ir ga
rantuoja, kad žaidynės tikrai 
įvyks. 

2. Papildyta žaidynių progra
ma: bus vykdoma 21 sporto 
šaka 13-je Lietuvos miestų ir 
Everesto kalne bei Kaukazo 
kalnuose. J visas varžybas spor
tininkai bus nugabenti ir ap
gyvendinti nemokamai. 

3. Kiekviena komanda galės 
t u r ė t i vieną vadovą, du 
trenerius ir gydytoją. 

4. Kitiems sportininkų šeimos 
nariams, kaip ir turistams, yra 
j au su ra s t a 3000 vietų. I 
varžybų vietas jie galės nau
dotis transportu kartu su spor
tininkais. Bilietai į varžybas 
nebrangūs. 

5. Ledo ritulio varžybos tikrai 
įvyks (paleistas gandas per Bos
tono varžybas klaidinantis). 

6. Ruošiamas platus žaidynių 
leidinys. Dalis leidinio skiriama 
reklamai. Visi klubai kviečiami 
gauti tam leidiniui reklamų, 
nes gautos pajamos eis į Lie
tuvos Tautinio Olimpinio k-to 
sąskaitą. Mokestis — 25 dol., ar
ba auka. 

7. Visi klubai ŠALFAS-gos 
suvažiavimui (data nenustatyta 
— numatomas lapkričio pradžio
je) j au privalo pateikti visų 
vykstančių komandų bei pavie
n ių spor t in inkų s ą r a š u s . 
L ie tuva jų pageidauja kuo 
skubiai. Prašome nuotraukų ir 
aprašymų. 

V. Grybauskas 
Išvykos k-to v icep i rm. 

R Žil ionienė 
Sekretorė 

Liepos mėn. Rygoje susitikę tarėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos Tautinių Olimpinių komitetų 
vadovai su Sovietų Sąjungos Olimpinio k-to prezidentu. Iš k.: Estijos OK gen. sekr. Gunar Paal, 
Latvijos OK prezidentas Vilnis Baltins, Estijos OK prezidentas Arnold Grenn, Latvijos OK gen. 
Sekr. Aldons Vrublevskis, Sovietų Sąjungos OK prezidentas ir Tarptautinio Olimpinio komiteto 
vykdomojo k-to narys Vitalij Smirnov, Lietuvos Tautinio Olimpinio k-to prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir LTOK direktorius Petras Statutą 

ŠALFAS PRANEŠA 
Po ilgokos pertraukos IV PLS 

žaidynių ratai vėl rieda 
Liepos 11-13 d. Vilniuje įvyko 

P a s a u l i o L i e t u v i ų sporto 
konferencija. J i vyko be JAV ir 
Kanados atstovų, dalyvaujant 
Australijos, Lenkijos, Latvijos, 
Estijos, Sibiro, Maskvos, Lenin
grado, Ukrainos ir Baltaru
sijos atstovams. 

Svarbiausi nutar imai yra šie: 
1. Sudarytas IV PLS žaidynių 

org. komitetas: 
Pirmininkas — R. Ozolas — 

Lietuvos Respublikos minis-
terės pirm. pavaduotojas; Pirm. 
pavaduotojas — A. Poviliūnas — 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto prezidentas; Pirm. 
pavaduotojas, — A. Raslanas — 
Kūno Kultūros ir Sporto depar
tamento generalinis direkto
rius; A. Saudargas — Lietuvos 
Respublikos užsienių reikalų 
min i s t r a s : R . Sikorskis — 
Lietuvos Respublikos finansų 
ministras; V. Adomonis — Kau
no miesto meras; V. Bernatonis 
— Vilniaus miesto meras; V. 
Saka lauskas — „Tėviškės" 
draugijos pirm.; J. Grinbergas — 
Tautinio Olimpinio komiteto 

Brangūs S. Amerikos 
Sportininkai! 

Džiaugiuosi radęs galimybę 
kreiptis į J u s iš nuostabiosios 
Chicagos. Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto ir rV Pasau
linio lietuvių sporto žaidynių or
ganizacinio komiteto vardu nuo
širdžiai kviečiu visus išeivijos 
sportininkus, jų vadovus ir tre
nerius, visus mylinčius sportą 
ateinančiais metais į pačią di
džiausią iki šiolei rengiamą Lie
tuvoje sporto šventę — Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes! 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

Š. A. pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės 
numatomos 1990 m. rugsėjo 8-9 
d., Kanados latvių stadione 
„Sidrabene", Milton, Ont. (tarp 
Toronto ir Hamiltono). Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių. 

Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose prieauglio bei senjorų 
(Masters) klasėse. 

Smulkios informacijos jau 
išsiuntinėtos. Visais varžy-

Varžybų atidarymas vyks 
Kaune šeštadienį, liepos 27 d. 

Krepšinis bus žaidžiamas 7 
dienas (liepos 28-rugpjūčio 
3 d.) Kaune. 

Tinklinis — 7 dienas (liepos 
28 - rugpjūčio 3 d.) Šiauliuose ir 
Panevėžyje. 

Futbolas — 7 dienas (liepos 
28 - rugpjūčio 3 d.) Klaipėdoje. 

Tenisas — 7 dienas (liepos 28 
- rugpjūčio 3 d.) Palangoje, 
Klaipėdoje ir Kaune. 

Šachmatai — 7 dienas Giepos 
28 - rugpjūčio 3 d.) — Mari
jampolėje. 

Bur iav imas — 7 d ienas kaip patys brangiausi mūsų sve- (1 2 g m N 
čtai. Iki pasimatymo Lietuvoje! g t | J o ^ ^ _ 4 d i < m a s 

Arturas Poviliūnas 

KVIETIMAS Į IV PLS ŽAIDYNES 

Tikėkit, Jūs busite priimti 

Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto prezidentas 

IV PLS ŽAIDYNIŲ PLANAS 

IV PLS Žaidynės 1991 m. 
liepos 27 - rugpjūčio 4 d. ruošia
mos Lietuvoje. įvairios varžybos 
vyks skirtingose vietose. Čia pa
teikiamas numatytas varžybų 
planas. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

N U T A R I H A « 

1 iepoe 21 d 

V i l n i u s 

Nr. JSO 

pos 28 - 31 d.) Alytuje. 
Beisbolas — tris dienas (lie

pos 28 - 30 d.) Vilniuje. 
Aviacijos sportas — 7 dienas 

(liepos 28 - rugpjūčio 3 d.) 
Vilniuje, Kaune, Prienuose, 
Alytuje. 

Alpinizmas - 7 dienas Giepos 
28 - rugpjūčio 3 d.) Everestas. 

Ledo ritulys — 6 dienas (lie
pos 29 - rugpjūčio 3 d.) Elektrė
nuose. 

Biliardas — 5 dienas (liepos 
28 - rugpjūčio 2 d.) Panevėžyje. 

Plaukimas — 5 dienas (liepos 
30 - rugpjūčio 3 d.) Vilniuje. 

bų r e i k a l a i s k r e i p k i t ė s į 
ŠALFASS-gos lengv. atletikos 
vadovą: Algis Malinauskas, 
1317 Hi l lv iew C r e s c , 
Oakville, Ont 16H 2C6. Cana-
da. Telefonas (416) 844-7694. 

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS 

1990 m. Š. A. pabaltiečių ir 
lietuvių šaudymo pirmenybės 
vyks per t r i s rugsėjo mėn. šeš
tadienius: 

a) Rugsėjo 8 d, - medžiok
linių Šautuvų varžybos (Trap 
Shooting) vyks Hami l tono 
Lietuvių MŽK „Giedrai t i s" 
šaudyklose. Vykdo lietuviai. 
Šioje šakoje vyks tik pabaltiečių 
pirmenybės, kadangi lietuvių 
pirmenybės jau buvo pravestos 
gegužės mėn, 

b) Rugsėjo i5 d. — smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų varžybos 
ten pat. Vykdo lietuviai. Lietu
vių pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių. 

c) Rugsėjo 22 d. — pistoletų 
varžybos. Vykdo estai. Vieta dar 
nenustatyta. Lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltiečių. 

Detalios informacijos bus pra
nešta. Visais šaudymo varžybų 
reikalais kreipkitės į ŠALFASS-
gos šaudymo vadovą: Balys Sa
vickas, 340 Dixon Rd., #2004, 
Weston, On t M9R 1T1, Cana-
da. Telefonas (416) 244-2267. 

Nuotr. Vidmanto Kliuko 

Futbolas Chicagoje 

„LTTUANICA" - „GREEN -
WHITE" 2:3 

Metropolitan lygos rudens ra
to futbolo pirmenybės jau pra
sidėjo praėjusį sekmadienį, 
rugpjūčio 26 d. Jos prasidėjo 
nemalonia staigmena — nevy
kus iu p ra la imė j imu pr ieš 
vokiečių komandą „Green -
White" rezultatu 2:3. Ir tai atsi
tiko savoje aikštėje, prie savos 
publikos Marųuette Parke. 

Oras rungtynėms pasitaikė 
karštas ir tvankus. Kaltinti orą 
dėl pralaimėjimo netenka. Toks 
jis buvo abiem komandoms. Per 
didelis savimi pasitikėjimas, be 
pagrindo įsikalbėtas turnyrėlių 
metu, pamirštos treniruotės ir 
netikėta vartininko nesėkmė — 
pagrindinės pralaimėjimo prie
žastys. ,,Green - White" ko
manda vykusiai ir laiku išnau
dojo „L" silpnybes ir lengvai 
nusinešė abu taškus pavasarį ir 
dabar. 

Kitos rungtynės bus rugsėjo 9 
dieną prieš čekų „Spar ta" 
Allbright Field, 5000 VV. Cer-
mak Rd., Cicero, IL. Norint 
išs i laikyti respektuojamoje 
aukštumoje, dabar pats laikas 
ką nors daryti, kas ligi šiol 
nepadary ta . Aštuonerios 
rungtynės dar prieš akis, penke
rios iš jų namuose — Marąuette 
Parko didžiojoje aikštėje. 

J . J . 

LIETUVA PASAULIO JAUNIMO 
KREPŠINIO TURNYRE 

Šių metų liepos 30 - rugpjūčio 
6 dienomis Milwaukee, Wisc., 
vyko Pasaulio Jaunimo krepši
nio festivalis trijose amžiaus 
grupėse: 14. 16 ir 19 metų. 
Festivalio organizatoriai „Sport 
Tours" firma. Dalyvavo JAV, 
Brazilijos. Puerto Rico, Vene-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publiahed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday obeervanc* of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuaiuan Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589. 

Second claas poetage paid at Chicago. IL and additional maihng ofiices. 
Subecription Rates: $70.00 Foreign countries $70 00. 
Postmaster: Serui address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams W metų 
U S A $70.00 $40.00 
Kanadoje ( U S A dol $70.00 $40.00 
Užsienyje (USA. dol.) $70.00 $40.00 
Savaitinis (Šešt. pned) $40.00 $25.00 

3 men 
$25.00 
$25.00 
$25.00 

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

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

M . KENNETH J . YERKES 
Dft. MAGDALEN BCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuotakis 

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

507 S. Gllbsrt, LaGrangs. IL. 
Tsl. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

243^ W. 71 Strsst, Chicago 
Tsl. (1-312) 434-5849 •• - a 24 vai ) 

Pirm antr Ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. ts l . (1-312) 471-3300; 
Rsx. (700) 442-0297 

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

7722 S. Ksdats Avs., 
Chicago. III. 60852 

Pirm., antr , ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. PulasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marųuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
š.rdies ir Krauiagysiių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. 
Tsl. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ksdzls Avs. . Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

m hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tsl . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvaž'uoĮu ir i namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzls. Chlcsgo, IH. 
Tsl . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Avs. , Elgln, IH. 60120 
Tsl. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robsrta Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tsl. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tsl. (708) 448-1777 

zuelos. Angolos, Jugoslavijos. 
Šaudymas - 5 dienas Giepos TSRS, Latvijos. Estijos ir Lietu-
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30 - rugpjūčio 3 d.) Kaune. 
Badmintonas — 4 dienas 

(liepos 30 - rugpjūčio 2 d.) Kėdai
niuose. 

Sport.šokiai — liepos 27 — 
Kaune; liepos 30, 31 ir rugpj. 1 
d. — Palangoje ir Klaipėdoje, 
rugpjūčio 4 d. — Vilniuje. 

Jojimas — liepos 31, rugpj. 1 
ir 2 d. — Raseiniuose ir rugpj. 
4 d. — Vilniuje. 

Fechtavimas — 3 dienas 
(liepos 31 - rugpj. 1 ir 2 d.) 
Vilniuje. 

Lengvoji atletika — 3 die
nas (rugpjūčio 1-3 d.) Vilniuje. 

Dviratis — 2 dienas (rugpjū
čio 2 ir 3 d.) Šiauliuose. 

Kalnų slidinėjimas — 7 
dienas (liepos 28 - rugpj. 3 d.) — 
Kaukaze. 

V a r ž y b ų 
sekmadienį. 
Vilniuje. 

u ž d a r y m a s — 
rugpjūčio 4 d.— 

vos mergaičių ir berniukų 
komandos Lietuvai atstovavo 
Vilniaus krepšinio sporto mo
kyklos (d i rek tor ius Jonas 
Kazlauskas^ 14 metų berniukų 
komanda ir 19 metų jaunimo 
komanda Devyniolikmečių 
komandos -udėtyje žaidė šiuo 
metu JAV esantis Seton Hali 
studentas Artūras Karnišovas. 
Keturiolikmečiai lietuviai fes
tivalyje užėmė penktą vieta, o 
devyniolikmečiai lietuviai tapo 
festivalio čempionais, finale 
rezultatu 107:57 nugalėję Mil-
waukee aukštesniųjų mokyklų 
rinktine 

Festivalyje visose amžiaus 
grupėse buvo nustatomi geriau
si krepšininkai. Tarp keturiolik
mečių į simbolinį festivalio 
penketuką pateko Liudas Rim
kus, o tarp devyniolikmečių net 
trys puikiai festivalyje pasirodę 
krepšininkai: Artūras Karnišo

vas, Martynas Purlys. Alvydas 
Pazdrazdis; jie buvo apdovanoti 
specialiais prizais. 

19 metų merginų grupėje čem
pionėmis tapo Latvijos mergi
nos, kurių finalines rungtynes 
stebėjo gausus latvių bend
ruomenės būrys su tautinėmis 
vėliavomis. Nugalėtojų garbei 
iškilmingai buvo sugiedotas lat
vių h i m n a s . Žiūrovų, pa
laikančių Lietuvos komandas, 
salėje kažkodėl nebuvo, išsky
rus JAV gyvenančio tautiečio 
Jono Mališausko treniruojamų 
amerikiečių mergaičių aplo
dismentus. 

Kelione padėjo surengti ir fi
nansavo Lietuvos statybos mi
nisterijos bendrove „Medis". 
Tačiau tų lėšų pakako t ik 
kelionės ir festivalio išlaidoms 
padengt i . Susipažint i su 
Amerika lėšų neužteko. Tik 
Vidos Lanys Anton ir Henriko 
Lauciaus nuoširdumo dėka 11 
žmonių susipažino su New 
Yorku, jo apylinkėmis ir buvo 
išlaikomi ir globojami penkias 
dienas. įvyko susitikimas Kear-
ny l ie tuvių klube. Esame 
dėkingi Vidai ir Henrikui už 
nuoširdų priėmimą, globą ir 
malonias dienas jų namuose. 

Antanas Rimkus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago, IL 
Tsl. (1-312) 478-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tsl. (700) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherrnan ligonine Elgin. iL 

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

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Wsst 71st Strsst 

rs i (1-312) 434-1818: Rsz. (708) 852-0889 
Vai pirm . antr «etv ir penkt 

3 iki 7 vv Tik SdS'taruS 

Tsl. kabineto Ir buto. (708)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avs. . Clcsro 

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

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

Tsl.: (1-312)430-0100 
11800 Southsrsst Hlgtvaay 

Palos Mstghts, IH. 00403 
(708)361-0220 (700)301-0222 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. SuNs 324 Ir 
5835 S. Pulasttl Rd„ Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 
Tsl. (1-312) 565-2960 tveik-a 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81St Strsst 

Kablnsto tsl. (1-312) 737-1188: 
rlazld. (708)385-4011 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab tsl. (1 312) 585-0348: 
Rsz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4295 W. 63*4 St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9: antr 12 6. penkt 10-12. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Strsst 

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

Kablnsto tsl. (1-312) 776-2800. 
Rsz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archsr Avs. (prie AuStin) 

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

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L iGOS 
Good Samarttan MsOtcal Csntsr 

Napsrvllls CamfHts 
1020 E. Ogdsn Avs. . Sutts 310. 

Napsrvllls IL 60563 
Tsl. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tsl. (1-312) 506-3106: 
Narnų (708) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wsst 63rd Strsst 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Darbas — 

DIEVO DOVANA 
Rugsėjo 3 d. Amerikoje šven

čiame Darbo dieną, visuotinę 
šventę, kai neveikia valdžios 
įstaigos, bankai, netgi ir daugu
mas privačių įstaigų. Šią šven
tę švenčiame poilsiu, būtent — 
darydami ne tai, už ką kiti 
mums paprastai moka algą. bet 
tai, kas mums asmeniškai tei
kia džiaugsmą, atvangą. Darbo 
šventę švenčiame ne dirbdami, 
bet gal, išsitiesus hamake, 
sriūbčiojant šaltą limonadą, 
apie jį pamąstydami. 

Bet ir tai nesiderina. Jei 
hamake drybsant apie darbą 
galvosi, visą poilsį sugadinsi. 
Prisiminsi, darbovietės įtampą 
arba nuobodumą, pakils kraujo 
spaudimas, užspringsi limonadu 
ir nebeiškentęs pašoksi iš 
hamako. Kaip gi galima tokį, 
kad ir būtiną, bet daugumai 
žmonių sunkų ir nemalonų da
lyką— pareigą — švęsti švente? 

O lietuviai turi patarlę: Dar
bas — Dievo dovana". Čia žiū
rima į darbą jau ne kaip į prie
vartos, būt inumo, pareigos 
reikalą, ne kaip į priemonę įgy
ti tortą ar įsigyti gerą vardą, pa
garbą ar galią, o kaip dalyką, 
kuris pats savyje žmogui yra 
geras. Panašia i apie darbą 
užsiminė pop. Leonas XIII savo 
enciklikoje Rerum Novarum, 
kurią jis parašė 1891 metais, 
norėdamas išdėstyti teisingą 
darbo sąvoką, priešingą ano 
laiko filosofams ir laiko dvasiai, 
industrinės revoliucijos įkarš
tyje, kurie darbą suprato grynai 
kaip priemonę turtui krauti. 
Pop. Leonas XIII pripažino dar
bo svarbą, kaip priemonę įsigyti 
asmenine nuosavybę, bet jis pa
brėžė, kad toji asmeninė nuosa 
vybė yra reikalingų ne asmeni
nių užgaidų tenkinimui, o įga
linti padėti kitiems žmonėms. 
Žmogui asmeninė nuosavybė 
yra reikalinga, kad jis galėtų 
įvykdy t i Dievo į sakymą 
„užvaldyti žemę" (Pr. 1:28) ir 
visus jos tvarinius, išmintingu 
to įsakymo vykdymu atspindė
damas tą jam įdiegtą panašumą 
Dievui. 

Tačiau Leonas XIII rasė iš 
savo laikmečio perspektyvos 
1891 m., kai sociologijos mokslo 
iš viso dar nebuvo ir nebuvo 
supratimo, kaip žmonių sociali
nės sąrangos apsprendžia žmo
nių gyvenimo ir darbo sąlygas. 
Matydamas industrinės revoliu
cijos pokeičių metu vykstančias 
didžiules skriaudas ir neteisy
bes, sunkias darbo sąlygas, ra
gino darbdavius mokėti teisingą 
algą, bet pripažino, kad darbo 
sunkioji dalis — kad žmogus 
verčiamas dirbti, ko nenori, ir 
su darbu susiję kentėjimai yra 
žmogaus nupuolimo — gimto
sios nuodėmės pasekmė. 

Savo laišką taikydamas at
sverti populiarėjančias Markso 
ir Engelso ekonomijos filosofijos 
mintis, pop. Leonas XIII primi
nė, kad „žmogiškos buities ap
ribojimus tenka pernešti, nes 
žmonių bendruomenę neįmano
ma sulyginti į vieną negyvą 
lygį". Jo požiūriu, nelygybė yra 
žmogiškosios buities dalis, ir tie, 
kurie skelbia kitaip „suvedžioja 
žmones... vieną dieną jų mela
gingi pažadai atneš blogybių 
baisesnių už dabartiniąsias". 

Šį jo teiginį patvirtino šian
dien jau p r igyven tas ko
munizmo nuosmukis. Žmonijos 
patirtis, įgyta labai skaudžiai, 
milijonų žmonių gyvybės kaina, 
parode į ką nuveda Dievo nepai
santis utopinis „svieto lygini
mas". Bet ji taip pat parodė, kad 
nepaisymas gamtai ir žmogui 
daromos skriaudos anksčiau ar 
vėl iau išre ikalauja aukš t ą 
kainą. Ši patirtis leido pop 
Jonui Pauliui II parašyti antrą 
encikliką apie darbą iš 90-čia 
metų vėlesnės perspektyvos, 
1981 m. Laborem Exercens 

Šioje enciklikoje Jonas Pau

lius II jau gali ne vien nuneigti 
visa, ką modernios filosofijos 
rašė apie darbą, o paimti tai, 
kas naudinga ir reikalinga, 
atmetant tai , kas klaidinga ir 
žalinga, t iek iš socialistų, 
marksistų, tiek ir iš kapitalis
tų. Laiko patirtis parodė, kad 
pop. Leonas XIII, nežiūrint 
savotiško pesimizmo dėl žmo
giškosios buities sunkenybių, 
vis vien turėjo įžvalgų, kurių 
teisingumas pradėtas pripažinti 
ekonomijos filosofų tarpe tik šio 
šimtmečio antrojoje pusėje, pvz. 
„Didžioji klaida y ra priimti 
pažiūrą, kad žmonių klasės 
(darbdaviai-darbininkai; aukš-
tesnioji-žemesnioji) yra iš pri
gimties viena kitai priešingos. 
...Abi viena kitai reikalingos: 
kapitalą turintieji negali apsi
eiti be darbininkų, darbininkai 
— be kapitalą turinčiųjų". 

Šią sąvoką pop. Jonas Paulius 
II išplėtė, perdefinuodamas 
„kapitalo" sąvoką, ir priim
damas Markso sąvoką: pats 
kapitalas yra surinkta darbo 
jėga,o taip pat ir darbo rezul
tatas. Tačiau jis darbininkiją 
supranta daug plačiau negu 
Marksas. Jis į ją įjungia ne tik 
žemiausio r ango , vis iškai 
nekūrybingą — automatišką 
darbą dirbantį žmogų, bet ir 
įvairaus lygio menedžemento 
tarnautojus — iki pat aukščiau
sių įmonių vadovų, kur i e 
vienaip ar kitaip vis vien kam 
nors atsako. Kiekvienas darbas, 
kad ir žemiausias, savyje turi 
kūrybingumo elementą, kurį 
jam suteikia jį dirbantis žmo
gus. Bet kiekvienas darbas 
savyje turi ir atskaitomybės 
prieš kitą asmenį elementą, ku
rį darbui suteikia tas , kuris yra 
jo reikalingas. Tad negalima 
skirstyti kapitalą valdančiųjų 
nuo darbininkų. J ie yra tie pa
tys žmonės. 

Laborem Exercens enciklikoje 
žymiai buvo išplėsta subjekty
vioji darbo paskirtis. Objek
tyvioji darbo paskirtis liečia jo 
rezultatus — gaminius. Dau
gumas žmonių t ik tą darbo ver
tę ir temato. Bet iš tikrųjų, daug 
svarbesnė yra subjektyvioji dar
bo paskirtis — kaip darbas dir
bantįjį paveikia. Per darbą žmo
gus įgyvendina savo paskirtį 
būti asmeniu (LE 24). Dėl to, 
„Nežiūrint, kiek tiesos yra tvir
tinime, kad žmogus yra sukur
tas darbui ir kad jo žmogiškasis 
pašaukimas yra dirbti, pirmu
čiausia, darbas yra sukurtas 
žmogui, o ne žmogus darbui" 
(LE 40). 

Abu popiežiai pripažįsta, kad 
darbas turi būt i atlyginimas 
pakankama alga šeimai išlaiky
ti. Darbas turi būti toks, kad jis 
įgalintų šeimą sukurti ir išlai
kyti. 

Darbas yra svarbus, nes jis 
sudaro aplinkybes žmonėms 
bendrauti vieni su kitais: „Dar
bas yra būdingas tuo, kad 
pirmučiausiai jis žmones jungia. 
Tame jo bruože glūdi jo socialinė 
jėga: darbas įgalina sukurti 
bendruomenę" (LE 96). 

Abejose enciklikose apie dar
bą Bažnyčia moko, kad darbas 
negali būti parduodama preke — 
„Žmogus negali savo sielos par
duoti vergavimui". Kai žmogus 
darbe atsisako savo žmogiško 
kūrybingumo, visiškai atsisako 
savo žmogiškos atsakomybės už 
save patį ir savo darbo pasek
mes, jis išjungia pačią svarbiau
siąją darbo ypatybę — jo 
subjektyviąją vertę ir tuo panei
gia žmogaus surėdymą Dievo 
atvaizdu. 

Tad Darbo šventė kaip tik yra 
re ika l inga a tšvęs t i tą 
subjektyviąją darbo paskirtį — 
atšvęsti tai, kad darbas yra žmo
gaus gerovei, atbaigimui skirta 
priemonė — Dievo dovana, pa
neigiant klaidingą teiginį, kad 
žmogus yra skirtas tik darbui 
d i r b t i a.j.z. 

SOVIETINĖ „PARAMA" AMERIKAI 
PERSIJOS ĮLANKOJE 

Saugumo taryboje Sov. S-ga ilgai kliudė nutarimus 

BR. AUŠROTAS JAV žinių tarnybos, o ypač 
įtakingoji TV, piliečių viešosios 
nuomonės formuotoja, visomis 
įmanomomis propagandos prie
monėmis stengiasi nuteikti savo 
auditoriją, kad Irako diktato
rius Sadam Hussein, Izraelyje 
nekenčiamas arabas, yra bai
sesnis už patį velnių karalių 

mis. Šiuo metu Irake buvo apie 
3,000-4,000 sovietinio kariško 
personalo. Nors TASS paskelbė, 
kad iŠ Irako yra evakuotas 
civilis personalas, bet neminima 
karinio personalo išvežimas. 
Kaip žinoma, sovietinis karinis 

Jau nuo pat pirmųjų Kuvaito Personalas vaidina labai svarbų 
okupacijos dienų, įvykdytų vaidmenį Irako Karinėse jėgose 
Irako armijos smogiamųjų 
dalinių, Irako valdovui nepa
gailėta Hitlerio ir kitokių žmog
žudiškų palyginimų. 

Čia neginu Irako valdovo ir jo 

Tikima, kad šių kariškų pa
tarėjų tarpe yra taip pat ir KGB 
atstovai, artimai bendradar
biaują su pačiu Saddam Hussei-
nu. JAV žvalgybos pareigūnai, 

vadovaujamos vyr iausy 
agresyvios politikos, pasireišku
sios pr ieš mažutį Kuvvaitą. 
Reikia prileisti, kad šią visą 
prieš Iraką nukreiptą akciją 
sukėlė JAV žibalo magnatai. Ži
balo kontrolieriai išsigando, kad 
irakietis Saddam Husseinas dar 
gali pasismaguriauti ir Saudi 
Arabijos bei kitų mažesnių Per
sijos įlankos žibalo valdovų bili-
joniniais lobiais. 

Supran tama, kad menkai 
ginkluota Saudi Arabija , kurią 
JAV7 prieš keletą metų neleido 
t inkamai apginkluoti, negalėjo 
pati aps ig in t i nuo galimo 
užpuolimo. Bet šiuo žingsniu 
JAV gina savo pačių interesus, 
besistengdamos sulaikyti žibalo 
kainų kilimą ir tuo pačiu inflia
ciją. 

Kai pavojus pasibeldė į JAV 
duris, JAV vyriausybė oro keliu 
per t r is savaites į Saudi Arabiją 
sugebėjo permesti daugiau kaip 
100,000 karių. Jiems pavesta 
ginti Saudi Arabijos žibalo 
versmes, kur JAV kapitalas turi 
investavęs bilijonines sumas. 
Tačiau, ar t ik vienas Saddam 
Husseinas t ė r a pagrindinis 
nusikaltėlis? Gal tik juo Mask
va naudojasi , s tengdamasi 
pakenkti JAV? 

I „New York Times" parašė 
P e t e r Schweizer, ž inomas 
analizuotojas ir dirbąs užsienio 
politikos įstaigoje. Straipsnyje 
teigiama, kad „dar gerokai 
prieš tai, kai Vakarai pasmer
kė Irako invaziją į Kuvvaitą ir 
paskelbė Irakui blokadą, Sovie
tų Sąjunga t ikrai žinojo, jog Ira
kas užims Kuwaitą". 

Ka r in i s b e n d r a d a r b i a v i m a s 

Maskva ir Bagdadas jau ilgą 
dešimtmetį labai glaudžiai 
bendradarbiauja. Abu sąjun
gininkai dalinasi iš pasaulio 
surenkamomis žvalgybos žinio

m s esantieji Bagdade, tvirtina, kad 
„Sovietinė KGB tarnyba yra 
taip plačiai,, įsišaknijusi Bagda
de, kad pasiekia visas svar
biąsias to krašto įstaigas". JAV 
karinės Žvalgybos pareigūnai 
t iki , kad „Irako invazija į Ku
vvaitą negalėjo būti įvykdyta be 
aktyvaus sovietinio bendradar
biavimo ir paramos". 

Ne paslaptis, kad Irako-Irano 
karo metu Sovietų ryšių tarny
bos bei tiekimo specialistai daug 
padėjo Bagdadui, planuojant 
įvairias karines operacijas. 
Puolimai iš oro Irano terito
rijoje, visada būdavo sovietų pa
tarėjų kontrolėje. Logiškai 
galvojant tenka prileisti, kad tie 
patys žinovai, padėję nugalėti 
Iraną, taip pat dalyvavo planuo
jant Kuwaito užėmimą. 

JAV įstaigų dėmesį taip pat 
patraukė slaptas liepos 17 d. 
aukštoje pakopoje stovinčio 
sovietų generolo pulkininko Al
berto Makašovo vizitas į Bagda
dą. Tai įvyko lygiai dvi savaites 
prieš Kuvvaito invaziją. Spėja
ma, kad gen. pik A. Makašovas 
būsiąs sovietinių kariškų pa
tarėjų viršininkas Bagdade. 
Taip pat yra žinoma, kad gen. 
pik. A. Makašovas turėjo eilę 
pasitarimų sų Irako užs. reik. 
ministeriu. 

Gen. pik. A. Makašovas yra 
buvęs gen. N Ogarkovo globo
t in i s . Ka ip žinoma, gen. 
Ogarkovas v ra buvęs Sovietų 
karo pajėgu gen. štabo virši
ninkas. Teig-ama, kad gen. pik. 
A. Makašovas yra vienas iš kon
servatyviau-; ų priekin iškilu
siųjų aukštųjų karininkų tarpo. 
Komunistinio jaunimo dien
raštis „Kom-<*molskaja Pravda" 
gen. pik. A Makašovą apibū
dino, jog jo >ažiūra į pasaulį 
esanti, kad tik karinė jėga ir 
pergalės kovos laukuose tėra 
vienintelis aidas taut iniam 
saugumui išlaikyti". Šių metų 

birželį įvykus iame partijos 
suvažiavime gen. pik. A. Maka
šovas kri t ikavo „perestroiką" 
k a i p . ,Len ino d o k t r i n o s 
falsifikaciją". 

T r i g u b a s v e i d m a i n i a v i m a s 

Manau, kad net idealistiš-
kiausias neišmanėlis, net šiuo 
„gero sugyvenimo ir šypsnių" 
laikotarpiu vargu ar galėtų bent 
sekundei suabejoti, kad Sov. Są
junga kol kas yra valdoma už
k i e t ė j u s i ų komun i s tų , kad 
bolševikai tesiekia vieno: kapi
talistų, o ypač JAV sunaiki
nimo. Ir suteikti JAV skaudų 
smūgį buvo pas i r inktas iš
t ik imas tarnas Saddam Hus
sein, dabartinis Irako valdovas, 
valdąs Iraką iš Kremliaus malo
nės. 

Ar būtų galima rasti kokį nors 
pateisinimą tokiam faktui, kad 
j a u penkioms dienoms praėjus 
po Irako invazijos į Kuvvaitą, 
B a g d a d ą iš Sov. Sąjungos 
rugpjūčio 7 d. pasiekė kritiškos 
kar inės siuntos. Yra žinoma, 
kad sovietų karo medžiagų siun
tos į Iraką per pastaruosius 6 
mėnesius, prieš pa t invaziją į 
Kuvvaitą buvo du kar tus stam
besnės negu bet kada 1980 m. 
laikotarpyje, kai vyko karas 
prieš Iraną. 

Taigi ir JAV TV Žinių VIII.24 
specialų pranešimą, kad „Gor
bačiovas telefonu pataręs Sad
dam Husseinui kuo greičiau 
i š s i k r a u s t y t i iš Kuvvaito", 
tegalima priimti kaip šėtoniškai 
gudrios sovietinės propagandos 
ges tą v a k a r i e č i ų viešajai 
nuomonei paveikti, kad „Gor
bačiovas prieš Iraką!" 

Iš esmės į šį reikalą žiūrint, 
kiekvienam turė tų būti aišku, 
kad „dabartinė Vidurinių Rytų 
krizė Sov. Sąjungos iždui šiais 
sunkiais ūkinių bėdų laikais 
žada gražų 20 bilijonų uždarbį, 
pelną, taip tvirt ina P. Schvvei-
zer. 

Tačiau, kai apgriuvusiai so
vietinei ekonomikai iš Irako į 
jos iždą gali patekti keli bili
jonai dolerių, tenka rimtai 
suabe jo t i , a r JAV pagei
davimas, kad Sovietai atšauktų 
savo karinius patarėjus iš Irako 
su gen. pik. A. Makašovu prie
kyje, rastų Politbiuro pritarimą. 

JAV įsivėlimas Kuvvaito bylo
je Pabaltijo kraštams nieko gero 
nežada. Maskva, nejausdama 
jokio pavojaus iš JAV pusės, Pa
baltijo išsilaisvinimą t iek ilgai 

AR SUOMIJA 
TINKAMAS 
PAVYZDYS 
PABALTIJO 

ŠALIMS? 
„Latvijos pagrindinis tikslas 

y r a f inlandizaci ja" , liepos 
mėnesį lankydamasis Washing-
t o n e pa r e i škė Latvijos 
ministeris pirmininkas įvaras 
Godmanis. „Mes norime būti 
tokioje padėtyje kaip dabartine 
Suomija — būti tiltu tarp Rytų 
ir Vakarų". Atrodo, kad ir 
daugumas lietuvių pritaria šiai 
nuomonei. 

Visai kitaip galvoja ilgokai 
Suomijoje ir Estijoje paviešėjusi 
amerikiečių žurnalistė Joanne 
Levine. Nevv Yorko dienraštyje 
„Nevvsday" liepos 16 d. 
išspausdintame straipsnyje ji 
tvirtina, kad Pabaltijo valstybės 
šiandien neturėtų pasitenkinti 
finlandizacija, nes Suomija 
jiems nėra tinkamas pavyzdys. 
Žurnalistė primena, kad Suomi
jos pasiekimai bei jos aukštas 
p ragyven imo lygis t u r i ir 
kitą, neigiamą veidą. Finlan
dizacija, gimusi aršiausios 
Kremliaus diktatūros laikais, 
reiškia nuolaidžiavimą Sovietų 
Sąjungai ir prisitaikymą prie jos 
politikos. Šis politinis klimatas 
jau nebeegzistuoja. Nors Pa
baltijo valstybės ir turės eiti į 
kompromisus su Maskva, joms 
nebereikia daryti ..suomiškų'" 
nuolaidų. 

Straipsnio autorė primena, kad 
Suomijos dabartiniai santykiai 
su Sovietų Sąjunga remiasi 
„Draugystės, bendradarbiavimo 
ir dvipusės paramos" sutartimi. 
kuri buvo pasirašyta 1948 m. 
septyneriems metams praėjus 
po Žiemos karo, kuriame suo 
miai atrėmė Raudonosios armi
jos puolimus ir išvengė okupaci
jos. Suomijos vyriausybė tvirti
na, kad Suomija tapo neutralia 
valstybe, bet sutarties sąlygos 
rodo visai kitką. Suomiai buvo 
pr ivers t i Sovietų Sąjungai 
atiduoti daug savo teritorijos ir 
sutikti su vadinamais „saugu
mo įsipareigojimais", kurie ją 
ypatingais kariniais ryšiais 
susiejo su jos galingąja 
kaimyne. Sutartis įpareigoja 
Suomiją „atremti agresiją", jei 

Sovietų Sąjungą per suomių 

nu tęs , kiek jiems bus t a i 
naudinga. Ir kažin ar min. pirm. 
K. Prunskienės prielaida, kad 
po dvejų metų mūsų Tėvynė vėl 
bus laisva, tikrai išsipildys. 

teritoriją užpultų Vokietija ar 
kokia jos sąjungininkė. 

Ilgalaikės prekybos sutartys, 
toliau rašo Joanne Levine, pa
dare Suomiją priklausoma nuo 
jos kaimynės. Sovietų Sąjungos 
vadovai ilgą laiką kišosi į 
Suomijos reikalus. Net ir dabar 
senamadžiai Suomijos politikai 
nenustoja nuolaidžių \ę Mask
vai, nors tai dažnai kenkia 
Suomijos interesams. Finlandi
zacija suluošino Suomiją.teigia 
žurnalistė. 

Straipsnyje taip pat prime
nama, kad pokario Suomija ne
suteikė politinio prieglobsčio 
nė vienam Sovietų Sąjungos pi
liečiui. „Tarptautinės amnes
tijos" (Amnesty In ternat ional 
organizacija, kuri seka žmogaus 
teisių pažeidimus visame pasau
lyje, turi užregistravusi dvylika 
atvejų, kai suomių pasieniečiai 
sugavo iš Sovietų Sąjungos 
mėginančius pabėgti asmenis ir 
bematant juos sugrąžino. 

Kai Suomijos pussesere Esti
ja atvirai kovoja už savaran
kumą. Suomių valdžios parei
gūnai laviruoja ir išsisukinėja, 
rašo žurnalistė. Vos t ik ta i 
išdrįsus pasisakyti už Estiją, 
tuoj skubama apsidrausti pride
dant Maskvos poziciją pare 
mianėius komentarus. Gyven
tojų a p k l a u s a rodo, jog 
daugumas suomių norėtų, kad 
jų vyriausybė išdrįstų kritiškiau 
pasisakyti Maskvos atžvilgiu. 

Pasak autorės, nenorėdama 
užpykinti „Didžiosios meškos", 
Suomija dalinai užsidarė nuo 
likusio pasaulio. Imigruoti į 
Suomiją nepaprastai sunku ir 
po karo tiktai 20,000 pasi
naudojo šia privilegija. Visa tai 
veikia jaunąją kartą, kuri 
jaučiasi gyvenanti uždaroje, sve
timšalių vengiančioje visuome
nėje. Todėl daugelis jaunų 
suomių palieka savo tėvynę — 
po karo Suomija vien Švedijai 
prarado 400,000 savo piliečių 

Šaltajam karui tirpstant, ima 
tirpti ir „finlandizacijos" sąvoka. 
Šiandienos p.i'itinėje arenoje 
Pabaltijo respublikos gali tapti 
savarankiškomis be baimės še
šėlio, kuris j au ilgai dengia 
Suomijos poli t inį ir ūkinį 
gyvenimą, tvirtina Joanna Le
vine. 

S.S. 

DUOBE 
Romanas 

ANDRIUS NORIMAS 

jis, jau per rėkdamas Stellos stūgavimus, kone stumia į melancholiją nuotaika varo jį į žiovulį 
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pro duris. Apkabindamas juos abu ramina: 

— Gerai , gerai... Neverta dėl to jaudintis! Na, tai 
kągi! Iki pasimatymo, Caruso! Negalvoju, kad pasiseks 
greit nuvykt i į Italiją, bet vis tiek linkiu sėkmės! Ei, 
jūs! Ar girdit? Ara išvažiuos į Italiją! Ar tai ne 
stebuklinga? 

— Sudie, Ara! Laimingos kelionės! Nepamirškite 
mūsų' 

Greit įsikišęs pinigus į švarko kišenę Čar.s ištiesia Labai gerai matę kas dėjosi prie durų, likusieji 
dešinę mėlynveidžiui. Net aikteli nuo suspau .mo, bet kambaryje bendru choru atsisveikina. Stella užspau 
laimingas šypsosi. Ara audringai apkabina pajuodusį džia r a n k a stygas, šūkteli jau pro duris einantiems 
šeimininko veidą ir užantspauduoja ilgoku MČiniu į dainininkams: 
lūpas, dengiančias iškirmijusius dantis. ( lis dar 
labiau susijaudina. 

— Esi puikus draugas, Dikai! Geras tu 
Aš visada tai žinojau! Bet prie pirm< 
grąžinsime! 

Dikas aplaižo lūpas, pajutęs Aros dažu- Plačiai 
prasišiepia, lyg parodydamas Arai, ką ji tik k^ učiavo. 

— Žinau, žinau... Menas galingas, rr*'*8 8 t e" 
buklingas, tik nepelningas! Ne tuo keliu eir.i. Čarli... 
per dainavimą ar operas gyvenimo sau nep - darysi! 

Čarlis jau r imtai stoja ginti savo pozicija-
— Galiu eiti lažybų, kad mane greit paša *8 į nau

jai steigiamą operos kompaniją! 
— O ką gi tu t e n gausi? Kiek tau mokėsi alandą? 
— Mokės ne į valandą, o nuo kiekvieno -?* ktaklio! 
— Mizerija! Niekas neina į tas tavo op<' 

nori žlumbti, kaip... Na, žinai!... Bet užnurc 

kad gavai iš manęs, ką? 
— Ačiū tau, mielas Dikai, ačiū! Jeu 

pamirštų, ta i aš visada atsiminsiu! Amžina; 
dėkinga! 

— Ar nebijosi Čarlio vieno palikti? Bai, bai!.. 
Dikas duryse dar moja nueinančiai gatve porelei 

ogus... Mato, ka ip Ara išima iš Čarlio kišenės pinigus, tuo 
progos pluošteliu dar jam panosėje pamojuodama, lyg atsi 

sveikinimui. 
— Sudie, mano draugai! Nepamirškite parašyti!.. 
Įleistoji gryno oro srovė pravėdina prirūkytą 

kambarį, het vakaro vėsa šiurpina merginų odą. Stella 
net pasipurto, tarsi šunelis drėgmę iš kailio kra 
ty damas. 

— Uždaryk duris, Dikai, šalta! 
Šeimininkas užtrenkia nesandarias duris. Atsisuka 

į kambarį . Mato Stella vėl dedančią gitarą šalia sofos 
ir nusiaunančią batelius. 

— Ei! Ar jūs visi jau nusilakėt, ar ką? 
Penny vis dar linguoja, tar tum auklė, supdama 

iš viso, kūdikį. Vytas jos glėbyje visai ramus, nors nemiega. 
Jo akys nemato kas dedasi apie jį. Skrajoja po praeitį, 

Čarlis p© ateitį, apleisdamos tik dabartį. Jo nejaudina nei Pen 
tu būsiu n y pusnuoges krūtys prieš pat jo akis, nei iki liemens 

užkeltas sijonas. Nesulaukęs atsakymo Dikas apsidai 

Kasgi 

— Žinau... Jau prisirūkėt savo „huanų".. A. bet 
jau metas ir dribtelt. Visi padorūs piliečiai, kaip aš, 
jau seniai ilsisi... Gal jau po dvyliktos? 

Eina į savo kambarėlį, o ten Stella jau nusisega 
savo sijoną. Palaidi, tiesūs plaukai siekia juosmens. Pa
junta vėsumą, todėl šmurkšteli po antklode. Dikas 
išjungia šviesą pradėjęs nusirenginėti. 

Penny švelniai paguldo Vyto galvą ant sofos, leis
dama jam laisviau išsitiesti, nes išėjusi Ara pralais-
vino vietos. Prieina prie durų. nuspaudžia sienoje 
išjungėją garsiu spragtelėjimu Po to apgraibomis, iš 
karto patamsyje nematydama, ieško kelio atgal. 

— Ei, Dikai! Gal turi ir mums kokia antklodę? 
Po minutes be žodžių ant stalo užkrinta kažkas par 

griaudamas popierinius puodelius ir gėrimo butelį. 
Šįkart jis neužkimštas, tai skystis burbuliuodamas lie
jasi ant grindų. Tamsoje Penny pagauna jį, įšgelbė-
dama dar likusius brangius lašus. Užkemša butelj čia 
pat užčiuopta popierine skarele vietoj kamščio Apkloja 
Vytą antklode ir pati prie sofos tylomis nusirengia. 

Smėlio gatves trobelėje užviešpatauja tyla. Tokia 
kontrastiška palyginus su ankstyvesnių triukšmu ir 
dainavimu. Gal ir kaimynai lengviau atsidūsta nebe
girdėdami lėbavimo šurmulio Tik Vyto galvoje tyliai 
šnara įkyrios mintys, groteskiški planai ir žiaurios 
tikrovės pajutimas... bet neilgam. Moters kiino artumas 
ir šiluma blaško niūrius debesis. Melsvas dangus pra
sišiepia brėškimo glamonėjančiais spinduliais 
Padvelkia kvapnus vėjelis. Instinkto jėga nesuvaldomai 
traukia j saldybės nirvaną Seniai seniai jis nebejuto 
to pseudolaimingumo, minutei kitai išsijungdamas iš 
dabarties. Nebejunta niršaties, nerimo ar sąžines grau-
ž i m o (Bus daugiau) 

Ara ne t Šluostosi akis. Žiūri į Diką lyt' «tabą. O r 0 kur jo puodelis. Iš karto pasikeitusi iš linksmumo 
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GORBAČIOVAS AR 
JELCINAS 

E. R I N G U S 

! Jelcino kelionė Amer ikon 
praėjo beveik nepastebėta. Fak-

- tinai j is buvo beveik ignoruo
jamas. Tačiau po paskut inio 
partijos kongreso, kai Jelcinas 

. demonstratyviai išėjo iš salės ir 
' išstojo iš partijos, sovietų pi

liečiai ir kai kurie partijos 
nariai pastebėjo, kad čia yra 
nauja jėga. 

J is buvo išrinktas Rusijos res-
• publikos prezidentu. J i s kritika

vo, kad Gorbačiovas vis dar 
blaškosi, nepajėgdamas apsis
pręsti: ar laikytis neva sušvel
nintos senos sistemos ar eiti į 
laisvą rinką. 

Dvidešimt pirmas amžius pa
sižymės rungtyniavimu ne karo 
laukuose ta rp didžiųjų valsty
bių, bet ekonominėse rinkose. 
Trys pagrindinės ekonominės 
jėgos — JAV, Vokieti ja ir 
Japonija — jau dabar grumiasi 
dėl rinkų. Naujai kur iama Va
karų Europos ekonominė sąjun-

. ga, jeigu viskas sklandžiai eis, 
taps pačia st ipriausia jėga. Ne
nuostabu, kad Vokietija ir Pran
cūzija stengiasi i š t raukt i sovie
tus iš dabartinės sunkios būk
lės. Jos nori išplėsti savo rinkas 
Sov. Sąjungoje ir panaudojant 
jos žaliavas, išplėsti i r į likusią 
Europą. 

Daugelis ekonomistų Ameri
koje ir net Sov. Sąjungoje būgš
tau ja dėl t r ag i škos ūk inės 
padėties Sov. Sąjungoje. Jų nuo
mone, jeigu ūkinė padėtis nepa
gerės, jokie Gorbačiovo mane
vravimai nepadės. J i s jau pen
keri metai blaškosi ir nepajėgia 
apsispręsti, kuria linkme pa
suk t i ekonomines reformas. 
Kaip lojalus partijos narys ir bi
jodamas konservatorių galvojo, 
k a d , a t s t a č i u s t v a r k ą ir 
d r a u s m ę par t i jo je , ū k i n ė s 
sąlygos irgi pagerės. Tačiau be 
staliniškos disciplinos ir dėl 
naujai duotų laisvių gamyba ir 
prekių kokybė riedėjo žemyn. 

Darbininkų nepasitenkinimas 
veda prie didesnių reikalavimų 
ir kartais prie streikų. Dar 
didesnių komplikacijų iššaukė 
respublikų pastangos atsikra
tyt i neprotingais Maskvos pot
varkiais. Respublikos pradėjo 
prekiauti tarpusavy, pasirink
damos joms reikalingus pro
duktus. Be to dar prisideda ki
virčai tarp jvairių tautybių pvz. 
Azerbaidžanas nu t r aukė susi
siekimą su Armėnija, kur i 
gamina padangas t raktor iams 
fabrikui netoli Maskvos, ciga
rečių filtrai gaminami Latvijo
j e ir Armėnijoje. Be filtrų ciga
rečių gamyba sustojo ir laikinai 
uždaryt i keli fabr ika i , kas 
privedė prie neramumų keliuo
se miestuose Rublio vertė 
nuolatos krenta. Turistai skun
džiasi, kad taksistai sustoja, kai 
keleivis parodo pokelį cigarečių. 

Maisto produktų pristatymas 
j miestus smarkiai sumažėjo. 
Žemas at lyginimas, infliacija, 
prekių t r ukumas miestuose vi
siškai neskatina kolchozininkų 
dirbti. To pasekme Maskva turi 

pirkti javus iš Amerikos. Tačiau 
dėl valiutos trūkumo Maskva 
nepajėgia apmokėti skolas, ir 
A m e r i k a s tabdo tolimesnę 
prekybą. Iš desperacijos Maskva 
pradėjo pardavinėti auksą ir 
deimantus. Nors šiuo metu 
alyvos kainos kyla, Maskva jos 
neturi užtektinai, kad galėtų par
duoti, nes streikai ir darbininkų 
pasyvumas trukdo alyvos gavy
bą, kurios produkcija sumažėjo. 

Visuotinis nepasitenkinimas 
auga, populiarėja šūkis „kiek
v i enas s a u " . Kai Vakarų 
Europa stiprėja, Sov. Sąjunga 
rieda į bedugnę. Todėl Jelcino 
reformų linkmė randa pritari
mo. Septynios respublikos jau 
paske lbė suvereni te tą ir 
p a m a ž u e i n a prie laisvos 
prekybos. Didžiausias progresas 
Je lc ino ru sų respublikoje. 
Maskvoje j a u at idarytas 
nepr ik lausomas bankas. V. 
Kvint, politinės ekonomijos pro
fesorius, pareiškė, kad Lietuvos 
blokada buvo sustabdyta ne 
Gorbačiovo, bet Jelcino, kai jis 
paskelbė ryšį tarp Lietuvos ir 
Rusijos. Todėl nenuostabu, kad 
Gorbačiovas dedasi prie Jelcino. 
sudarydamas naują reformų 
komi te tą . Šio ekonomisto 
nuomone Gorbačiovo dienos su
skaitytos. 

Lietuviai Floridoje 

Miami, FL 
I Š L E I D O M E l DETROITĄ 

Gaila, bet susidėjus aplin
kybėms, vienas, kitas apleidžia 
mus ir išvažiuoja, kur jam 
kuriuo nors atžvilgiu patogiau 
gyventi. 

Marija Šimikienė, atvykus iš 
Detroito gyventi į Floridą, il
g i aus i a i išgyveno Surfside 
mieste, kol nutarė savo likusį 
gyvenimą praleisti vėl Detroite, 
arčiau savo vaikų, kur gyvena 
du sūnūs ir dukra su šeimomis. 

Čia gyvendama priklausė 
Miami lietuvių klubui ir Aušros 
šaulių kuopai. 

Rugpjūčio 4 d. jai buvo suruoš
tos išleistuvės Keistučio ir Ku-
nigundos Kodačių nuosavybėje. 
Kadangi Marija yra šaulė, tai ir 
išleistuvėse dalyvavo jos artimie 
ji draugai, daugiausia šauliai. 
Šimkienė atvyko drauge su savo 
sūnum Arnoldu, kuris buvo at
važiavęs padėti susiruošti iš
važiavimui. 

Sutikome gausiu rankų plo
j imu ir netrukus sėdome prie 
vaišių stalo. Po maldos Koda-
t ienė ta rė žodį pabrėždama 
Mary tės aktyvią veiklą ir 
dosnumą šaulių organizacijoje. 
o taip pat jos nuoširdų draugiš
kumą. Apgailėjo jos išvykimą, 
kvietė bent žiemai vėl sugrįžti. 
Linkėdami jai sveikatos ir sėk
mės išgėrėme šampano ir sūdai 
navome ilgiausių matų. Marytę 
apdovanojome gėlėmis, prise
gėme rožę ir įteikėme su visų 

CLASSIFIED GUIDE 

Demonstracijos Chicagos miesto centre už Lietuvos laisvę. 

parašais kortelę. Marytė ir jos 
sūnus visiems padėkojo. Kalbė
jomės, dalinomės mintimis su 
jais dar keletą valandų. 

Marytė rugpjūčio 5 d. drauge 
su sūnum išskrido Detroitan. 
Tikimės, kad ji savo šeimos ir 
ankstyvesnių draugų tarpe jau
sis laiminga. 

TAUTOS ŠVENTĖ 

Rugsėjo 9 d. Miami lietuviai 
švęs Tautos šventę. Bus 
pamaldos St. Francis bažnyčioje 
ir minėjimas lietuvių klubo 
salėje Tikime, kad per vasarą 
visi gerai paatostogavę vieni 
kitų pasiilgo ir gausiai atsilan
kys. 

ĮDOMI GEGUŽINĖ 

Rugpjūčio 12 d. Elenos Jo
nušienės erdvioje nuosavybėje 
buvo suruošta gegužinė, kurio
je dalyvavo apie 60 įvairaus 
amžiaus asmenų: nuo 2 iki 94 
metų. Sėkmingai mezgėsi drau
gystė jaunų su vyresniais. Apie 
10 dalyvavusių vaikų ypatingai 
buvo laimingi, krykštavo visur. 
Visi vaišinosi skaniais valgiais, 
gaivinosi įvairiais gėrimais. 

Miela, kad t ik įstojusios 
jaunos klubo narės panoro 
padėti Lietuvai, apie tai jos ir 
pranešė. Numatyta suruošti 
porą renginių, kurių tikslas 
padėti Lietuvos vaikų ligo
ninėms. 

Pirmasis renginys Las Vegas 
Night įvyks rugsėjo 22 d. 
šeštadienį. 8 vai. vakaro Mari
na Bay klube, važiuojant 95 
grei tkel iu ir pasisukant į 
vakarus vieną bloką ant 84 
State Road. Apie šį renginį 
pranešė Rūta Gustaitytė-Meyer, 
kuri yra šio renginio ruošėja, 
drauge su Birute Pautieniūte. 
Vakaras bus nuotaikingas ir 
įdomus: su užkandžiais, viso
kiais laimėjimais ir kitom 
įvairybėm. I jį buvo platinami ir 
bilietai. 

Antrasis renginys — prieš
piečiai įvyks lapkričio 10 d., 
šeštadienį. 12 vai. Hotel Sofitel. 
5800 Blue La Goon, Miami. 
Apie jį pranešė jo ruošėjos: 
Ariana Kumpis ir Ramutė Stei-
kūnaitė—Bergstrom. 

Klubo direktorių pirmininkas 
Vytautas Dubauskas kvietė 
visus jaunuosius įstoti į lietuvių 

klubą. Juozas Maurukas padė
kojo Jonušiene: už ypatingai 
įdomios gegužines suruošimą, 
kur susirinko labai skirtingo 
amžiaus dalyviai ir kur visi 
labai gerai jautėsi. Kodatienė 
paprašė visus Kas turi laik
raščių iškarpų apie Lietuvą 

pasiusti Government Affairs 
įstaigai į Washingtoną, pateikė 
adresą. Švenčiančiai gimtadienį 
Elaine McDonald sudainuota — 
Ilgiausių metų. Jonušienė ir jos 
duktė Virginija padėkojo vi
siems atsilankiusiems. 

G u n d a K. 

TORGSYN TORGSYN 
5 5 4 2 G e a r y B l v d . , S a n F r a n c i s c o , CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 <FAX> 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
V o l u * a * 127 220 

RADIJAI IR VTR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

tmmtmutiom k«MM JAV-b*— 
****** mšamkpmm tmtmtomt H v*mi JAV m f to, h m kitų krtitH 

Pn4*o*mm» iinmiiMfci įkmtntmt Sov. tąAmtol 
Ii 

Mūsų parduotuve munl ia viaokių 
rūsiu, radiju* i r r lek t ronmiu* pr i f 
taiaua i Sov Sąjunga »u apmokėtu 
arba neapmokytu muito 

Valandos: 
pirm.-trecd. 11-6 
ketvirtd-Sestd. 11-7 

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

Tabor Parmoję, Sodus, Mich. 
Programa 

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

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

lipdyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje XVII a. antroje 
pusėje". 

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

Viktoras Makoveckas, „Politinės diferenciacijos pro
blemos {nepriklausomybę žengiančioje Lietuvoje". 

2 vai. Pokalbis su Gintaru Patacku ir Tautvyda 
Marcinkevičiūte. 

Simpoziumas apie dabartinę Lietuvos kultūrinę 
problemat ką: Darius Kuolys, Vytautas Kavolis, Bronius Vaš
kelis. 

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

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

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

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

tinės perspektyvos". 
Multidisciplinarinių studijų instituto, Algimanto Mackaus 

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

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

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

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

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Iki š.m. rug
sėjo 4 d. registruotis pss Mariją Paskevlčienę, 
306—55th Place, Downer* Grovo, IL 60516. 

Kviečiame atvykti j 

LIETUVIŲ DIENAS 
LOS ANGELES 

Šv. Kazimiero parapijos patalpose 
rugsėjo 22-23 d. 

Taip pat kviečiame dalyvauti Šventės rengime!!! 
Kreipkitės dėl: 

prekybos pas Birute Šakaliene (213) 478-9403 
programos pas Kristiną Švarcaitę (213) 394-6889 

kitos informacijos pas Donata Empakerj (213) 393-9128 

Rengėjai: Lietuvių Bendruomenė ir kitos organizacijos 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA ! 

1 
RIMAS L. STANKUS 

(312) 586-5959 (706) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būb 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

I 

m 

Parduodame greič iau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i letuviams žinomas ir patikimas vardas 

mis. KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BACE REAeTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Pasidžiaukite gražia vasara, gyvendami 
puikiame ..split level" name; 3 mieg. 
kamb.; V2 akro sklypas, aptvertas. Daug 
medžių. Visi namų reikmenys. $139,900. 

„Ranch" namas Lsmonte; nereikia re
montų; 4 mieg. kamb Židinys, šoninis 
įvažiavimas. 2 auto. garažas; arti greitkehai 
ir traukimai. $134,000 

OLSICK & CO., REALTORS1 

1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(708) 257-7100 

GnMK, •a OLSlCK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

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

LB AUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių paraavimas Income Tax 

5953 S. Kediie Ava. 
Tai. 436-7878 

Parduodamas „Capa Cod" stiliaus mū
rinis gražus namas St Tunbius pa
rapijoje; 4 mieg.. 2 vonios; ištisas rūsys; 2 
auto garažas; centralinis oro šaldymas, 
naujas stogas, nauja šikj. sistema; naujai 
..tuckpointed". Galima tuoj pat užimti 
Skambins, l.a*Ha 312-767-0308. Kalba 
tl angliškai. 

MISCELLANEOUS 

Ontui£ KMIECIK REALTORS 
Jffk 7922 S. Pulaski Rd. 
• & | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
* 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Ta>|. - GA 4-8654 
: - -* 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodamas namas North Palm 
Bsach, Floridoj*; dviejų aukštų, 3 
mieg., 24 vai. apsauga, vertas 
$185,000; kaina $155,000, nes reikta 
greitai parduoti. Skambinti; 
313-478-9322. 

FOR SALE 

Parduodamas šviežias, grynas 
bičių m a d u s . Skambinti: 
708-323-5329 po 2 vai. p.p. Biti
ninkas Kazys Laukaitis. 

Check offall the names 
on your girt list by giving 
U.S. Savings Bonds, the 
girt that growv Bonds are 
backed by thc U.S. 
Government, pay com-
petitive interest rates, and 
h ave tax advantages. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis. 450 psl 
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A. RubŠys. 

75 psl. . 
NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 

Karys Pabedinskas. 438 psl 
DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, 

S.J. Red. kun. J. Kidykas, S.J. 385 psl. . 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBEI*, istorinė 

apžvalga. Stasys Maziliauskas. 311 psl. . 
TĖVAS VENANCUUS IR JO MATILDA, pasako

jimai. Jurgis Jankus. 269 psl 
KOL ESU ČIA. pasakojimai. Jurgis Jankus. 375 

psl 
AVVAKENING UTHUANIA, Jack J. Stukas. 191 

psl. 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl. 
THE BALTIC STATES, Estonia, Latvia. Uthuania. 

Georg von Rauch. 265 psl 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 9. 

558 psl 
ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS. Dr. A. 

Kučas. 592 psl 
SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMERIKOJE. 

J. Balys. 22 psl 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Kun. J. Aleksa. 300 psl 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiuntmo 
išlaidos. 

$15.00 

$5.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$8.00 

$8.00 
$18.00 

$30.00 

$10.00 

$5.00 

$10.00 

$5.00 



ATVIRUMO IR 
INFORMACIJOS 
PROŠVAISTĖS 

Ne kartą pasirodo spaudoje 
nusiskundimų, kad įvairūs 
Lietuvos labui įsteigti fondai ir 
vajai aukų paskirstymą ir tikslą 
laiko paslapty, nors dabartiniu 
metu tam nėra jokio pasiteisi
nimo. Įvairios siuntos yra siun
čiamos legaliais keliais į Lie
tuvą. Jos yra adresuotos ir 
pasiekia savo adresatus, tik mes 
nežinome, kas jie. Ta informaci
ja yra žinoma sovietiniams pa
sienio pareigūnams, bet ne 
išeivijai. Kodėl? 

Kaip šviesi prošvaistė , 
„Darb in inke" rugpjūčio 24 
dienos laidoje paskelbti net du 
pranešimai apie knygų ir vaistų 
siuntas, pasiekusias Lietuvą. 
Kultūros židinys praneša, kad 
dvidešimties tonų knygų siun
ta laivu nuplaukė į Hamburgo 
uostą, o iš ten sunkvežimiais 
buvo nugabenta į „Caritas" 
draugijos centrą, kuris tas 
knygas paskirstys. Rugpjūčio 20 
dieną Lietuvių Kat. religinės 
šalpos centras, ilgus metus 
sėkmingai ir su anksčiau gerai 
išlaikytu ir tada būtinu paslap
tingumu šelpęs kenčiančią Lie
tuvos Bažnyčią, pranešė, kad 
siunta jau pasiekė Lietuvą. 
Kitaip sakant, atsisakyta ne
reikalingo paslaptingumo. 

Toje pačioje „Darbininko" 
laidoje „Gyvybės Lietuvai" 
komitetas detaliai informuoja 
apie vaistų siuntų j Lietuvą. 
Pranešime smulkiai nurodomas 
siuntos persiuntimo maršrutas: 
lenkų lėktuvu iki Varšuvos, o iš 
ten sunkvežimiu į paskirties 
vietą. Taip pat yra nurodytas 
vaistų kiekis ir jų paskirstymo 
metodas, pavestas „Caritas" 
draugijos cent ru i . Džiugu 
skaityti, kad vaistai skirstomi, 
susitarus su Sveikatos apsaugos 
ministerija. Dalis vaistų bus 
dalijama betarpiškai pajamų 
neturint iems ligoniams per 
„Caritas" vaistines. Skaitant šį 
pranešimą, džiaugiasi širdis, 
kad toji pagalba pasieks ir jos 
labiausia reikalingus, ir tame 
žinojime glūdi džiaugsmas. 

Toks Kultūros Židinio ir „Gy
vybės Lie tuvai" pranešimų 
pavyzdys turėtų paskatinti ir 
kitus fondus informuoti visuo
menę. Paslaptingumas ir tylėji
mas iššaukia nepasitenkinimą, 
spėliojimus ir gandus, kurie gali | 
pakenkti bendram reikalui. 

Aureli ja M. Balašaitienė 

Laiškas 
KNYGĄ PARAŠYTI -
NE BLYNĄ IŠKEPTI 

Tik ką pabaigiau skaityti 
knygą „Kelionė į Kauną" ir 
buvau nustebintas kūrėjo And
riaus Norimo atmintimi, nors 
daugelio, kaip ir mano, atmin
tis „ilgėjant gyvenimo šešė
liams", vis trumpėja, o dažniau
siai „seni krienai" prisimena 
tai, kas buvo seniai ar tolimoje 
praeityje, o pamiršta kas įvyko 
visai neseniai. 

Iš Norimo kūrybos aš išmoks
tu naujų žodžių — pernai patiko 
b u t n a m i s , o šiais me ta i s 
vadaksnis. Tačiau bambizai 
buvo girdėtas Suvalkijoje. Taip 
pat iš knygos sužinojau, kad A. 
Norimas vėl rašo, o gal jau ir 
užbaigė rašyti „Gyvenimo dul 
kes", už kurį su šiuo laišku 
jdedu pašto perlaidą amerikie
tiškais doleriais. 

Atsimenu, vieną kartą savo 
dėdės a.a. rašytojo Vinco 
Ramono paklausiau kada vėl 
pasirodys jo nauja knyga, tai jis 
atšovė. „Knyga parašyti, tai ne 
iškepti keptuvę blynų!"... O A. 
Norimas „kepa" knygą po 
knygos! 

J . S k a r d i s 
P .S . Knyga gaunama 

„Draugo" administracijoje 

A.tA. 
VLADISLOVAS KOPLIAUSKAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. rugpjūčio 29 d., sulaukęs 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Andrzej, marti Diane, 

duktė Jolanta, žentas Jim Vergos, penki anūkai: Stefan, Mar-
ja, Monica, Julia, Alexia ir Lietuvoje sesuo Bronė Bagdonienė. 

Velionis buvo vyras a.a. Stefania Butkiewicz-Kop 
liauskienės. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 31 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Egan Funeral Home koplyčioje, 3700 W. 63 St., Chicago. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Resurrection 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus , duktė, anūka i , sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. George Vergos. Tel. 312-582-2000. 

Didžiajam Lietuviui ir Skautui akademikui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BRONE, dukrą 
RAMUNĘ ir vyrą VINCĄ LUKUS su jų vaikais 
RIMU ir DAINA, dukrą RŪTĄ ir EDMUNDĄ KULI
KAUSKUS su jų šeima, dukrą DANGUOLĘ KVIK
LYTE bei visus gimines ir kar tu liūdime. 

Juozas, Barbara ir Andriukas Lukai 
Vytautas ir Gražina Kamantai 
Ona Rinkienė 

Korp! Vyčio Garbės Nariui ir F.S.S. Chicagos sky
r iaus uoliam ir nuoširdžiam nariui 

A.tA. 
fil. v.s. BRONIUI KVIKLIUI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą jo žmonai BRONEI, dukroms, F.S.S. na
rėms, fil. RAMUNEI ir fil. DANGUOLEI bei jų 
šeimoms ir kitiems giminėms ir artimiesiems. 

F.S.S. Chicagos skyrius 

Ž u r n a l i s t u i , r edak to r iu i , a u t o r i u i 

A . t A . 

B R O N I U I K V I K L I U I 

s t a iga m i r u s , nuoši rdžia i u ž j a u č i a m e jo ž m o n ą 
B R O N E , d u k r a s R A M U N E , D A N G U O L Ę i r 
R Ū T Ą bei j ų še imas . 

Dalė ir Vladas Būtėnai 
Eugenijus Būtėnas 
Gintautas Būtėnas 

i r 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60842 

708/422-7146 OR 312/233-3015 
(CORNER OF 91ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „P.OCK OF AGES* 

• Paminklai 
• Antkapiai 
• Mauzoheiai 
• Bronzinės atminimo lentos 
• Dvigubos atminimo lentos 
• Antkapių fašai 
• Laikini antkapiai 
• Valymas 
• Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą ^ « w • — 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys ^ksmsM. •*""*•** 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Plrmatf—p*nkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

&«*td. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
S*kmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISU RELIGIJŲ KAPINES 
VI»nlnt»l* paminklų pr«kyb« pl«tln*|« mlasto <totyf 

A.tA. 
Dr. PETER T. BRAZIS 

Gyveno Palos Heights, IL. 
Mirė 199' m. rugpjūčio 24 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Cecilia Adamski. 

dukterys BDiuue, žentas dr Daniel J. McCarthy. Betty, žentas 
Thomas HotYcnd; sūnūs; dr. Peter T., marti Betsy. dr. Paul 
W., marti Ehzaheth. John T., marti Donna; šešiolika anūkų 
ir du proanūfvd:. pusbrolis Algerd Brazis su žmona Aldona ir 
pusseserė O -vhulfer. 

Velionis buvo žymus ir mylimas asmuo lietuvių 
visuomenėje Medicinos mokyklą jis baigė Loyolos universi
tete, 1937 m h-.rželio 9 d. Velionis darbavosi Šv. Kryžiaus li
goninėje 50 m kaip vyresnysis chirurgas; taip pat buvo il
gametis tos jonines medikų direktorius; II Pas . Karo 
veteranas. Pnulause klubams ir draugijoms: Chicago Medical 
Society, Illm oi> Medical Society. American Medical Associa-
tion, International College of Surgeons, American Society of 
Abdominal Surtjery. American Geriatric Society; Lithuanian 
Chamber of (.Vmmerce, Knights of Columbus, 4th degree, 
Mundelein ( dl; taip pat dirbo kaip savanoris gydytojas 
Šv. Šeimos \ doje; buvo Tėvų Marijonų ir Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjas 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 31 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Beverly Ridge Chapel koplyčioje, 7020 W. 127 St.. Palos 
Heights, IL 

Laidotuves įvyks šeštadienį, rugsėjo 1 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Alexander parapijos bažnyčią. 
12530 S. 70 Ave., Palos Heights, IL, kurioje 10 vai. ryto įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys , sūnūs , anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. James Melka. Tel. 312 779-4411. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

Š E Š E R I Ų M E T U 
MIRTIES S U K A K T I S 

A. t A. 
JUOZAS 
GIBAITIS 

Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Tėvą. kurio netekome 1984 m. rugsėjo 
3 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gaiU^ingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Malo: ai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną p ramin t i velioni Juozą savo maldose. 

Nulipdę: s ū n u s J o n a s ir duktė Aldona. 

Vienam iš Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Cent
ro steigėjų 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

staiga -Keliavus į Amžinybe, jo žmonai BRONEI, 
d u k t e r i s ir visai jo šeimai giliausią užuojautą 
reiškia 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 

Dici. jam Lietuvos Sūnui ir mūsų Broliui. Garbės 
Filisteriui 

A.tA. 
v.s. BRONIUI KVIKLIUI 

mirus žmonai BRONEI, dukroms, mūsų sesėms. 
RŪTA RAMUNEI ir DANGUOLEI bei visiems 
gimirv ; širdingiausią užuojautą reiškiame. 

Akademinis Skautų Sąjūdis. 
Los Angeles skyrius 

A.tA. 
BRONIUS KVIKLYS 

Gyveno Chicagoje. Gage Parko apylinkėje. Mirė 1990 m. 
rugpjūčio 28 d. Gimė Lietuvoje, Daugailių vis., Utenos aps. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Brone, dukterys Rūta. 
Ramunė, Danguolė, žentai Edmundas Kulikauskas ir Vincas 
Lukas, anūkai Andrius, Rima ir Jonas Kulikauskai ir Daina 
ir Rimas Lukai, sesuo Elena Gaidiene, daug kitų giminių Lie 
tuvoje ir daug jį mylinčių draugų. 

Nuo jaunystės priklausė skau tams ir buvo Akademinio 
Skautų Sąjūdžio garbės narys. Visuomenininkas, žurnalistas, 
ilgus metus buvęs DRAUGO dienraščio redaktorius, daugelio 
knygų , į s k a i t a n t MŪSŲ LIETUVĄ ir LIETUVOS 
BAŽNYČIŲ autorius. Už savo nuopelnus buvo Popiežiaus 
Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Sosto auksiniu žymeniu 
„Augustae Crucis Insigne pro Ecclesia et Pontifice". 

Lankymas koplyčioje penktadienį rugpjūčio 31 d. nuo 4-9 
v. v. Atsisveikinimas penktadienį 7:30 v.v. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 1 d., šeštadienį. Iš Petkaus Mar-
ųuette koplyčios 8:45 v.r. kūnas bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 
v.r. įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, d u k t e r y s , žentai , anūkai , sesuo ir kiti 
g iminės . 

Vietoje gėlių, prašome aukoti Bishop Baltakis Fund 
(Lietuvos Bažnyčioms). 361 Highland Blvd.. Brooklyn, NY 
11207. 

Laidotuvių 
312-4762345. 

d i rektor ius D o n a l d A. P e t k u s . Tel. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. ( a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 Wes t 69 th S t r e e t - Te l . (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd . - Tel . (708) 4.30-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquet te Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1 -(312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 5()th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mįru- žmonai BRONEI, dukroms, jų šeimoms bei 
visien utimiesiems reiškiame nuoširdžia užuojautą 
ir kar liūdime. 

Sofija ir Kazys Belgai 

ANTHONY B. PETKUS 
D O N A L D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i no i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . (708) 652-5245 

> 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

x Ate inan t į p i r m a d i e n į , 
rugsėjo 3 d., yra Darbo dienos 
šventė visoje Amerikoje. „Drau
gas" tą dieną neišeis ir visa 
įstaiga nedirbs. Antradienį, rug
sėjo 4 d., „Draugo" redakcija, 
administracija i r spaustuvė 
dirbs kaip paprastomis die
nomis ir išleis trečiadienio, rug
sėjo 5 d., „Draugo" laidą. Žinias 
reikia gauti iki penktadienio ar
ba antradienio 11 vai. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos 75-rių metų sukakt ies 
minėjmas prasidės šv. Mišiomis 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Br ighton P a r k e 
rugsėjo 29 d., šeštadienį, 5:30 
vai. vak. Šventės minėjimas bus 
tęsiamas rugsėjo 30 d., sekma
dienį, Martiniąue restorano 
pokylių salėje. Informuotis rei
kia kreipiantis į Evelyn Ože-
lienę. 

x F.S.S. Chicagos s k y r i a u s 
va ldyba kviečia visus filis
terius j labai įdomią vakarienę, 
kuri įvyks rugsėjo 21d. Baltijos 
restorane. Vakarienėje kalbės 
tik iš Lietuvos sugrįžęs Eduar
das Tuskenis. Registruotis pas 
Ritą Likanderytę tel. 312— 
737-9057 iki rugsėjo 17 d. Visi 
kviečiami pranešime dalyvauti. 

x Chicagos s k a u t i n i n k i ų 
draugovė pradeda poatostoginį 
veiklos sezoną antradienį, rug 
sėjo 4 d., 7 vai. vak. Sueiga vyks 
pas Aldoną Palukaitienę Mar-
ąuette Parke. Kviečiamos visos 
skautininkės, ne vien tik nuola
tinės sueigų lankytojos. 

x Pat iks l in imas. „Draugo" 
rugpjūčio 23 d. laidoje buvo 
paskelbta, kad Lietuvos gene
ralinis konsulas Vytautas Čeka
nauskas Los Angeles pasiuntė 
raštą vokiečių generaliniam 
konsului Walter Koenig, prašy
damas dėti pastangas, kad 
Vokietija panaikintų Ribben-
tropo-Molotovo pakto veikimą. 
2 tikrųjų redakcija buvo suklai
dinta, nes laiškas buvo prašant 
t i k Pabalt i jo va l s tyb ių 
pripažinimo. Laiškas pasira
šytas Vaiva Pukle. Už klaidą be 
redakcijos kaltės generalinio 
konsulo atsiprašome. 

x A. a. Agotos Škėmienės 
penkerių metų mirties sukak 
čiai paminėti, bus atnašaujamos 
šv. Mišios sekmadienį, rugsėjo 
2 d , 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir antradienj, rugsėjo 
4 d. Šv. Kryžiaus ligoninės 
koplyčioje 4 v. p.p. Kviečiame 
draugus ir pažįstamus daly 
vauti šv. Mišiose ir kartu pasi
melsti už jos sielą. 

(sk) 
x J a u n u č i o Puodž iūno ba

le to studija rudens sezoną pra
dės rugsėjo 5 d. Pamokos vyks 
Jaunimo centre trečd. 5:30 v. 
p.p. ir 8:00 v.v., šeštd. 2 v. p p. 
ir 4:30 v. p.p. Naujus mokinius 
p r a š a u r eg i s t ruo t i s t e l . 
312-778-7182. 

(sk) 

x Romas Pūkštys , TRANS-
P A K firmos s a v i n i n k a s , 
praneša, kad vel vyksta į Lietu
vą ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO
MOBILIUS. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 15 d. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., Ch i r ago , I L 
60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x Balti jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv iškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
berto Rd-, tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x S k a u t i š k o j a u n i m o suva
ž iav imas rugsėjo 15 ir 16 die
nomis vyks Lietuvių centre 
Lemonte. Visos vyr. skautės, 
gintarės, skauta i vyčiai, jūrų 
budžiai, pr i tyrę skautai,-ės ir 
jūrų skautai,-ės raginami daly
vaut i . Jaunimas svarstys jiems 
aktual ius tau t in ius ir skau
t i š k u s r e i k a l u s , d a l y v a u s 
laužuose, o taip pat ir kai ku
riose tuo pat la iku Lietuvių 
centre vyksiančio skautinin
kų,-ių suvažiavimo programos 
dalyse. Lauk iama dalyvių iš 
visų JAV ir Kanados skautiš
kųjų v iene tų . Informaci jas 
te ik ia vienetų vadovai. 

x J A V L B k r a š t o v a l d y b o s 
Soc ia l in ių r e i k a l ų ta rybos 
leidžiamas mėnesinis žurnalas 
„ P e n s i n i n k a s " š ia is metais 
švenčia penkerių metų sukaktį. 
Š iam įvykiui atžymėti yra ren
giama iški lminga vakarienė 
gruodž io 8 d., šeš tad ien į , 
Vyresniųjų centre Seklyčioje, 
Chicagoje. 

x Alfonsas E i t u t i s baigia 
įrengti dvi naujas vi t r inas 
Jaunimo centre veikiančiame 
L i e t u v i ų muzie ju je . Šios 
vitrinos yra skir tos Antano 
Poskočimo išdrožinėtiems kry
žiams, kur ie bus perkelti į mu
ziejaus pagrindinį antrą aukštą. 
J ų buvusioj vietoj, pirmo aukš
t o sa lė je , b u s Šv. J u r g i o 
bažnyčios religinio meno pa
roda. Nijolė Mackevičienė, Li
tuanist inių tyrimų ir studijų 
centro direktorė, numato pa
rodos a t i d a r y m ą da r šiais 
metais. 

x Šv. K r y ž i a u s l igoninės 
dietos specialistė Marčia Archer 
kalbės sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
nuo 2 iki 4 vai. p.p. ligoninėje. 
J i kalbės apie dietą ir sveiką 
mait inimąsi , ta ip pat išaiškins 
šeimoms, kaip laikytis su kraujo 
i š s i l i e j imą g a v u s i a i s savo 
a r t ima i s i a i s . Da lyvau t i no
rintieji prašomi paskambinti 
te l . 312-471-6698. 

x Grąž ino la imėj imų šakne
l e s su 15 dol. auka: Dalia ir 
žurnl. Vladas Būtėnai , Wa-
shington, D.C., dr. Irena Kuras, 
Chicago, 111., Gin tau tas A. Tao-
ras„ Euclid, Ohio, Jonas Butvi
lą, La Grange, 111., Pe t ras Put-
rius, Livonia, Mich., Birutė 
Kožica, Vernon Hills, 111., A. 
Lingis, Burbank, 111., Raymond 
Panaras , Orland Park, 111. Nuo
širdus ačiū. 

x K u n . A. L i p n i ū n o moks
leivių a t e i t i n inkų k u o p a į 
pirmą susirinkimą kviečia visus 
g i m n a z i s t u s . S u s i r i n k i m a s 
įvyks penktadienį, rugsėjo 7 d. 
7 v.v. pas A. Norvi lą , 4036 W. 
91 P L , O a k L a w n , I L 60453, 
tel . 708-636-2595. 

(sk) 

x A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u praneša, kad įstaiga 
bus u ž d a r y t a šį šeš tadienį , 
rugsė jo 1 d. 

(sk) 

x Mažos ios Lietuvos Fon
d o suvažiavimas šį šeštadieni, 
rugsėjo 1 d., prasidės dalyvių 
registracija 12 vai., o Maž. Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio 
s u v a ž i a v i m a s sekmadien į , 
rugsėjo 2 d., 12:30 vai. p.p. Abu 
suvažiavimai vyks „Dainos" 
posėdžių salėje M a r ą u e t t e 
Parke. Dalyviai atvyksta iš įvai
rių JAV vietovių ir Kanados. 
Dalyvių tarpe ilgamečiai Maž. 
Lietuvos veikėjai Brakai, Ly-
m a n t a i , Pė te ra ič ia i , J i eva 
J a n k u t ė ir kt. Norintieji šešta
dienį dalyvauti vakarienėje ir 
pabendravime prašomi pranešti 
R a m ū n u i Bun t inu i ar V. 
Žiobriui. 

x F r a n k Zapolis, Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių grupės 
vadovas ir draudos agentas, 
užsisakė visą dešimties asmenų 
stalą į „Draugo" komiteto 
rengiamą vakarienę. Vakarienė 
bus sekmadienį, rugsėjo 23 d. 
Mart iniąue restorano pokylių 
salėje. 

x V a k a r o n ė su V. Mako-
vecku , Lietuvos parlamento 
užsienio reikalų komisijos pa
tarėju, rengiama rugsėjo 5 d., 
trečiadienį, 7 v.v. Seklyčioje. 
Visi kviečiami! 

x Genova i tė i r P e t r a s J u o 
d i k i a i užsisakė b i l i e tu s į 
„Draugo" rengiamą vakarienę 
rugsėjo 23 d., sekmadienį , 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. Prie stalo yra dešimt 
vietų. Vakarienėje bus t rumpa 
programa. 

x Už a.a. E d v a r d ą Sabą yra 
užprašytos šv. Mišios. Mišios 
bus rugsėjo 9 d. 11 vai ryto 
Jėzuitų koplyčioje. Visi Akade
minio Skautų Sąjūdžio nariai 
yra kviečiami Mišiose dalyvauti 
su pilnom išeiginėm uniformom 
ir spalvom. 

x Ar j a u rezervavotės vietą 
Seklyčioje? Vyresniųjų lietu
vių centras rugsėjo 8 d., šešta
dienį, rengia Seklyčioje Lab
da ros vakarą . A te ik i t e ir 
paremkite socialinę veiklą. Bus 
progos pasivaišinti ir susi
pažinti. Bus vaišės ir meninė 
programa. Vietų rezervacijos 
Seklyčioje. 

Septintosios Dainų šventes organizacinis komitetas. Iš kairės: A. Steponavičienė, L. Venclauskie-
nė, F. Strofa, V. Momkus — pirm., D Kučėnienė, D. Viskontienė, R. Kliorienė; stovi: K. Skaisgi-
rys, N. Pupienė, R. Korzonas, J. Govėdas, D. Ilginytė ir J. Žygas. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 
PAGERBTI TRYS 

KARDINOLO PALYDOVAI 

Kardinolas Chicagos arkivys
kupas Bernardin rugpjūčio 27 d. 
su keletu palydovų išvyko per 
Maskvą į Lietuvą. Su juo taip 
pat turėjo keliauti kun. A. 
Saulaitis, kun. L. Zaremba ir 
kun. V. Rimšelis. Jiems buvo 
kelionė ir viešbučiai apmokėti, 
bi l ie tai sutvarkyti , bet iš 
Maskvos negauta vizų. Kai jau 
visa grupė buvo Lietuvoje 
rugpjūčio 28 d. vakare vizos 
atėjo į Lauraičio agentūrą. 

Dabar negali kaltinti Mask
vos, kad neišdavė vizų. Stalino 
laikais niekas negaudavo vizų, 
ypač kunigai. Dabar visokių 
laisvių atgavime „pe^estroikos" 
tvarkoje visi gali gauti vizas. 

Įdomu būtų sužir >ti, kas davė 
Maskvos agentūrai patarimą, 
kaip reikia išskirti tris paly
dovus ir taip gražiai juos „pa
gerbti". Juk Maskva turi di
desnių rūpesčių, kaip sukti 
galvą apie kokius tai kardinolo 
palydovus. — K. 

x Gre i t p a r d u o d u vienos i r 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambink i t e 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas 
S t ankus , tel . (312) 586-5959 a r 
ba (708)425-7161. 

(sk) 

x J A V J a u n i m o są jungos 
Ch icagos s k y r i a u s v a l d y b a 
p r a n e š a , kad š ia is metais 
neįvyks Darbo Dienos savait
galio šokiai, nes nebuvo galima 
gauti jokios salės Union Pier 
apylinkėje dėl jaunimo elgesio 
per kelis praėjusius metus. 

(sk) 

x A l b i n a s 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 tarnauja 
akcijų, bonų, fondų bei ki tų 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėję skambinkite 
312-977-7916. 

(sk) 

x Dr . L. O. Gr in iū tė , Chica
go, 111., grąžino laimėjimų šak
neles su 30 dol. auka. Po 25 dol. 
Atsiuntė: Marta Trumpjonas, 
Naperville, 111., A. Smilgys, 
Vancouver, BC, Kanada. Labai 
dėkojame. 

x Čiur l ionio a n s a m b l i s ir 
su juo keliaujantys turistai, viso 
100 žmonių, šiandien, rugpjūčio 
31 d., išvyksta į Lietuvą švęsti 
savo Auksinio Jubiliejaus. Juos 
lydi iš G. T. International Algis 
Grigas, Rūta Pauperienė ir 
Emilija Sakadolskienė. 

(sk) 
x I švaž iuojant p a r d u o d a 

mi gerame stovyje baldai: 6 vie
netų miegamojo kamb. ir 4 vie
netų valgomojo kamb. Skam
b in t i : 312-471-2481. 

(sk) 

x Lietuvos ke l iaun inkų dė
mesiu i . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar ki tų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskai tant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
t raukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
l ionių agen tū rą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

x DĖVĖTI DRABUŽIAI , 
b a t a i , ma i s t a s ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai. Kiekia i ner ibojami. 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St.. Chicago, IL 60829, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

SEPTINTOJI LIETUVIU 
DAINV ŠVENTĖ 

Dėl visiems žinomų aplinky
bių šiais metais šventė turėjo 
būti atšaukta. Didelė kliūtis 
buvo ne tik rengiama šventė 
Vilniuje, bet ir beveik masinis 
sparnų pakėlimas ten vykti. At
šaukimo metu nebuvo numa
tyta galima blokada. Dabar, 
kaip sakant, dulkėms nusėdus 
ir vėl pradedame planuoti. Gal 
teisingiau pasakius, darbas ne 
pradedamas, bet toliau tęsia
mas. Pernai metais buvo suda
rytas organizacinis komitetas, 
įvairios sekcijos ir jų vadovai. 
Buvo sudarytas muzikinis 
repertuaras, parengtos ir iš
siuntinėtos gaidos. Taigi dalis 
darbo jau buvo atlikta, tad 

dabar telieka tęsti. 
Šventės rengėjas yra JAV-bių 

ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės. Taigi yra bendras išei
vijos renginys. Dainų šventė bus 
rengiama 1991 m. gegužės 26 d., 
sekmadienį, Illinois universi
t e t o pavil jone Chicagoje. 
Paviljonas yra erdvus — jame 
yra 7865 sėdimos vietos, vėsina
mas ir turi erdvią automobilių 
pastatymo aikštę. Taip pat ši 
vieta yra lengvai pasiekiama ir 
viešosiomis susisiekimo prie
monėmis. Be to, yra gerai žino
ma didžiajai spaudai, televizijai 
i r amerikiečių visuomenei, 
žinoma, jeigu mes sugebėsime 
juos sudominti ir pakviesti. 
Bus bandoma įtraukti žymesnių 
vardų, k u r i e ve ik tų ka ip 
magnetai, bet apie tai vėliau. 

Svečių kvietimas dar yra atei
ties reikalas, nors ir to negalima 
atidėlioti. Rašančiajam daugiau 
rūpi, kad galimai daugiau įsi
jungtų į esamus dainos viene
tus, o kur galima atgaivinti 
buvusius. Čia ir LB-nės apy
linkės galėtų ir turėtų daugiau 
veiklos parodyti. Numatoma, 
kad Dainų šventėje daly
vaujantis orkes t ras b u s iš 
Vilniaus. Bus ir daugiau žy
mesnių svečių ir bendrai numa
tomas didesnis svečių antplūdis 
Kadangi bus ir daugiau ren
ginių, ne tik Dainų šventė. At
važiavusieji iš tolimesnių vietų 
turės progos dalyvauti Chicagos 
Lietuvių operos I Lituani spek
taklyje. Šis pastatymas žada 
būti neeilinis, kadangi jame 
dalyvaus Lietuvos Respublikos 
operos solistai, baletas ir simfo
ninis orkestras. Tai bus bendros 
išeivijos ir Lietuvos pastangos. 
Tad šį operos pastatymą reikėtų 
žymiai plačiau išgarsinti ir 
amerikiečių tarpe, kadangi šis 
operos pastatymas bus beveik 
grynai l i e tuv i škas ir su 
stipriomis pajėgomis. Be Damų 

šventės ir operos, bus ir daugiau 
įvairių renginių. Tad visi keliai 
ves į Chicagą. 

J . Žygas 

SĖKMINGA LIETUVIŲ 
G O L F O DIENA 

Praėjusį trečiadienį, rug
pjūčio 19d., Silver Lake Count-
r y C l u b įvykusi Ameri 
kos Lietuvių Prekybos rūmų 
o rgan izuo ta Lietuvių golfo 
diena praėjo labai sėkmingai. 
Nuo pat ankst\'bo ryto golfą pra
dėjo žaisti daugiau kaip šimtas 
žaidėjų: vyrų, moterų ir jaunuo
lių. Prie devintos duobės Stan
dard Federal Banko parama 
įrengtoje palapinėje žaidėjai 
galėjo pasivaišinti gaivinančiais 
gėr imais ir užkąsti skanių 
patiekalų. Golfo laukuose plevė
savo didelė Lietuvos trispalvė 
vėliava. 

Vakare puošnioje klubo salėje 
buvo su ruoš t a s b a n k e t a s , 
kuriame dalyvavo golfo žaidėjai 
su svečiais. Banketą atidarė 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
rūmų prezidentas advokatas 
Algis Baliūnas. Jis pasveikino 
golfo žaidynių laimėtojus ir iš
dalino jiems prizus. Lietuvių 
Prekybos rūmų vardu pre
zidentas padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie šių metų golfo 
d ienos pasisekimo. Ypač 
atžymėjo tas finansines in
stitucijas: Standard Federal 
banką, Mutual Federal Savings 
and Loan Assn., Midland Sa
vings and Loan Assn. Metropoli
tan banką, Marąuette National 
banką ,Wasbington Savings and 
Loan Ass. Taip pat vertingų 
dovanų laimėjimus paskyrė 
daug lietuvių verslo įmonių, 
kaip Baltijos restoranas, Andri
jausko Likerių prekyba, A. and 
J. Meat prekyba, Vince's Florist 
Shope, Sharko res to ranas , 
Gaidas-Daimid Funeral Direc-

IS ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Vaikų vasa ros s tovykla 
buvo Romoje ir ją prižiūrėjo iš 
Hamburgo atvykusi Ričardo 
Baliulio šeima. Kiekvieną rytą 
buvo mankšta, buvo vedami į 
mišką. Pirmą savai tę d a r 
pagelbėjo Romas Gasiūnas. 
Buvo lietuvių kalbos, daina
vimo, niešimo ir šokių pamokos. 
Stovyklautoja i ap l ankė 
apylinkes, o mokyt. Aloys Wei-
gel dar buvo visus pasikvietęs 
pietų ir gerai pavaišino. 

— A. a. Antanas Veršelis, il
gai buvęs Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas, paskutiniuoju metu 
LB Romuvos skyriaus finansų 
tvarkytojas. Velionis buvo visų 
gerbiamas ir mylimas. Jis buvo 
nuoširdus vilnietis. Gimęs 1915 
m. birželio 11d. Rieškutėnuose, 
Švenčionių apskr . Baigęs 
Vi ln iaus Vytau to Didžiojo 
gimnaziją, paskiau studijavęs ir 
įsigijęs mokytojo diplomą. 
Vokiečių buvo paimtas į avia
ciją, nela isvėje Belgijoje 
išlaikytas beveik ištisus metus. 
1947 m. išvyko į Angliją ir t en 
vedė La imutę K l ima i ty t ę . 
Grįžęs į Vokietiją mokytojavo. 
Išaugino ir išmokslino t r i s 
vaikus — du sūnus ir dukterį-
Palaidotas po pamaldų, kurias 
atlaikė kun. J. Dėdinas ir kun. 
Ed. Putrimas. Nuliūdime liko 
žmona Laimutė ir vaikai, taip 
pat jį pažinusieji lietuviai. 

Lietuvos Olimpinio komiteto pirmininkas, lankydamasis su Vyt. Grybausku NVashmgtone. aplanke 
ir Čikotu Seimą Fairfax, Va., pažiūrėti losiančiu lauko tenisą Iš kairės: V. Čikotas, A Poviliūnas. 
.1 <\W *<« ir V Ovhauskne Vaidotas Čikotas laimėio 7-5 ir 6-1 lauko tenisą. 

Jonas Pabedinskas kalba apie Lie
tuvą Dainavoje per lietuvių studijų 
s a v a i t c - Nuotr. K. A. 

- Atei t ininkai , globojami 
Mary t ė s Šmitienės, ir šiemet 
iš Huettenfeldo nuvažiavo į 
Mimmengeną pas prel. J. Bun-
gą. Ten rado vysk. A. Deksnj, 
prelatus iš Lietuvos J. Juodelį 
ir J. Antanavičių. Jie visi dar ir 
prel. P. Jatulis ir kun. E. Put
r imas atnašavo šv. Mišias. 
Įžangą padarė dr. K. Girnius, 
paskaitą skaitė Sibiro buvęs 
tremtinys L. Dambrauskas iš 
Lietuvos. įžodį davė keturi nauji 
ateitininkai: Paulius Stepanas 
iš Austral i jos , El ina Gai-
dimauskaitė ir Juozas Lukšas iš 
Argentinos ir Marisa Aleksejū-
naitė iš Uruguajaus. Dar išklau
sė iš Lietuvos dr. Valentino Ka-
bašinsko žodžio. Pirmadienį taip 
pat buvo pamaldos Šv. Ulricho 
bažnyčioje. 

- A.a. P e t r a s Šilinis (Schili-
nis), Schwetzingeno LB apylin
kės narys, mirė gegužės 24 d. 
Palaidotas Frankenthalio mies
to kapinėse. Liko žmona Anna, 
dukros Irena ir Angelika ir sū
nus Jonas. Buvo gimęs 1924 m. 
lapkričio 2 d. Ištremtas į Ka
zachstaną, bet ten vedęs, repat-
riavo į Vokietiją. Amerikiečių 
kuopose išdirbo 9 metus. 

J 

. ^ ^ ^ . 
tors. Stanley Balzekas buvo 
paskyręs net naują Chrysler au
tomobilį, bet niekas iš žaidėjų 
nesugebėjo jo laimėti. Laimėji
mų dovanų paskirstymą labai 
sumaniai ir gyvai pravedė rūmų 
direktorius advokatas Robertas 
Zapolis. E 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A venų* 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-S700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 
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