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Sovietų ekonominės 
sąjungos neaiškus 

likimas 
Nauji trijų respublikų pavadinimai 

Maskva . Spalio 8 d. — Septy
nios savaitės praėjo po pervers
mo, kai nukrito uždanga ant 
komunistų, tarsi po dramatiško 
spektaklio. Iškyla nauji demo
kratai , kurie seka savo vadą 
Borisą Jelciną, į pagrindines 
vietas Rusijoje ir kitose res
publikose. 

Daugelis respublikų, skubiai 
paskelbusios savo „suvereni
tetą" ir nepriklausomybę, la
ba i neskubiai t a r i a s i dėl 
bendros rinkos ir dėl seniai 
pažadėtų reformų. Įvairūs nesu
tikimai reiškiasi visose respub
likose. Daugelis jų tikisi iš 
didžiosios Rusijos federacinės 
respublikos politinio vadova
vimo, kai atsirado tuštuma 
Kremliuje, ir sunkiai susitvarko 
su savo politiniais konfliktais, 
pasakoja prancūzų žinių agen
tūros korespondentas. 

Rašo apžvalgą 
Prez. Jelcinas atostogauja 

Juodosios jūros vasarnamyje, ir 
sako, kad rašo perversmo įvykių 
apžvalgą vienai Vakarų leidyk
lai. Tuo pačiu metu jo padėjėjai, 
sakoma, pradėjo ,,kovoti" tarp 
savęs, reikalaudami vienas kito 
pasitraukimo iš vadovaujančių 
postų, o Rusijos Parlamentas rr 
Rusijos Ministrų taryba kriti
kuoja Jelciną ir vienas kitą. 
Iškilo sąjungoje respublikų ne
sutikimai, politinės ambicijos, 
tautiniai ginčai ir religinių 
bendruomenių nepakantumas 
viena kitai. 

Ukrainoje tebevyrauja dideli 
nuomonių skirtumai tarp tau
tiškai nusiteikusių ukrainiečių 
vakar inėje jos dalyje ir 
surusėjusių rytuose. Artėjant 
rinkimams gruodžio 1 dieną, 
kiekvienas prezidentinis kan
didatas stengiasi būti prieš 
Maskvą ir už Ukrainą su savo 
pinigais ir pilnutine nepri
klausomybe. Maskvoje, kurioje 
„demokratai" stipriai reiškiasi, 
su savo meru G. Popovu, kuris 
eina už privačią nuosavybe ; 
paskyrė naują savo pažiūrų 
policijos vadą ir kitus vadovus 
Maskvai, o kad galėtų efekty
viai priešintis senųjų pažiūrų 
žmonėms, jie vėl ruošia demon
stracijas gatvėse. 

Sovietų žiniose 
Kiekvieną vakarą televizijos 

žiniose perduodama kasdieninė 
litanija įvairių nesusipratimų 
Gruzijoje, Nagorno-Karabacho 
srityje, nors Jelcinas ten suvedė 
pasitarimui priešingas grupes. 
Moldavijos rusų reikalavimus, 
Islamo fundamental is tų ir 
nomadų ginčus Dushanbe srity
je, bei Tadžikistano protesto 
demonstracijas prieš vyriau
sybę. Tik trys respublikos nėra 
paskelbusios savo nepriklau 
somybės. bet turi savo naujas 
vėliavas ir pavadinimus. Gudi
j a , kuri t en visur buvo 
vadinama Bvelorusija, dabar 
vadinasi Belarus . Moldavija 
y ra Moldova, o Kirgizija 
pasivadino Kyrgys tanu — jos 
visos skuba nusavinti sąjungos 
nuosavybę ir paskelbti ..suvere
nitetą" vietiniam turtui. Peri
mamos karinės pajėgos savo 
žinion, įskaitant KGB ir visas 
miestų įstaigas 

Toli iki Sąjungos 
Tačiau nauji įsakymai ne vi

sur tuoj pat vykdomi. Daro
mos sąmoningos kliūtys pereiti 
į galutines reformas. Tarpres
publikinis Ekonomikos komite 
tas, kuris turėtų būt i nauja 
vyriausybė, dar nėra sudaryta. 
Taip pat Valstybės Taryba, kuri 
sudaryta iš respublikų vadų, 
dar nežino nuo ko pradėti „val
dymą". Industrijos bei statybos 
sritis dar nepradėta pervesti į 
privačios nuosavybės sistemą. 
Rusijos Respublikoje tik 0 .67^ 
žemės perduota į privačias 
rankas. Tik praėjusią savaitę 12 
respublikų vadams arba jų ats
tovams, kai Alma-Atoje pritarė 
preliminariniam planui sujung
ti ekonomiją ir įvesti bendrąją 
rinką, paaiškėjo, kad dar toli
mas kelias iki tokio plano įgy
vendinimo. Ukrainos min. pirm. 
Vitold Fokin pasakė, jog negali 
pasakyti, kad tą jų susitarimą 
priimtų Ukrainos Parlamentas, 
o Rusijos kabinetas pareikalavo 
tą susitarimą persvarstyti iš 
naujo. Be Rusijos ir Ukrainos 
respublikų laisvosios rinkos 
planas naujoje sąjungoje būtų 
pasmerktas pražūčiai, o taip pat 
ir visa sąjunga. 

Cent ras neveiksmingas 
„Centre" prez. Gorbačiovas 

d a r vadovauja K r e m l i a u s 
aparato likučiams, susitinka su 
užsienio kraštų vadais i r vis 
renkasi naujus savo patarėjus, 
tačiau jo įtaka yra labai maža 
ir tiems įvykiams, kurie vyksta 
jo krašte. Yra atlikta slapta 
studija, kurioje bijoma, kad 
neįvyktų suirutė kaip Jugosla
vijoje ir kad būtina kokia nors 
forma išlaikyti „cen t r inę 
vyr iausybę" . Todėl a i šku 
Europos žurnalistams, kodėl 
šiuo metu tyli Washingtonas. 
Gal todėl ir Jelcinas pasirinkęs 
metą parašyti perversmo ap
žvalgai; tegul žmonės džiaugiasi 
Centro neveiksmingumu. 

Prezidento Busho ir prez. 
Gorbačiovo pranešimai išvesti iš 
apyvartos daugelį Amerikos ir 
Sovietų taktinių branduolinių 
ginklų, yra kaip tik noras 
sustiprinti Kremliaus „Centrą", 
sako ir Reuterio žinių kores
pondentas. Šiuo metu vyresnieji 
kariškiai sako, kad tie ginklai 
yra saugūs jungtinėje kariškų 
pajėgų vadovybės žinioje, tačiau 
Ukraina ir Kazachstanas pa
kartojo savo reikalavimą, kad 
tie ginklai, kurie yra jų respub 
likose. turi būti jų žinioje. 

Demokratija dar tol i 
Pranešama, jog daugel i s 

Sovietų pareigūnų bando 
susirasti naujus darbus Rusijos 
Respublikoje arba kitur. Visi 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Amerikoje Stasys Lozoraitis, viduryje, su ambasadoriumi 
Anicetu Simučiu Jungtinėms Tautoms New Yor-:e. kairėje, ir su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku dr. Vytautu Bieliausku pnt Lietuvos ambasados rūmų Washingtone 

Sovietų Sąjunga atnaujino 
diplomatinius ryšius 

M a s k v a . Spalio 9 d . — 
„Amerikos balsas" pranešė, jog 
Sovietų sąjunga atnaujino for
malius diplomatinius santykius 
su Lietuva ir Estija. Oficialius 
dokumentus Maskvoje pasirašė 
Sovietų užsienio reikalų minist
ras Borisas Pankinas ir atitin
kamai — Lietuvos ir Estijos už
sienio reikalų ministrai — Al
girdas Saudargas ir Lenartas 
Meri. 

Pankinas pareiškė, kad diplo
matiniai santykiai su Latvija 
bus atnaujinti vėliau. Anot 
Maskvos radijo, pasirašymas su 
ja buvo atidėtas, nes nespėta 
laiku paruošti dokumentų. 

Maskva ir Pabaltijo šalys, 
tačiau, vis dar turi keletą 
svarbių neišspręstų klausimų ir 
prezidentas Gorbačiovas yra pa
skyręs aukšto rango patarėjus 
vesti derybas su Pabaltijo šali
mis. 

Pagrindinis klausimas — 
sovietų kariuomenes išvedimas 
iš Pabaltijo šalių teritorijų. 
Lietuvos, Latvijos irEstijos 
vadovai reikalauja, kad sovietų 
kariuomenė būtų atitraukta iki 
gruodžio 1-mos. tačiau sovietų 
kariniai pareigūnai sako, kad 

buvę ministeriai ir jų asistentai, 
išskyrus areštuotuosius, kurie 
dalyvavo perversme, yra pasiųs
ti atostogoms ir jiems mokamas 
atlyginimas. Dabartinę situa
ciją viešai išreiškė Rusijos 
viceprezidentas Alex Rutskoi, 
kai jis, dalyvaudamas trijų 
žuvusiųjų perversmo metu pa
gerbime, pasakė: ..Kai kurie 
žmonės galvoja, kad demokrati
ja jau triumfuoja ir kad laisvas 
kelias į demokratines laisves. 
Tačiau dar toli, patikėkite, 
mums iki tų laisvių". 

reikalavimas nerealistiškas. 
Anksčiau šiandien Latvija pa

skelbė, jog sovietų vidaus 
reikalų ministerijos daliniai 
pradėjo atsitraukimą iš respub
likos. Latvijos vidaus reikalų 
ministras Aloyzas Vazrr.s nuro
dė, kad pagal esamą susitarimą 
su sovietų vidaus reikalų 
ministru Viktoru Baranikovu, 
visi sovietų vidaus reikalų 
ministerijos daliniai iš Latvijos 
turėtų atsitraukti iki šių metų 
pabaigos. 

Ambasadorius 
Simutis įteikė 
kredencialus 

New Yorkas . 1991 m. spalio 
8 d. - Šiandien 13:15 vai. Lietu
vos Respublikos ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms, Anicetas 
Simutis, įteikė savo kreden
cialus Jungtinių Tautų Genera
liniam sekretoriui Perezui de 
Cuellarui. Iškilmingo kreden
cialų įteikimo metu Generalinio 
sekretoriaus raštinėje, amb. A. 
Simutis perdavė Lietuvos žmo
nių ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko V. Landsbergio nuošir
džiausius linkėjimus. 

Generalinis sekretorius de 
Cuellaras pasveikino amb. A. 
Simutį, pavadindamas Lietuvos 
sugrįžimą į pasaulio tautų 
šeimą „istoriniu momentu". 
Jungtinių Tautų vadj domino 
derybų tarp Lietuvos ir TSRS 
eiga ir rezultatai Prieš atsi
sveikinant su amb A. Simučiu. 
Gen. Sekr. de Cuei'.ar palinkėjo 
kuo geriausios sėkmės naujai 
Jungtinių Tautų narei, žengian
čiai tokius atsakingus istorinius 
žingsnius. 

Ambasadorių Simutį lydėjo 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoja- G. Šerkšnys 
ir Lietuvos Misija New Yorke 
atstovas Darius - žiedelis. 

Dvylika respublikų vis dar < paudžiamos Sovietų Sąjungos prezidento M 
Gorbačiovo sudaryti ekonomine sąjungą. 

— Briusselyje ar kosi palesti 
n iečių organizacijom vienas vadų 
- Faisal Husseini. kuris gyvena 
rytinėje Jeruzalės dalyje, prašy 
damas Europos Bendruomenės 
valstybes padėti palestiniečių 
valstybės įsteiginn reikalu. EB. 
kai jų vadas Ja? ras Araftas 
Irako karo metu palaikė Sad 
damą Husseiną, nutraukė visus 
ryšius su Palestinos išlaisvini 
mo organizacija 

Europa nori tik kartu su 
JAV, Kanada ir Japonija 
padėti Sovietų Sąjungai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltųjų r ū m ų spaudos 
sekretorius a t s iun tė pi lną 
aprašymą, kaip vyko rugsėjo 11 
d. JAV' prezidento susitikimas 
su Pabaltijo valstybių ambasa
doriais ir jo spaudos konferen
cija, kuri jau anksčiau buvo 
plačiai aprašyta. Šis apžvalginis 
pranešimas buvo gautas tik 
spalio 7 d. 

— Kroatijos ir Jugoslavijos 
karinės pajėgos susitarė pradėti 
naujas paliaubas ir atšaukti fe-
deralinių pajėgų pradėtą blo
kadą. 

— Sen. Robert W. Kasten , 
J r . , VVisconsino valst i jos 
senatorius, buvo specialiai 
pagerbtas pabaltiečių tarybos 
ir apdovanotas special iu 
žymeniu už jo nenuilstamą kovą 
už Pabaltijo valstybių laisvę. Jis 
daugel metų labai energingai 
padėjo visokiais būdais, kad 
Lietuva, Latvija ir Est i ja 
atgautų savo prarastą laisvę. 
Jis užtikrino 30 mil. dol. fondą 
Amerikos konsulatams Pabalti
jo respublikose 1992 metų 
biudžete. ..Tai tik pradžia", 
pasakė jis ir pažadėjo padėti ats
tatant Pabaltijo valstybes. 

— Rumunijos ministras pirmi
ninkas Petre Roman pasitraukė 
iš pareigų, kai to reikalavo 
demonstrantai sostinės gatvėse, 
ypač nepatenkinti dėl kainų 
kilimo. 

— Amerikos Paš to tarnybos 
viršininkas pranešė, jog nuo 1989 
metų yra sumažinta 37.000 
darbų pašto įstaigose ir vyksta 
pasiruošim.; - sumažinti dar 
47.000 šios dekados viduryje. 

— J A V Senatas patvirtino 
1992 metų išlaidų biudžetų 
kuriame tebėra skirtos išlaidos 
B-2 bombonešių programai 

— Irake Reuterio korespon
dentui buvo parodyti sušaudyti 
60 Irako kareiviai, kuriuos 
nušovė kurdų partizanai. Kur
dai ir Irako vyriausybe nuo pat 
karo pabaigos tebediskutuoja 
kurdų autonomijos klausimus. 

— Vokietijos archeologai su
rado dar nežinomą piramidę pie
tinio Egipto Luxor miesto pašo
nėje. 

— Teniso sąjunga atšaukė 
savo draudimą dalyvauti Pietų 
Afrikos žaidėjams pasauliniuose 
turnyruose. 

— JAV vyriausybė paskelbė, 
kad naujasis biudžetas gali 
turėti maždaug 15 bilijonų 
dolerių didesnį deficitą 1992 m. 

L i u k s e m b u r g a s . — Europos 
Bendruomenės vadovybė pareiš
kė, jog suteiks Sovietų Sąjungai 
2.4 bilijonų dolerių paramą, jei 
JAV, Kanada ir Japonija taip 
pa t padės tokia pa t suma 
pinigų, kad palengvintų jiems 
šią žiemą maisto t rūkumuose. 

12 Europos Bedruomenės 
valstybių finansų ministeriai 
pare iškė , kad gal i Vakara i 
nesunkiai duoti daugiau kaip 7 
bilijonus dolerių bendrą para
mą Sovietams. Tačiau reikia pa
sidalinti „ ta našta" visiems pa
si tur int iems kraštams, pasakė 
Europos Bendruomenės vyriau
sias finansų tvarkytojas Hen-
ning Christophersen. Bet Euro
pos Bendruomenės ministrai iš 
Britanijos, Prancūzijos, Vokieti
jos ir Italijos šį klausimą iškels 
savo kolegoms — JAV, Kanados 
ir Japonijos ministrams, kad jie 
pasižadėtų jų konferencijoje šį 
savaitgalį Bangkoke, Thailan-
de. Šios valstybės sudaro Sep
tynių didžiųjų grupę, į kurių 
tarpą norėjo Londone patekti ir 
Gorbačiovas. Britanijos minis
t ras Norman Lamont mano, kad 
šis jų siūlymas bus visų pri
imtas. Tačiau H. Christopher
sen pareiškė, kad Japonija iki 
šiol mažiausiai prisidėjo prie So
vietų pagalbos, maždaug t ik 36 
milijonu dolerių sumoje. Jie galį 
duoti žymiai daugiau, pasakė jis 
spaudai. 

Amerika skyrė 2.5 bilijonus 
dolerių paskolą žemės ūkio 
reikalams, pranešė atsakingas 
Baltųjų rūmų pareigūnas AP 
korespondentui. Europos Bend
ruomenė sutiko praėjusiais me
t a i s su te ik t i 900 milijonų 
dolerių skubios paramos rė
muose, o šią savaitę pažadėjo 
da r pusantro bilijono. Pradžioje 
Sovietų vyriausybė prašė dvigu
bai daugiau iš Vakarų vyriau
sybių, motyvuodama, kad jų 
maisto produktų paskirstymo 
sistema šlubuoja, bet vėliau jie 
tą prašymą sumažino iki 10.2 
bilijonų dolerių. 

Ekspertų komisija 
Kadangi Sovietams reikia 

skubios pagalbos, tai EB minist
rai nutarė pasiųsti ekspertų ko
misiją, kur i vietoje galėtų nu
statyti tokios maistu ir vais- ' 
tais pagalbos reikalingumą. Olan
dijos Finansų ministras Wim 
Kck pareiškė, jog praktiškai bus 
nutar ta ką nors daryti, kai t a 
komisija sugrįš iš Sovietų Są
jungos. Nesą abejonių,kad jiems 
reikalinga parama maistu, nes 
nėra garantijos, kad jų ūkinin
kai pristatys produktus mies
tams . 

Europos Bendruomenės vals
tybes sudaro Belgija, Britanija, 
Danija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Italija, Airija, Liuk
semburgas, Olandija, Portugali
ja ir Ispanija. 

Čiurlionio pirmojo 
konkurso laureatai 

V i l n i u s . Spa l io 8 d . — 
Čiurlionio muzikos pirmojo pa
saulinio konkurso, įvykusio 
p raė jus ią sava i t ę Vilniuje, 
pianistų jury komisijos sprendi
mu, pirmoji premija paskirta 
Ohad Ben-Ari iš Izraelio, antroji 
premija Irmai Kliauzaitei iš 
Lietuvos ir trečioji premija 

Pabaltijui paskirti 
reikalų vedėjai 

VVashingtonas. — Jungtinės 
Amer ikos valstijos paskyrė 
reikalų vedėjus vadovauti dip
lomatinėms misijoms Pabaltijo 
valstybėse. Valstybės depar
t amen tas pranešė, jog Robert 
Frasure paskir tas Talinui. Ints 
Silins Rygai ir Darryl Johnson 
Vilniui. Silins, kuris yra latvis-
amerikietis, prieš šį paskyrimą 
dirbo Amerikos Generaliniame 
konsula te Leningrade. JAV 
prezidentas G. Bushas paskirs 
visoms trims Pabaltijo valsty
bėms ambasadorius vėliau. 

Valstybės departamento spau
dos direktorė Margaret Tutwei-
ler pranešė, kad oficialiai nuo 
spalio 2 dienos pradėjo veikti 
ambasados Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Ambasados laikinai 
veikia Pabaltijo sostinių vieš
bučiuose. Šiuo metu atliekami 
tik konsuliariniai patarnavimai 
Amerikos piliečiams, o vėliau 
bus išduodamos vizos ir visa dip
lomatinė tarnyba pradės veikti 
tada. kai bus rastos nuolatinės 
patalpos ambasadoms ir kai at
vyks nauji ambasadoriai. 

Aleksandarai Žvirblytei iš Lie
tuvos. 

Specialius diplomus gavo Vin-
cent Schmithorst iš Amerikos, 
Aleksandr Solopov iš Rusijos ir 
D a u m a n t a s K i r i l au skas iš 
Lietuvos. 

Specialią premiją už geriausią 
Čiurlionio kūrinių interpreta
ciją laimėjo Irma Kliauzaitė iš 
Lietuvos. O specialią premiją 
už geriausią konkursui sukur
t o l ie tuvių kompozitoriaus 
kūr in io interpretaciją gavo 
Ohad Ben-Ari iš Izraelio. 

Specialų diplomą už meis
trišką J. Brahmso „4 balades", 
op. 10, interpretaciją gavo 
Jus tas Dvarionas iš Lietuvos. 

Garbės diplomai už puikų 
pasirodymą konkurso pusfinaly
je buvo įteikti Guodai Ged
vilaitei , Rudolfui Budginui, 
Gintei Čepinskaitei. Ievai Pa-
nomar iova i te i ir Gabrie le i 
Kondrotaitei. kurie buvo visi iš 
Lietuvos. 

Vargonų muzikos jury komisi
ja pirmosios premijos nepa
skyrė. Antrąją premiją laimėjo 
Ligita Araja iš Latvijos, o 
trečiąją premiją laimėjo dvi — 
Irena Budrienė ir Renata Mar
cinkutė, abi iš Lietuvos. 

— Čekoslovakijos vyriausy
bė nutarė nebeparduoti ginklų 
Vidurio rytų valstybėms, kad 
tuo būdu padėtų būsimajai 
Taikos konferencijai. 

KALENDORIUS 

Spal io 10 d.: Danielius, Bu
tau te , Gilvydas, Germanas, 
Jaunė. 

Spalio U d.: Rimdaugas, 
Daugvydė, Zinaida. 

ORAS CH1CAGOJE 

Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:19. 
Temperatūra dieną 65 L, 

naktį 40 1. 
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Seattle veiklūs lietuviui Gediminas ir Ireua Moi kūnai, iMeide dukre'e Audi:* 
i marteles. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, Wash. 

ŠAUNIOS VESTUVĖS 

Rugsėjo 28 d. Sacied Heart 
katalikų bažnyčioje Bellmg-
ham mieste, 80 mylių j šiaurę 
nuo Seattle, susituokė Audra 
Morkūnaitė ir Gary Tise. Prie 
altoriaus jaunųjų palydoje daly
vavo nuotakos vyresnė sesuo 
Danutė Loomis, atvykusi su 
šeima iš Chicagos, ir jauniau
sia sesuo Lidija Morkūnaitė. 

Po sutuoktuvių įvyko parapi
jos salėje priėmimas, per kuri 
buvo pravesta lietuviškos tra
dicijos; tėveliai sutiko jaunuo
sius prie durų su duona, druska 
ir vynu. Vėliau prie lietuviškų 
dainų palydos nuotakai buvo 
užrišta prijuostė ir įteiktas 
kočėlas, o jaunajam — cigaras. 

Jaunoji — Gedimino ir Irenos 
Morkūnų antroji duktė, baigusi 
Western VVashington universi
tetą prieš dvejus metus, dabar 
dirba valdžios HUD įstaigoje 
Bellingham. Jaunasis dirba 
a t sak ingą darbą, atsto
vaudamas kompanijai. Jaunie
ji susipažino prieš penkerius 
metus, iš malonios pažinties 
išsivystė stipri draugystė ir gili 
meilė. 

Jaunosios tėveliai ilgamečiai 
Seattle Lietuvių Bendruomenės 
veiklūs ir branginami nariai. 
Gėdis Morkūnas ėjo Bend
ruomenės iždininko pareigas 
daugiau kaip 10 metų. Tėvai 
Morkūnai tebešoka „Lietutyje" 
nuo tautinių šokių grupės įstei
gimo. Ir pati Audra šoko „Lietu
tyje" tol, kol baigė gimnaziją ir 
persikėlė gyventi į Bellingham. 
kur lankė universitetą. 

Vestuvėse gausiai dalyvavo 
Seattle bei Olimpijos lietuvių 
visuomenė. Taip pat dalyvavo iš 
Chicagos atvykę Morkum; 
šeimos artimi draugai Onutė ir 
Kęstas Paulikai. Po vestuvių 
naujavedžiai išvyko į Karibų 
jū ros sa las savo medau? 
mėnesio kelionei. 

SKAUTAVIMAS 

Seattle aktyvus būrelis bū
simų skautų — tai Valerijos 
Sparkytės organizacinio vado 
vavimo gražus rezultatas. Nuo 
birželio mėn. jvykusio tėvų 
komiteto susirinkimo, kai buvo 
nutarta įvesti lietuviško skau-
tavimo programą, jau sėkmin
gai pravestos keturios iškylos: 
Discovery Pa rke , S e a t t l e . 
Coulon Parke, Renton, Kursą 
latvių stovyklavietėje < iškyla su 
laužu) ir Washingtono universi
teto sode. 

Tėveliai aktyviai dalyvauja 
kartu su vaikais ir iš viso susi
renka maždaug 20 asmenų. Per 
kiekvieną iškylą stengiamasi 
gil inti vaikučių l ietuvišką 
žodyną, nes dalyvauja nemažai 
„maišytų" šeimų Spalio mėn 
numatyta pirmoji sueiga. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS METINĖ 

GEGUŽINĖ 

Šis visuomenės nekantriai 
laukiamas malonus renginys 

buvo p r a v e s t a s Emilijos 
Tut l ienės ir Dalios l u t l y -
tės-Mrovviec mėlynių sode, neto
li Arlington, liepos 24 d. Puikus 
oras, gaidžios mėlynės, skanus 
maistas, maloni kompanija ir 
įdomūs laimėjimai pralinks
mino daiyviuc, kurių tarpe buvo 
ir svečių iš Lietuvos. Vertingų 
fantų būdu buvo surinkta lėšų 
labdaros darbams, o uogautojai 
tarpusavy juokavo, kad reikės 
kiekvienam pasisve:ti einant ir 
išeinant iš mėlv nių krūmu 

LIETUVIU KALBOS 
PAMOKOS 

Rugsėjo 20 d. Mont l ake 
Community Center, Seattle, 
prasidėjo 10 savaičių lietuvių 
kalbos k u r s a s , ku r į dėsto 
Arūnas Gaurys. Į kursą užsi
registravo 10 mokinių. Po pir
mos klasės mokytojas maloniai 
patenkintas mokinių entuziaz
mu. 

Kadangi Seattle nėra lietuviu 
salės kaip, pvz. Chicagos Jau 
nimo centro, Lietuvių Bend 
ruomenei reikėjo kūrybingai iš
spręsti uždavinį: kur ir kaip pra
vesti pamokas no r in t i ems 
mokytis lietuvių kalbos. Buvusi 
Lietuvių Švietimo tarybos narė 
Valerija Sparkytė pasiūlė susi
tarti dėl pamokų pravedimo su 
vietinių rajonų centrais, kurių 
patalpose ištisai per metus 
vyksta įva i rūs užsiėmimai 
j a u n i m u i bei s e n i m u i . V. 
Sparkytės p rašymą priėmė 
Montlake Community Center, 
kurio administracija dažnai 
suorganizuoje svetimų kalbų 
pamokas. Su V. Sparkytės įnašu 
buvo susitarta dėl kurso ilgio, 
medžiagos ir mokesčio. Pamo
kos vyk<=ta kas penktadienį 7-9 
v.v — kurso kaina 25 dol. Kursą 
reklamavo amerikiečių tarp»-
pats centras, o lietuvių kol< 
nijoje — „Tulpė"" aplinkraštis 

STASYS LOZORAITIS 
KALBĖS WORLD AFFAIRS 

COUNCIL 

Seattle World Affairs Council 
pakviestas, spalio mėn. pabai
goje į Seattle iš VVashington, 
D.C atvyksta Lietuvos ambasa-

KEIČIAMAS 
TRANSLIACIJŲ LAIKAS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais nuo 3 
iki 4 vai. po pietų, nuo spalio 15 
dienos bus transliuojama iki 5 
vai. po pietų, o nuo spalio 22 
dienos — nuo 4 iki 5 vai. po 
pietų iš Tautybių stoties, 
WPON AM banga 1460. Visais 
programos reikalais gali te 
kreiptis telefonu 313-669-2028. 

VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTIS 

Jadvyga ir Petras Putriai 
šventė savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktuves. Sveikina
me sukaktuvininkus, jų vedybų 
Auksinio jubiliejaus proga. 

DALYVAVO LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIME 

XIII-sios LB Tarybos suvažia
vime Philadelphijoje, buvo iš
rinktas naujas Tarybos Prezi
diumas, kuriam pirmininkaus 
Vytautas Kamantas, o Krašto 
valdybai — Vytautas Maciūnas. 
Suvažiavime aktyviai dalyvavo 
LB Michigano apygardos 
Tarybos nar ia i : Vytautas 
Kamantas, Gražina Kaman-
tienė, Rūta Udrienė, Vytautas 
Kutkus ir Vytas Petrulis. 

dorius Stasys Lozoraitis. World 
Affairs Council jam ruošia 
spalio 29 d. Sheraton viešbučio 
Metropolitan salėje 7 vai. vak. 
priėmimą, per kurį S. Lozorai
tis kalbės Amerikos visuomenei 
apie Lietuvą. 

UNIVERSITETO KURSAS 
A P I E PABALTIJĮ 

University of Washington šį 
rudenį praves 9 paskaitų seriją 
Pabal t i jo renesansas, nagri
nės, kaip Vakarai galėtų padėti 
Pabal t i ju i išsivystyti eko
nomiškai. Devynių paskaitų 
kaina iš anksto užsiregist
ravusiems 79 dol. Galima taip 
pat lankyti paskaitas pavieniui 
už 10 dol. Pirmadieniais 
7:30-9:00 v.v. Numatytų paskai
tų tvarka: spalio 7 d. — Pabaltijo 
istorinis įnašas; spalio 14 d. — 
Lenkijos-Sovietų Sąjungos 
santykiai; spalio 21 d. — Latvi
ja; spalio 28 d. — šiandieninė 
Lietuva; lapkričio 4 d. — Estija; 
lapkričio 18 d. — gamtos rūpes
čiai ir Skandinavijos interesai; 
lapkričio 25 d. — naujoji Vokie
tija; gruodžio 2 d. — Pabaltijo 
saugumas; gruodžio 9 d. — bai
giamoji paskaita. 

Apie Lietuvą spalio 28 d. 
kalbės Lietuvos VVashington, 
D.C. ambasadorius Stasys Lozo 
raitis. 

BALFO RINKLIAVŲ 
V A J U S 

Spali mėnesį Balfo 76-tas 
skyrius vykdo piniginių aukų 
vajų Detroito apylinkėje. Aukas 
Balfo atstovams galima įteikti 
prie lietuvių parapijų bažnyčių 
sekmadieniais. Apie vajaus 
svarbą per abi radijo valandėles 
kalbėjo Balfo 76-to skyriaus pir
min inkas kun . Alfonsas 
Babonas. 

LDK GEDIMINO 
MINĖJIMAS 

Didžiojo Lie tuvos Kuni
gaikščio Gedimino 650 m. mir
ties sukakties minėjimas spalio 
6 d. vyko šv. Antano parapijos 
patalpose. Po šv. Mišių, kuriose 
giedojo parapi jos choras, 
vykusią akademiją at idarė 
Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo pirmininkė Stefanija 
Kaunelienė. Buvo pagerbti 
mirusiej i ir žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Pagerbimo 
metu žvakutes uždegė kun. 
Alfonsas Babonas , Vincas 
Tamošiūnas, Bronė Viršilienė, 
Algirdas Vaitiekaitis, Aldona 
Tamulionienė, Antanas Osteika 
ir Mykolas Abarius. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Alfonsas Ba
bonas. Paskaita apie Gediminą, 
jo vadovavimo laikotarpį ir jo 
įtaką Lietuvos kaimynams, 
skaitė inž. Giedrius Markevi
čius. Aktorius Vytautas Ogilvis 
perdavė Mozūriūno legendą 
apie Vilniaus įkūrimą. Šv. An
tano parapijos Moterų vokalinis 
vienetas, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio, sudainavo ketu 
rias dainas. Vienete dainavo: S. 
Bitlerienė, St. Kaunelienė, A. 
Leparskienė, G. Norienė, V. Os 
teikienė, C. P l iūr ienė , N. 
Sližienė, A. Tamulionienė, B. 

Viršilienė ir E. Žebertavičienė. 
Mykolas Abarius, rengėjų — 
Detroito Lietuvių Kultūros klu
bo, St. Butkaus Šaulių kuopos 
ir Vilniaus krašto lietuvių są
jungos vardu padėkojo minėjimo 
a t l i k ė j a m s ir da lyv iams . 
Minėjimas buvo baigtas Tautos 
himnu. Po minėjimo bu\ o pietūs 
ir pabendravimas. 

lm 

P R A S I D Ė J O CHORO 
R E P E T I C I J O S 

Šv. A n t a n o l ie tuvių pa
rapi jos cho ra s Detroi te jau 
pradėjo darbą: repeticijos vyks
ta kiekvieną sekmadienį nuo 12 
vai. iki 1 vai. p.p. bažnyčioje prie 
vargonų. Choras yra ruošiamas 
bažnytinių giesmių papildymui 
bei repertuaro paįvairinimui. 
Tenka pasidžiaugti, kad į chorą 
įstojo šie nauji chor i s ta i : 
Vytautas Kutkus, Klemensas ir 
Valerija Urbšaičiai ir Aldona 
Vi lkausk ienė . Sekmadienį , 
spalio 13 d., po lietuviškų 
pamaldų choras daro išvyką į 
A n t a n i n o s P e t r a u s k i e n ė s 
sodybą, kuri yra netoli Davis-
burg, Mich. Suprantama, čia 
teks pasigrožėti naujos sodybos 
aplinka, kuri apsupta rudens 
spalvomis pasipuošusiais me
džiais ir tviskančiu ežeru. Iš
vykos programoje yra numaty
tos vaišės ir dainos. 

ŽURN. A. GRINIAUS 
PAGERBIMAS 

Žurna l i s t a s A n t a n a s Gri
n i u s , su l aukęs garb ingo 
amžiaus yra daug pasitarnavęs, 
spaudoje aprašydamas Detroito 
lietuvių organizacinę ir kultū
rinę veiklą. Jis bus pagerbtas 
lapkričio 10 d. Sv. Antano pa
rapijos salėje. Pagerbimas bus 
su akademija, menine dalimi ir 
su vaišėmis . Pagerb imo 
vykdymo komi te tas p rašo 
norinčių dalyvauti iš anksto 
registruotis pas S. Kaunelienę, 
E. Milkų ir B. Valiukėną iki 
lapkričio 5 d. 

S. Sližys 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų pačių supakuotu* siuntinius siunčiame tiesiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

$2.8C kaina už svarą apmoka: draudimą, muitą ir pristatymą. 
Siuntiniai pristatomi BE pašto patarnavimo. 
Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 

Informacijai skambinkite 

GLOBĖ TRAVEL S N p p I n y Service 
3 8 2 Western A v e . 
Lynn, M A 0 1 9 0 4 

617 -581 -3300 

Florida valsti joj: 
UNIVERSAL Travet 

4 1 1 7 B « « fUdga Rd. 
Sarsaota, PL 3 4 2 3 3 

813 -377 -8025 
UNIPOL 

8 8 3 1 — 4 9 St. N . 
PlnneHea Parfc, FL 3 4 6 8 8 

8 1 3 - 5 4 4 4 7 0 0 
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Talmudas 

DR. VIJA Y BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-SS49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rast. (708)246-0067; arba (708)246 65!' 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pi'mO 3v p p - 7 v v . antro1 12 30 3 v p p 
treid uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šeštd. 9 v r -12 v.p.p. 

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 WMt Ave., Oftend P*rtc 
708-3498100 

10 W. Martin, Napervllle 
708355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te! 708-857-8383 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medicai Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kadzla. CMcago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .antr penki 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Mills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?5 S 79th Ave . Hickory HHs, IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

n 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Jei keliaujame į Vilnių, skriskite SAS 
iš Š. Amerikos per Kopenhagą į 
Varšuvą arba Rygą. SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją į Vilnių ga
lima lengvai gauti. Kai 
būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di

dįjį apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai 
gauna kreditą, kurį galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją. Platasnai Informacijai 
skafnMnkfta savo kaNonfcų aoantul ar* 
ba SAS, t<4. 1-800-221 2350 

Tai. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popie' 

S4S 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 
Tai. (1-312) 545-2960 įveikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-i2 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška * 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 0S St. 
Oak Lawn, IL 00453 -2533 

B e t 700-030-3113 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester, IL 60153 

Tel . 700-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

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

Kab. t e l . (1-312) 565-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą- pirm ir ketv 12>4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (700) 442-0207 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. M. 60652 

Pirm antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semerttan Medlcel Center-

RepervRie vempus 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310. 

NeeervMe IL 60563 
Tel. 1 706-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 500-3166; 
Namu (700) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Sfreet 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Pančiai iš praeities 

KOMUNIZMO 
„KAPITALISTINĖ" 

IRONIJA 

LIETUVIŲ SANTYKIAI SU LENKAIS 
ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE 

Kapitalistinėje ekonominėje 
sistemoje s t ip r i aus ias eko
nominis variklis yra konku 
rencija tarp įvairių panašaus po
būdžio firmų, teikiančių pana 
sius patarnavimus ar gami
nančių panašius gamin ius . 
Apsaugoti šį svarbų veiksnį, 
JAV-ėse buvo išleisti vadi
namieji „Anti-Trust" įstatymai, 
kurių tikslas yra neleisti išsi
vystyti gamybos monopoliams. 
Kad JAV-ėse kūrybingi biznie
riai moka tuos įstatymus apei
t i , t a i p , k a d než iūr in t jų 
mažesnės firmos būna išstumia
mos iš rinkos, o stambesnės 
konkurentes būna „praryjamos" 
pačių didžiausiu, mes matome 
visą laiką, bet vis vien konku
rencija yra šiek tiek apsaugoma 
taip, kad ir beveik monopolius 
turinčios firmos vis tiek jaučia 
reikalą nuolat reklamuotis, nes 
vis vien priklauso nuo žmonių 
laisvo pasirinkimo, kuriuo jie 
gali pasirinkti ir jų mažesnį 
konkurentą. 

Buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikose, stengiantis perei
ti į laisvą rinką, didžiausią 
sunkumą kelia esamieji mono
poliniai fabrikai. Kad taip yra 
komunistinėje sistemoje y ra 
t ikra ironija, nes Leninas buvo 
rašęs, kad monopolis yra pasku
tinė kapitalizmo stadija. O pasi
rodo, kad monopoliai yra pasku
tinė komunizmo stadija, dėl 
kurių sužlugo komunistų sovie
tinė imperija. Kapitalistai gi su
gebėjo nuo tokių monopolių 
apsisaugoti. 

Apie tai rašės ekonomistas 
Tim Snyder (Christian Science 
Momtor, 1991.X.2) priėjo išva
dą, kad dėl tų monopolių, tie, 
kurie šiandien bando kur t i 
nepriklausomas valstybes iš 
buvusių respublikų dabar yra 
surakinti savo praeities pink
lėse. Jų respublikos buvo supra
monintos ne jų pačių gerovei, o 
„Sovietų Sąjungos". O kadangi 
centriniai planuotojai kūrė ,.me-
ga-pramonę" „visa-sąjunginiu" 
mastu, respublikos tapo pri
klausomos viena nuo kitos visai 
pagrindinei savo gamybai. 

Dabar, suirus ne tik cent
r in iam p lanav imui , be t ir 
rubliui kaip patikimai valiutai, 
nebeveikia ir tarprespublikinės 
prekybos mašinerija. „Didgaly 
bės ekonomija priversta naudo
ti priešistorinę mainų sis
temą", rašo Tim Snyder. 

Prie to prisideda ir tautu isto
riniai konfliktai, kurie dabar 
jau laisvai reiškiasi. Pavyzdžiui. 
Azerbaidžanas nepriima Armė
nijos gaminiu. Armėnija. Ka
zachstanas. Uzbekija, Ukraina 
ir kitos respublikos iš viso 
užd raudė ekspor tus . Azer
baidžane naftos eksploatavimo 
mašinerijos monopolinės ga
myklos ir Ukrainos anglių 
kasyklų mašinerijos fabrikai, ži
nodami savo pozicijos svarbą, 
grasino streikais, jei ju sąlygos 
nebus vykdomos. O tų mono
polių dinamikos pasekmės gali 
būti tik erzinančios — kaip buvo 
Maskvoje kilusios riaušės, kai 
cigarečių gamintojai turėjo į 
rinką paleisti cigaretas be filtrų, 
nes negavo filtrų iš vienintelio 
jų šaltinio Armėnijoje — bet gali 
būti ir gyvybiškai pavojingos. 
kai dėl Armėnijos Azerbaidžano 
konflikto Azerbaidžanas nustojo 
pristatinėjęs jo monopoly e-
sančią naftos eksploatavimo 
mašineriją į Sibiro naftos lau
kus. 

Spalio 9-ją prisimenant 

Ir tai nebus vienintelis toks 
pavyzdys, nes visas trečdalis į-
monių buvusioje Sąjungoje buvo 
monopolinės. Tūks tanč ia i 
gaminių tėra fabrikuojami tik 
vienoje vietoje visoje Sąjungoje. 
Pavyzdžiui, viena dalis, kuri yra 
reikalinga visoms branduoli
nėms jėga inėms buvusioje 
Sąjungoje, yra gaminama tik 
viename fabrike Armėnijoje. Vi
same pasaulyje didžiausia poli-
esterinio plaušo gamykla, esanti 
Baltarusijoje, gamina 90'£ to 
plaušo visoje Sąjungoje. Viena 
sunkios mašinerijos gamykla 
Moldavijoje gamina 99^ visų 
vieno pobūdžio mašinų visoje 
Sąjungoje: vienas fabrikas 
gamina 9T7< visų troleibusų 
Sąjungoje, kitas fabrikas yra 
vienintelis visoje Sąjungoje, 
gaminantis siuvimo mašinas; 
du fabrikai gamina visą naftos 
gręžimo mašineriją ir visus tur-
binus bei garo katilus reikia
mus visiems fabrikams. Ukrai
noje esantys fabrikai gamina 
visą kukurūzų nuėmimo maši
neriją ir 96% dizelinių lokomo 
tyvų traukiniams. 

Anot Snyder. nors kokia nors 
veiksminga ekonominė federa
cija gerokai sumažins ekonom i 
nius pavojus respublikoms, tai, 
kad monopolinės įmonės gali 
diktuoti kokias nori kainas, vis-
vien gali sutrikdyti ekonomiją, 
kai perkantieji neturės kuo 
mokėti ir tuo žmonėms reikalin
gos prekės jų nepasieks, rašo 
Tim Snyder. Tačiau jis užmirš
ta kitą laisvos rinkos dėsnį: par
davėjas negali prašyti aukš
tesnės kainos, negu rinka už tą 
prekę nori duoti, negali prašyti 
aukštesnės kainos, negu ta, už 
kurią ras pirkėjų. Kai mo
nopolinės įmonės gaminiai ne
ras už norimą kainą rinkos 
užsienyje. įmonė bus priversta 
savo prekėms nustatyti tokią 
kainą, kurią galimi pirkėjai 
norės mokėti, nebent iš viso 
ryšis savo įmonę uždaryti. 
Tokiai dinamikai veikiant, be 
abejo, kai kurios įmonės užsi 
darys, kitos — gal jau su užsie 
niečių investatorių parama — 
įsisteigs, dar trečios imsis ga
minti kitus produktus, kuriems 
yra pakankamai paklausos, gal 
net užsienyje. 

Tuos, kurie dėl kainų-pa 
klausos rizikos mano, kad lais
va rinka yra neįmanoma Sovie 
tų Sąjungoje, Snyder laiko tik iš 
viso nenorinčiais jokių reformų 
— išsisukinėtojais. Bet jis pri 
pažįsta, jog būtų svarbu ir im
tis priemonių (kaip vis tik ir 
JAV ės yra padariusios) nepalei
džiant visų laisvos rinkos va
delių, idant apsisaugojus nuo 
ekonominių katastrofų. Tarp 
Sąjungai priklausančių res
publikų turėtų būti ne tik lais
vos prekybos (be tarifų) sutartis, 
bet ir susitarimas sekti gaminių 
tiekimo kanalus, ypač einančius 
iš monopolinių įmonių, ir kredi
tų sistemą už monopolinius ga
minus, kurie iš rinkos išnyktų. 

Ilgainiui, sako Snyder. res
publikose įsisteigs monopoli 
nėms firmoms konkuruojančios 
įmonės, bet tai, jo nuomone, 
truks dešimtmečius. Tuo tarpu, 
respublikoms gali tekti susi
gyventi su faktu, kad nepriklau 
somybė ir aukštesnis eko
nominis lygis yra viena kitai 
priešingos sąvokos. 

a.g. 

Istorinėje praeityje lietuviai 
su lenkais atliko daug svarbių 
žygių. Jie, veikdami išvien, 
sugniuždė Teutonų ordino 
galybę. 1683 m. jung t inė 
kariuomenė prie Vienos sustab 
dė turkų veržimąsi į Europą. 
Bendri reikalai sujungė kovai 
prieš Maskvos invaziją, kol abi 
tautos neteko laisvės. Sukilimai 
prieš rusų valdžią vel sujungė 
lietuvius su lenkais, kovojant 
prieš bendrą priešą. Bet kai po 
pirmojo pasaulinio karo lenkai 
atgavo nepriklausomybę, jie 
nenorėjo leisti laisvai gyventi 
lietuviams ir ukrainiečiams. Jų 
to meto vadai, kaip Juozas 
Pilsudskis, svajojo apie Lenkijos 
imperiją, besitęsiančią nuo Juo
dųjų jūrų iki Baltijos jūros, 
galvojo apie atnaujintą su 
Lietuva uniją, primetant jai 
savo įtaką ir valią, kaip ir 
kitoms tautoms, įeinančioms į 
Lenkijos valstybės sudėtį. O 
reikia žinoti, kad prieškarinė 
Lenkija (1939 m.) turėjo apie 35 
procentus kitataučių. 

Vilnius — Lietuvos didžiųjų 
kuniga ikšč ių sost inė. Čia 
telkėsi visi svarbieji politiniai ir 
k u l t ū r i n i a i suvažiavimai , 
parodos, įsisteigė Lietuvių 
mokslo draugija. Lietuvių dailės 
d raug i j a ir daugybė kitų 
institucijų, jungusių lietuvius 
inteligentus. Šiame mieste 1905 
m. įvyko Didysis Vilniaus 
seimas, pareikalavęs Lietuvai 
savivaldos. Čia Lietuvos Taryba 
pasirašė 1918 m. vasario 16 
Nepriklausomybės aktą. 

Konfliktas su lenkais 

Vilniaus priklausymas Lietu
vai jokiais argumentais nenu
ginčijamas. Konflikto pradžia 
su lenkais prasidėjo, kai 1919 
m. balandžio 19 d. Pilsudskio 
įsakymu buvo užimtas Vilnius. 
Tuo metu lietuviai, turėdami 
nedideles ir menkai paruoštas 
karines pajėgas, buvo užimti 
stumiant bolševikus, giliai įsi
brovusius į Lietuvos teritoriją. 
Vakarų valstybės, ypač prancū
zai, palaikė lenkus, tikėdamie
si, kad didelė ir stipri Lenkija 
galės pasipriešinti bolševikams, 
kurie buvo užsimoję žengti į 
V a k a r ų Europą. Taip pat 
tikėjosi, kad neleis sustiprėti 
pirmąjį pasaulinį karą pralai
mėjusiai Vokietijai. 

Lenkams nuolat veržiantis į 
Lietuvos teritoriją. Lietuvos 
vyriausybė kreipėsi į Taikos 
konferenciją, kuri patarė len-
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kams geruoju nusitarti su lietu
viais, jungiantis kovai prieš 
bolševikus Atsiųsta k a r o 
komisija, vadovaujama prancū
zų pik. Relx.»ul demarkacijos 
linijai nus 'a ty t i . 1919 m. 
birželio 18d 1 ! ruja buvo išvesta 
pro Augustavą, Ratnyčią, 
Varėną, Vilnių (paliekant len
kams) iki Daugpilio. Lenkams 
peržengus ir šią Uniją, Santar
vės kariuonv-nės vadas marša
las Foshas nustatė antrąją 
liniją, pagal .vjrią lenkams liko 
Suvalkai ir platesnis ruožas 
pagal Gardino - Daugpilio 
geležinkelį. Bet ir toliau lenkai 
nesiskaitė su komisijos nu
tarimais, pasigrobdami Seinus 
ir kitas lietuviškas vietoves. 
Lietuvos kariuomenė vis te
bebuvo užimta kovose su bolše
vikais, tod-i rimčiau pasi
priešinti prii.š lenkus negalėjo. 

Vilniaus netektis 

Kai 1920 m liepos 12 d. Mask
voje buvo pasirašyta su Sovietų 
Rusija taikos sutartis, pagal 
kurią Rusija visiems laikams at
sisako pretenzijų į Lietuvos teri
toriją, Lietuvos administracijos 
įstaigos kūr*:<: Vilniuje. Beveik 
visos etnografinės Lietuvos 
žemės buvo atgautos. Visame 
krašte buvo didelis dvasinis 
pak i l imas ir savimi pasi
tikėjimas. Tačau su lenkais dar 
nebuvo baigtos sąskaitos, todėl 
Suvalkuose vyko derybos, 
kurios baigėsi spalio 7 d. pasi
rašant sutartį Deja, greit po to 
pasiekė neramios žinios, kad 
lenkai koncentruoja stiprias 
karines je'gas į pietus nuo 
Vilniaus. 

Lietuvos kariuomenės vadas, 
kuris tada buvo gen. S. Žu
kauskas, iš pradžių buvo numa
tęs ginti Vilnių, bet sužinojęs iš 
patikimu šaltinių, su kokiomis 
stipriomis pajėgomis lenkai 
puola, davė įsakymą trauktis. 
Įstaigoms buvo įsakyta evakuo
tis į Kauną. Pik. K.Žukas savo 
prisiminimuose „Žvilgsnis į pra
eitį" aprašo pasitraukimą iš 
Vilniaus 

„Spalio 9 d. apie 11 vai. ryto 
paskirt ii ri u traukiniu išvažia
vome mudu su gen. S. Žu
kausku ir štabo likučiais 
Grįžome i Kauną su jausmu, 
kur į žodžiais i š re ikš t i 
neįmanoma. Kažkoks slogutis 
Iš gėdos ir bejėgiškumo nesi

norėjo su žmonėmis kalbėti, 
jiems į akis žiūrėti. Lyg visi tau 
iškalba, kad apvylei jų pasi 
tikėjimą". 

Lenkams smarkiai puolant, 
susidarė įspūdis, kad yra pavo
jus visam kraštui netekti lais
vės ir nepriklausomybės. Todėl 
visa t au t a sujudo. Stei
giamajame seime mūsų patrio
tai adv. M. Sleževičius, kun. M. 
Krupavičius ir kiti atstovai 
pasakė garsias kalbas, kurios 
sukėlė tautos dvasią ir kariuo
menės narsą. Lietuvos kariuo
menė ties Giedraičiais ir Šir-
vintais sudavė lenkų kariuo
menei stiprų smūgį i r jų 
veržimąsi į Lietuvą sulaikė. Čia 
įsikišo Tautų sąjungos kontrolės 
komisija ir karo veiksmus 
sustabdė. 

Lietuvos byla su Lenkija 

Tautų Sąjungoje prasidėjo il
ga ir paini Lietuvos byla su 
Lenkija dėl Vilniaus ir aplink jį 
esančių žemių užgrobimo. Šią 
bylą ne kartą Lietuva laimėjo, 
bet Lenkijos vyriausybė nesi
skaitė su tarptautinių insti
tucijų sprendimais. Lietuvai 
beliko pareikšti protestą tik 
pasyviai pasipriešinant, nutrau 
kiant diplomatinius santykius. 
Lietuva savo teisingo nusi
statymo kietai laikėsi beveik 
dvidešimt metų — iki 1938 m. 
ultimatumo. 

Kai 1939 m. rudenį prasidėjo 
vokiečių-lenkų karas. Lietuvos 
vyriausybė buvo gundoma stoti 
vokiečių pusėn ir ginklu atsi
imti Vilnių ir kitas lenkų 
užgrobtas žemes. Lietuva 
laikėsi neutralumo. Daugelis 
lenkų — kariškių ir civilių — 
prieglaudą rado Lietuvoje, 
nežiūrint padarytų lietuvių 
tautai didelių skriaudų. Iš čia jie 
galėjo pasitraukti į kitus kraš
tus. 

Okupacinė priespauda 

Vienas iš juodžiausių lietuvių 
lenkų santykiuose dėmių yra 
Suvalkų sutarties veidmai
ningas pas i rašymas , kad 
inscenizuojant Želigovskio su
kilimą, galima būtų Vilnių su 
aplinkinėmis žemėmis okupuo
ti. Šios okupacijos eigoje to 
krašto lietuviai turėjo pernešti 
žiaurią priespaudą. Jų kultū
rinis ir tautinis gyvenimas buvo 
griežtai suvaržytas. Sąmo
ningesni lietuviai ne tik buvo 
sodinami į kalėjimus, bet net ir 

Vokietijoje Vasario 16 gimnazijos mokiniai iškilmingai kelia Europos, 
Lietuvos ir Vokietijos vėliavas. 

Nuotr M. Šmitienės 

nužudomi. Ypačiai nukentėjo 
lietuviai kunigai, kurie stengėsi 
savo tautiečiams skelbti Dievo 
žodį jų gimtąja kalba. Lietuviai 
kunigai okupuotame krašte 
buvo areštuojami, tardomi, tik 
retas iš jų. išvengė Lukiškio 
kalėjimo. Tokia lietuvių kunigų 
martirologija yra aprašvla Bro 
niaus Kviklio knygoje ..Lietu
vos Bažnyčios, Vilniaus arkivys
kupija" (psl. 192). 

Kun. Pranas Raštutis, Mar
cinkonių klebonas. 1920 m. rug 
sėjo mėn. želigovskininkų žiau
riai kankintas i r pagaliau 
nužudytas. Kun. Kazys La-
jauskas, Zibalų klebonas, 1921 
m. kovo 7 d. Maišiogaloje nu
žudytas . Kun. dr. Juozas 
Bakšys. Merkines klebonas, 
lenkų teroristų peršautas mirė 
ligoninėje. 

Prieš Vilniaus arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį buvo rezgiamos 
intrigos vien todėl, kad jis buvo 
lietuvis ir leido lietuviams ir gu
dams melstis bažnyčioje jų 
gimtąja kalba. Jis buvo nuolat 
terorizuojamas. Policija net 
buvo įs i rengusi stebėjimo 
punktą ir sekė kiekvieną pas j) 
apsilankantį. 

Pagaliau 1922 m. vasario 7 d. 
į Nepriklausomą Lietuvą lenkai 
ištrėmė 33 j iems nepagei
daujamus asmenis, jų tarpe 
kun. Juozapą Kuktą, kuris 
vėliau buvo Kaišiadorių vys
kupas. 

Lietuvius persekiojant ypač 
pasižymėjo buvęs Vilniaus 
lenkų žandarų viršininkas, 
vėliau vicevaivada ir vaivada 
S. Kirtiklis, o po jo — vaivada 
L. Bocianskis. 

Gedulo ir protesto 
diena 

Reaguojant į lenku priespau 
dą okupuotame krašte, Lietuvo

je buvo įsteigta Vilniui vaduoti 
sąjunga, kurios tikslas ^uvo 
siekti Vilniaus atvadavimo, re
miant tenai persekiojamus to 
krašto lietuvius. Ši sąjunga 
g re i t a i i šaugo į didelę 
organizaciją, turinčią daugiau 
600 skyrių ne t ik nepriklau
somoje L ie tuvo je , bet ir 
užsienyje, ypač JAV. kur susi
telkę gyveno lietuviai išeiviai. 
Ši organizacija buvo pasirinkusi 
spalio 9 d., kaip Vilniaus dieną, 
kuri buvo gedulo ir protesto 
diena. Tą dieną Lietuvoje 
sugausdavo fabrikų sirenos ir 
v iena i m i n u t e i sus todavo 
eismas. Visi nukreipdavo akis 
Vilniaus link, susikaupdami ir 
pagerbdami žuvusius kovotojus. 

Dabar, p raė jus daugeliui 
metų, Lenkija ir Lietuva keliasi 
iš baisios sov ie t inės prie
spaudos, pergyvenę ir patyrę 
daugybę nuos to l ių . Reikia 
tikėtis, kad lenkų ir lietuvių 
santykiuose nebus kartojamos 
senos klaidos. Lietuvoje gyvena 
apie 7*% lenkų tautybės žmonių, 
Lenkijos teritorijoje — kompak
tiškai lietuviškas Seinų kraštas. 
Lietuvos Aukščiausioji taryba 
priėmė pakartotiną nutarimą, 
kad Lietuva gerbs ir sąžiningai 
vykdys visus įsipareigojimus, 
nustatytus 1950 m. lapkričio 4 
d Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių konvencijoje. 
Ta konvencija numato lygias 
visų pi l ieč ių t e i ses savo 
valstybėje. Čia tur ima galvoje 
mažumų teisių apsaugojimas. 
Reikia t ikėtis, kad Lenkija su 
lietuvių tautybės žmonėmis taip 
pat elgsis pagal konvencijos 
dvasią. 

Žmogus, kuris bėga, gelbėda
mas savo gyvybę, niekad nepa
vargsta. 

I b ų patarlė 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 
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Pas id idž iav imas y r a blo
giausia apsvaigimo forma. 

Renan 

Pasiaukojanti meilė parodo, 
koks brangus gali būti žmogus 

R. Aleksandrai-

Tą „svanorių" verbavimą į Saksoniją; ;rėjo vykdy
ti lietuviška administracija. To vykdymo p žiūra buvo 
užkrauta savivaldybėms ir vietinei p< i. ei jai. Nors 
visokie potvarkiai buvo sabotuojami, tačiau nebuvo 
galima įjuos visai jokio dėmesio nekreipti Reikėjo bent 
dėl akių ką nors daryti. Kiekvienai ?.p-ličiai buvo 
paskirta kvotos, tad. kad „būtų vilkas - "us ir ožka 
sveika" buvo parenkamas tam tikras sk;>i us, ne tiek. 
kiek vokiečiai reikalaudavo. įvairau- nepatikimo 
elemento. Žinoma, tai nereiškia, kad Sak-omjoje tik 
tokie buvo. 

Rezistencinis sąjūdis plečiasi 

Vokiečiams vis daugiau spaudžiant, didėjo ir 
lietuvių rezistencija. Prieš kuri laiką p • "odžiusi po 
grindžio spauda vis plačiau plito. Leidiniu raičius įvai 
riais pavadinimais didėjo Kokie buvo jutu 'žai, žinoma, 
neteko žinoti. Tačiau jie atliko didelę role kadangi jie 
nebuvo numetami į sąšlavas, bet ejo iš r;inkų į rankas. 
Visiems, kurie priešinosi okupantui ir • • ykdė jo po 
tvarkiu, tokie leidiniai buvo didelė moi nė parama 
Kadangi jie jautėsi jau esa ne vieni, bet dalele plataus 
rezistencinio sąjūdžio. 

Sen ir ten pasirodydavo ant stulpų išlipinti 

atsišaukimai, raginantys pasipriešinti ir neklausyti 
okupanto nurodymų. Vokiečių saugumas nėrėsi iš 
kailio" Negalėdamas leidėju ir pogrindžio išaiškinti, 
ėmėsi plano juos diskredituoti. Pradėjo skleisti savo 
atsišaukimus, kuriais bandė pogrindį ir rezistenciją 
apšmeižti. Neva visa tai tėra tik komunistų darbas 
Tariamuose pogrindžio leidiniuose įterpdavo tokių 
posakių, kurie turėjo prokomunistinių atspalvių Po
grindžio spauda ta Gestapo veiklą pradėjo demaskuo
ti. ../ Laisve" ir Nepriklausoma Lietuva" bei kiti 
pogrindžio leidiniai turėjo tautoje didesni pasitikėjimą 
negu Gestapas su savo talkininkais. 

Žmonės tuos jų leidinius lengvai atskirdavo. Viena, 
jie buvo spausdinti spaustuvėse, dažnai ant geresnio 
popieriaus, o antra, per daug atvirai platinami. Tarnau
tojai rasdavo įstaigose ant stalų padėtu?, i stalčius įkiš
tus arba pašto dėžutėse Tikroji pogrindžio spauda pašto 
dėžutes mažai tevartojo. Ėjo iš rankų į rankas. Tik ži 
nomų vokiečių talkininkų pašto dėžutės būdavo pri 
kemšamos priešvokiškų atsišaukimu, kad jie nesijaus
tų tokie saugūs. 

Pogrindžiui, žinoma, buvo sunku vesti kovą su 
Gestapu. Jo žinioje buvo valstybiniai ištekliai ir poli 
cinės priemonės Nors ir turėdavo valstybinius iš 
teklius, bet dažnai jiems pakenkdavo ju pačiu kvailu 
mas. Gerai žinodami pogrindžio įtaką ir reikšmę, pra
dėjo imituoti jo leidinius. Gana vykusiai nukopijavo 
leidinių antraštes, tačiau paskaičius, išlįsdavo yla iš 
maišo Sakoma, kad kipšas nors ir vokietuku 
'ponaičiuku* apsirengęs, tačiau nemoka uodegos pa
slėpti Tai buvo ir su tais Gestapo leidiniais: jo uodega 
visur matydavos Jau pats faktas, kad Gestapas 
stengėsi ir nemokėjo su pogrindžiu susitvarkyti, kėlė 
pogrindžio autoritetą. 

Vokiečiams patinka komunizmo palikimas 

Pabaltijo tautos buvo raginamos kovoti prieš 
komunizmą Tačiau vokiečiams patiko komunistų 
palikimas Laikinoji vyriausybė savo pirmaisiais dekre
tais panaikino nacionalizacija. Vokiečiams tai netiko. 
Jų planuose buvo numatyta, kad visas nacionalizuo
tas turtas turi tekti jiems Visuomenėje dėl to kilo 
masinis nepasitenkinimas Vokiečiai, tai jausdami, 
tai vienam — tai kitam ūkininkui įteikdavo nuosavy
bės dokumentus ir iš to bandė daryti sau reklamą. 
Rudmarškiniai savo tarpo jau skirstėsi geresnius 
dvarus. Pogrindžio spauda tai kėlė viešumon. 

Repatriantams grįžti neleido, ypač tiems, kurie 
turėjo stambesnes nuosavybes. Tegrįžo tie. kurie buvo 
aiškūs vokiečiai, iu akyse patikimi arba naudingi jų 
planams. Vis labiau ryškėjo jų kolonizaciniai planai. 
Tie planai buvo aiškiai priešingi lietuvių siekiams. 

Kaip yla išlenda iš maišo, taip pa t išlenda ir įvai
rūs planai. Partijos leidiniuose, kurie buvo spausdi
nami Vokietijoje ir skirti partiečiams, buvo atvirai 
rašoma apie užimtų kraštų germanizaciją. Tautos, 
kurios buvo germanizacijos kelyje, turėjo išnykti „kaip 
lašas vandens ant karšto akmens". Užimtų rytų sričių 
priežiūra buvo pavesta Reicho ministeriui A. Rosen-
bergui Rosenbergas ..reikalo į vilną nevyniojo" ir savo 
germanizacijos planus aiškiai dėstė. Vokiečiams buvo 
labai nemalonu, kad ta spauda patekdavo ir į lietuvių 
rankas. Tačiau oficialiai leidžiami laikraščiai tokių 
straipsnių perspausdinti negalėjo. Kai vienas pabandė, 
buvo griežtai nubaustas. Pogrindžio spauda visa tai 
atliko. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS TVIRTĖJIMUI 
"Mūsų bendras uždavinys: atkurti savo 
valstybę. Tas bendras siekis gali būti [var
dinamas labai paprastu zodziu—Lietuva. 
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PRADEDAMAS BALFO 
VAJUS, P I R M O J I 

STAMBI AUKA 

Spalis — Balfo mėnuo. Taip 
jau yra įsipilietinusi ši tradicija 
ir Balfo vajai tą patį mėnesį 
vyksta jau keturiasdešimt sep
tinti metai. 

Balfo t iks lų n e b e t e k t ų 
aiškinti. Tai organizacija, pa
grįsta meilės artimui ir visoke
riopos pagalbos vargstantiems 
lietuvių tautos vaikams, kur jie 
begyventų, darbais. 

Lietuvos okupacijos metais 
Balfas rūpinosi ne t ik lais
vajame pasaulyje gyvenančiais, 
vargą vargstančiais lietuviais., 
bet Balfo ranka siekė pavergtą 
tėvynę, tolimąjį Sibirą ir ne 
vienam tėvynainiui sutemų me
tais Balfas lengvino gyvenimo 
dienas. 

Lietuva laisva, nepriklau
soma. Tad ar Balfas dar rei 
kalingas. Atsakymas aiškus. 
Reikalingas. Gal dar reikalin
gesnis negu buvo anksčiau. Da
bar laisvai Balfas gali šelpti 
Lietuvoje našlaičius, tremti
nius, netekusius sveikatos, 
neturinčius šeimų ir artimųjų 
bet varge esančiuosius tėvynai
nius. 

Našlaitynuose tėvų netekę 
vaikučia i , juos p r i g l audus 
našlaitynams, laukia pagalbos. 
Laukia drabužėlių, laukia mais
to, laukia žaisliukų, laukia šil 
tos, motiniškos rankos. Jų viltys 
sudėtos dalinai ir į mūsų Balfą. 
O štai tūkstančiai tremtinių, iš
gyvenę sunkiausius tremties 
metus Sibire, praradę sveikatą 
nuo vergų darbų, sugrįžę į tėvy
nę, neberado gal nė artimesniu 
žmonių, g iminių , v a r g s t a 
vieniši, ligoti, be didesnė<= 
globos. 

Ir tokių turime labai daug. 
Tad šiandieną, kada Lietuva jau 
laisva, kada pagalba teikti daug 
lengvesnės sąlygos. Balfo užda
viniai ypač išryškėja, darosi dar 
svarbesni. 

Tad spalio mėn. visoje 
Amerikoje, kur tik plaka bent 
viena lietuviška širdis, vyks 
Balfo rudeninis vajus. Balfo 
talkininkai, nebodami blogo 
oro sąlygų, belsis į kiekvieno 
lietuvio duris. Prašys aukos. 
Atidarykime duris, Balfo pa
siuntinius sutikime su šilta, 
dosnia ranka ir jiems padėko 
kime. atiduodami savo aukas. 

Vajai vyks ne tik didžiuose lie
tuv ių t e lk in iuose , bet ir 
mažesniuose. Štai ir mūsų ne
gausi nausėdija jau ruošiasi 
Balfo vajui. Daytona Beach. 
Fla.. Balfo vajumi rūpinasi 
darbšti valdyba, vadovaujama 
Vacio Dzenkausko , o j a m 
talkina šiam darbui pasišventu
sios valdybos narės — Onutė 
Daržinkienė ir Onutė Kara-
š ienė . Day ton i šk ius Balfo 

valdyba kviečia nuoširdžiai at
siliepti į jų prašymą ir savo 
aukas įteikti bet kuria proga ir 
bet kur minėtiems Balfo valdy
bos nar iams. 

Kaip minėjau, vajus jau prasi
dėjo. Tuojau pirmieji atsiliepė 
nuoširdūs visų lietuviškų fondų 
rėmėjai Amalija ir Mykolas 
Jagučiai . Atsiliepė nuostabiai 
gražia, didele, vieno tūkstančio 
dolerių a u k a ir čekį jau įteikė 
Balfo valdybos pirmininkui 
Vaclovui Dzenkauskui. Ačiū 
mieliems daytoniškiams Amali
jai ir Mykolui Jagučiams už šią 
pirmą didelę auką, kuri ne 
vieną gal mažylį našlaitėlį pra
džiugins, gal tremties kelyje 
pal inkusius po sunkumų našta 
atgaivins. 

Ta proga pažymėsiu, kad 
Amalija ir Mykolas Jagučiai yra 
stambias sumas paaukoję Mažo 
šios Lietuvos fondui, Tautos fon 
dui. Lietuvių fondui ir bendrai 
paremia visus lietuviškuosius 
reikalus, mūsų spaudą. Day 
tona Beach, Fla.. Balfo skyriaus 
valdybai sėkmės darbe, o jų dar 
bus paremkime auka. 

L IETUVIU 
B E N D R U O M E N Ė S 

A P Y L I N K Ė J E 

Rugsėjo 23 d. LB Daytona 
Beach, Fla., apylinkės valdyba 
posėdžiavo valdybos vicepir
mininkės dr. Sigitos Rama
nauskienės namuose. Šiame 
posėdyje į valdybą pakvietus 
Vandą Bagdonienę buvo pasi
skirstyta ir pareigomis: pirmi
ninkas — Juozas Paliulis, vi
cepirmininkė amerikiečių spau
dai, ryšiams su senatoriais ir 
kongreso nariais dr. Sigita 
Ramanauskienė, sekretorius ir 
narys informacija lietuvių spau
dai Jurgis Janušaitis. iždininkė 
Vanda Bagdonienė. Valdyba 
n u t a r ė a te i ty je į valdybą 
pakviesti asmenį kultūriniams 
reikalams. 

Buvo plačiau aptartos galimy
bės ateinančių metų pavasarį 
Daytona Beach suruošti LB Flo
r idos apyga rdos a t s tovų 
suvaž iav imą . Šiuo re ika lu 
t a r i amas i su LB apygardos 
p i r m i n i n k e Gerdvi l i ene ir 
valdybos nariais. 

Rugsėjis — Lietuvių Bendruo
menės mėnuo švietimo rei
kalams. Šiuo metu dar tebe
vykdomas vajus švietimo reika
lams. Aukų rinkimu rūpinasi 
iždininkė Vanda Bagdonienė ir 
pirmininkas Juozas Paliulis. 
Paremkime savo auka labai 
svarbu lituanistinio švietimo 
darbą. 

Dr. Sigita Ramanauskienė po
sėdžio metu įdomiai papasako
jo apie Washingtone vykusį LB 
suruoštą seminarą ..Darbas 
Lietuvai", kuriame buvo skai 
tomos labai geros paskaitos, 
dayvavo iki 200 atstovų — 
veiklos aktyvistų. Ten buvo 

(Pabaiga) 
Likimas šį kartą pasisuko 

Lietuvos naudai ir visi tie, kurie 
kasė mirties duobę laisvės 
trokštantiems lietuviams, patys 
turėjo paskubomis pabėgti ir 
vieną dieną, aš tikiu, jie už tuos 
savo darbus turės prieš Lietuvą 
atsakyti. 

Malonu buvo girdėti, kad ir 
Lietuvos šiaurėje, Šalčinin
kuose, kur visą laiką buvo 
neramumai ir bėdos su lenkais 
ir vietiniais rusais, vadovaujant 
Maskvai palankių komunistų, 
net norėjusių ir šį visą kraštą 
prijungti prie komunistinės 
Sovietų Sąjungos, vėjai pasikei
tė ir, pučui nepavykus buvę vie
tiniai komunistų vadai dingo ir 
pabėgo nežinoma kryptimi. 
Tikėkimės, kad su naujais, 
Lietuvai palankiais Šalčininkų 
krašto vadovais, pasikeis ir 
šaltoki santykiai tarp vietinių 
lenkų ir lietuvių. 

Su dideliu džiaugsmu, dai 
nomis ir laisvės pergalės subu
vimais tiek viešose vietose, tiek 
ir privačiuose namuose buvo su
tiktas Lietuvos pilnas Nepri
klausomybės atgavimas. Viena 
po kitos pradėjo Pabaltijo vals
tybes pripažinti pasaulio vals
tybės, neišskiriant ir pačių 
didžiųjų. Je igu pradžioje 
buvusio sukilimo pirmosiomis 
dienomis ypač Vilniaus gatvėse 
galėjai pastebėti ir išgirsti gar
siau ir išdidžiau kalbančius 
rusus, tai po poros dienų jau gat
vėse matėsi beveik vien tik 
lietuviai, garsiai kalbėdami net 
ir dainuodami lietuviškas dai
nas. Smagu ir malonu tuo laiku 
buvo būti sostinėje ir vėliau, 
važinėjant po visą Lietuvą, 
matyti džiaugsmingus lietuvių 
veidus. Visur buvo tik ir kalba
ma, kaip laimingi mes esame, 
ką toliau darysime, kaip gyven
sime ir pan. O Lietuvos ir ypač 
Vilniaus vadovai buvo ir 
tikriausiai dar ir dabar yra susi
rūpinę, kaip ir kur taip greitai 
reikia parūpinti patalpas nau
jai pripažintų pasaulio vyriau
sybių ambasadoms, konsula
tams ir jų personalui, nes jau 
dabar yra net 50 tokių vals
tybių. Tačiau su lietuvių suma
numu ir darbštumu, manau, tas 
viskas labai greitai ir gerai 
išsispręs. 

Šiaip gyvenimas Lietuvoje 
pradeda sunormalėti. Krau
tuvėse, nors prekių daug ir 
nėra, tačiau pagrindinių mais
to produktų netrūksta ir Lie
tuvoje bado tikrai niekada ne
bus. Komercinėse, komiso ir 
kooperatyvų krautuvėse gali 
gauti, ko tik nori, tačiau ten 
kainos ir yra, lyginant su 
gaunamais uždarbiais, aukštos 
ir gal tik prieinamos dolerių tu
rintiems ir vietiniams turtuo-

sprendžiama ir LB ateities 
veikla. 

J u r g i s Januša i t i s 

ANTANAS LAUKAITIS 

liams, o jų tikra; yra gana daug. 
Iš kur ir kaip ten žmones tu r i 
pinigų, statosi gražiausias ir di
deles pilaites, tai žino tik j ie 
patys ir, žinoma, vietiniai lietu
viai. Tačiau su atėjusia Nepri
klausomybe ir pilna laisve labai 
greitai turės pasibaigti visokios 
vagystės iš savo darboviečių, 
kolūkių, galutinai turės būti su
tvarkyti vadinami ,,blatai", 
esantieji net aukštose mokyk
lose, ypač įstojant į jas, su 
naująja ir dabar labai gražiai 
atrodančia policija labai ir la
bai greitai turės būti sutvarky
tas tas dabar taip plačiai kles
t intis chuliganizmas, mafija ir 
raketininkai, kad žmogus ir 

vakare nebijotum išeiti j Lais
vės alėją Kaune, Gedimino pro
spekte Vilniuje ir Vilniaus 
gatvę Šiauliuose bei uostamies
tyje Klaipėdoje. Tai svarbiausi 
ateities uždaviniai Lietuvoje, 
žinoma, neskaitant tų baisiųjų 
tualetų, be kurių sutvarkymo ir 
apie platesnį turizmą nebus 
galima galvoti. Įstatymas, ku
riuo užsienio lietuviai yra 
padaryti lyg antraeiliai pi
liečiai, neduodant jiems Lietu
vos paso, jeigu jie neatsisakys 
savos pilietybės, nesvarbu, kad 
ir gimus Lietuvoj ir tik dėl bai
saus komunizmo apleidus ją 
turės būti pakeistas, nes atrodo 
mes esame geri ir broliai, kai 
Lietuvai reikia aukų ir pa
galbos, o kitu atveju mes jau 

nesame lietuviai ir Lietuvos 
piliečiai. Neskaitant viso to, 
mes. lietuviai, kur tik be
gyventume, tetrokštame tik 
vieno, kad Lietuva kuo greičiau 
atsigautų, įsijungtų į laisvą tai
kingą pasaulio šeimą ir būtų 
mums visiems ta brangi ir 
miela mūsų Tėvynė. 

Mylimai Motinai ir Močiutei 

A.tA. 
IRENAI ŠALČIUVIENEI 

mirus, jos sūnų JONĄ, marčią LAIMĄ, vaikaičius: 
PAULIU- INGRIDĄ ir TERESĖLE, velionės seserį 
ALDONA KAVALIŪNIENE nuoširdžiai užjaučia 

Ona Jagelienė ir vaikai 

CLASSIFIED GUIDE 
*EAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ ^ ( ^ 

(312)586-5959 \m^ JH 
(708)425-7161 ^mW^ ^ m 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

B 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. K«dzi« Av«., 
Chlcago, IL 60629 

(312) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 
'rįt 7922 S. Pulaski Rd. 
/A 4365 S. Archer A\e 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite- į Danutę Maver. Ji 
profes ional iu , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veitui. 

Q MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BMnstrubienė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

HELP WANTED 

laikome moters, kuri slaugytų 
senelę ir gyventų kartu Ann Arbor. Ml 
Alga ir pilnas šlaikymas. Skambinti 
vakarais į California. tai . 
619-259-0319. 

VVareriouse 

TEMPORARY 
VVAREHOUSE 

HELP 
40 + HOoRS PER WEEK 

S5 50/HR. 
plūs cvertime pay 

NORTHWEST PERIMA 
MIDWAY 

Midway lėktuvų bendrovė 
paskelbė bankrotą, turėdama 
daug susidariusių nuostolių. 
Dabar šią Midvvay lėktuvų 
bendrovę perima Northvvest 
Teismas patvirtino tą sandėrį 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

100/0—20°-o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies * automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Waat 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Crc igos miesto leidimą DirDu ir 
užmiesty D>rbu gretai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Foiiert Campus " 
energ«tic. depe 
basic understa" 
wortting Mo^ca 
Stop m and Ml ;^ 
pus Resources 
Chicago Pre-e~ 
quired EOG 

sources has opemngs for 
įble peopie who nave a 
-g of English Yoo wiii be 
•iday. 8 00 am-4 30 o" 

i i appdcation Foflett Cam 
X) W VVashmgton Blvd 
yment drug screenmg re-

FOR RENT 

Seattle. Wash . pasitinkant Lietuvos ryšiu mmisterj Iš kairės: buvusi LB pirm. Ina Bertulyto Bray. 
stud. iš Kauno Žilvinas Žilinskas, ministeris Kostas Birulis, Telecommunication Europos sk pa 
vaduotojas Gomez, Rinilienė ir S*-nttle LB vald narė Suzanne Price. 

ttnuomo)arr." Jaukus, modernus 
3V» ksmb. bt. Brtghton Pk . prie 46 
& Whipple $375 į man., įskaitant 
Šilumą, karšta vandenį ir elektrą 
Skambinti vairais: 312-927-5745 

312-247 3777. 

Jauna, patyrusi gydytoja — pe
diatrė labai gerai prižiūrėtų Jūsų 
mažus vaikus. 

Tai. 312-438-4883 

J.M.Z. ROOFING ft 
CONSTRUCTION CO. 

Stiingle. hot tar modified bitumen & roll 
roofs (experts at root tearoffs) FuM 
house & spot tucKpomting Chtmneys 
rebuilt 4 cieaned Alummum sidmg. 
sofit. faaa & gurters Glass btock. storm 
& replacement v»mdows Custom 
carpentry rec rooms room additions 
kitchen & bathroom. ceramic tiles & 
hnoieum. drywall & painting. plumbing 
& eiectncal 
Fr— Mt lmatMt Call: 70S-343-046S 

Didžiai garbiamai ir skaučių labai mylimai. 1939 
metų L ie tuvos Skaučių Seserijos Vyr iaus ia i 
Skautininkei 

DR. KSAVERAI ŽILINSKIENEI 

mirus, buvusių jos Vadijos narių vardu reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jos dukrai dr. VITAI ir 
giminėms. 

v.s. Marija Milvydaitė-Ročkuvienė 
s. Nina Grigaliūniene-Norienė 

A.tA. 
WILHELMINAI GENIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, dukteris LIUDĄ. NIJOLĘ ir 
EGLĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Mara ir Vytautas Vygantai 
Dalias, Texas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

K i t i S. C . Lack la idotuvių n a m a i : 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 UVst 7Kt Strtvt 
c bicaga B n i s 6062° 

1-<312)-476-2?4š 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Pakis Hills. Illinois 6046? 

"08-430-445? 

Petkus Funeral Home 
1410 South 9 M \ \onuo 

Cicero. I l l i no is 6065(1 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144^ South 5Mi Aveiiuo 

( u oro Illinois NI(>"MI 
708-652-100 "* 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e pas iek t i 

s k a m b i n d a m i M 3 1 2 ) - 4 7 6 - 2 3 4 5 

A N F H O N Y B. PFTKUS 
D O N A I D V PFTKUS 

DON XI D \1 PI l K I S 

file:///1arquette
file:////onuo


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. spalio men. 10 d. 

x Vyskupas Sigitas Tam-
kevičius į Chicagą atskrenda 
antradieni, spalio 15 d., 11:15 
vai. Midvvay skrydžiu 355. 
Ketvirtadienį, spalio 17 d.. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre vaka
rone su vyskupu. šv. Mišias 
laikys švč. M. Marijų- Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke 8 
vai. ryto sekmadieni, spalio 20 
d., ir ta pačią dieną 11 vai. pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte. Apsistos pas lietuvius 
jėzuitus. Išskrenda pirmadienį, 
spalio 21 d.. 8:25 vai. ryto Mid
vvay skrydžiu 196. 

x Uostamiesčio muzikantų 
koncertas įvyks spalio 20 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Koncertą rengia 
LB-nės Socialinė taryba. Bilie
tai gaunami Gifts International 
— Vazneiių prekyboje. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos paprastas susirinkimas bus 
antradienį, spalio 15 d.. 7:30 vai. 
vak. Švč. M Marijos Gimimo 
parap.jos salėje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Sveikinimai 
kan. V. Zakarauskui, dvasios 
vadui, kuris bus gerbiamas 
banketu jo kunigystės 60 ir 
amžiaus 85-rių metų sukaktyje. 

x Zita E. Petkienė. Seattle. 
Wash.. parašė gražų ir ilgą 
iaišką apie Lietuvą vietos dien
raštyje ..Seattle Post Intelli-
gencer" rugsėjo 14 d. laidoje. 
Juo daugiau rašoma į įvairius 
laikraščius, juo labiau žinomas 
Lietuvos vardas. 

x Bruno Klemka iš Oak 
Lawn. 111.. lankėsi „Drauge" ir 
už kalendorių įteikė 10 dol. 
auką. Dėkojame. B. Klemka 
savo laiku vertėsi namų sta
tyba, priklauso Lietuvių 
prekybos rūmams ir kitom or
ganizacijom. Neseniai atšventė 
82 metų amžiaus sukaktį . 
Sveikiname ir linkime geros 
sveikatos. 

x „Draugą" parėmė po 20 
dol. įvairiomis progomis: sol. 
Antanas Pavasaris, Alfonsą Pa-
žiūrienė ir Malvina Ugėniene. 
Nuoširdus ačiū. 

x PLC, Lemonte dar tik 
vienas „condominium" neuž-
pirktas. Likęs „condominium" 
yra 2 miegamųjų, 2 vonių, su 
salonu ir v i ru tve . Kaina 
$80.000 Skambink i t e R. 
Sušinskienei, C21 Prime Real 
Estate (708) 301-0880, arba 
(708) 257-7114, arba centro 
administracijai (708) 257-8787. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI į 
Lietuvą ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis: mėsa. dešros, 
sūris, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
Įvairaus dydžio: 55 svarų, 30 
sv., 15 sv. Kainos nuo $50 iki 
$90. Kreipkitės, sute iks im 
smulkesnę informaciją. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629. tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Nuo $769 savaitė Puerta 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis („suite), maistas 3 k. į 
dieną ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d., gržtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 
kreiptis: AMERICAN TRA-
VEL SERVICE, 9439 S. Ke-
dzie Ave., Evergreen Park, 
IL 60642, tel. 708-422-3000. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K M l 

D«nglam« Ir l i l«omi 
vi*ų rGėlų stogus 

T«f. 312-434-9C56 arba 
312-737-1717 

x Juozas Laučka, žinomas 
visuomenininkas ir vienas iš pa
grindinių Amerikos Lietuvių 
Tarybos steigėjų bei veikėjų, 
dalyvaus spalio 20 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos rengiamame 
50 metų veiklos minėjimo ban
kete Martiniąue pokylių salėje. 
Juozas ir Izabele Laučkai 
atvyksta į banketą iš Bethesda. 
Md.. ir kuriam laikui apsistos 
Western Springs, IL pas savo 

dukrą dr. Pranute ir žentą adv 
Rimą Domanskius. 

x Lietuvių visuomenė, ypač 
aukojamieji vaistų siuntimui 
Lietuvos l igoninėms. šį 
sekmadienį, spalio 13 d.. 12 vai. 
atsilankę į Lietuvių centrą 
Lemonte turės progos pamatyti 
vaizdajuostę Lietuvos ligoninių 
ir klinikų, kurios naudojasi 
Lithuanian Mercy Lift vaistų 
siuntomis. Visi kviečiami atsi
lankyti, o taip pat pinigais pa
remti vaistų siuntimą, nes 
Lietuvoje va is tų stygius 
nemažėja. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubas ren
gia ŠĮ šeštadienį, spalio 12 d., ir 
sekmadienį, spalio 13 d., po 8. 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių 
kepsnių ir kugelio išpardavimą. 
Šeštadienį, spalio 12 d., nuo 12 
vai. dienos iki 5 vai. vak. bus 
mokykloje vaikų žaidimai. Mo
tinos su vaikais kviečiamos 
juose dalyvauti. 

x ..Jahrestagung 1989-1990 
— „Suvaž iav imo darbai" 
išleisti Vokietijoje ir prirašyti 
vokiečių ir lietuvių kalbomis. 
Visiems bus naudingi pasi
skaitymai apie lietuvių kul
tūrinę veiklą. Redagavo Vincas 
Bartusevičius. 

Dana ir Albinas Kurku-

x „Dainavos" ansamblis, 
diriguojamas Dariaus Poli-
kaičio, penktadieni, spalio 11 d., 
išvyksta autobusu į Washing-
toną, D.C. Ten dalyvaus Šiluvos 
koplyčios Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje įrengtos prieš 25-rius 
metus sukakties iškilmėse. 
„Dainavos" ansamblis duos 
dainų programą ir giedos šv. Mi
šiose Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje sekmadienį, spalio 
13 d. 

x Viktoro Grigaluno su 
Ann Jaconetty užsakai eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje prieš moterystės 
sakramentą. 

x Lietuvių Pensininkų są
j u n g o s sus i r inkimas bus 
spalio 17 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose. Aleksan
dras Plėnys rodys vaizdus iš 
lietuvių gyvenimo ir kovos dėl 
Lietuvos laisvės. Laukiame 
daiktų dovanų paskirstymui, 
įėjimas 1 dol. auka. 

x Šv. Kazimiero kapinėse 
jau pastatytas paminklas miru
siems ir dar gyviems kunigams: 
mirusiam kun. Vincentui Dau-
ginčiui, gyviems kunigams 
Jonui Burkui, Antanui Ber-
tašiui ir Fabijonui Kireiliui. Pa
minklas yra 31 sekc, 2 lote. 

x Henrikas Šablevičius, 
Lietuvos kino studijos direkto
rius, parodys apie Lietuvos 
partizanus savo susuktą filmą 
„Už tėvynę Lietuvą" spalio 12 
d., šeštadienį. 4 vai. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Filmų pastatymą užsakė 
Lietuvių politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga 

x Danutė Balčienė, Cerri-
tos, Cal., mum rašo: „Prašau 
siuntinėti ,Draugą' mano drau
gams. Dovana už puikią viešna-

Vliko delegacijos dalis Vilniuje. Iš kaires: P. Narutis, dr. K. Bobelis. H. Paulauskas ir A. Skaisgirys. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BR. JONUŠO STIPENDIJA 
ROLANDUI PAULAUSKUI 

Keturioliktoj; muziko Bro
niaus Jonušo -upendija litu
anistiką studijuojančiam jau
nuoliui šiais metais paskir ta 
Rolandui P a u l a u s k u i iš 
Lietuvos, laikinai gyvenančiam 
Amerikoj. Pauauskas Temple 
universitete, Philadelphijoje, 
ruošia disertaciją doktoratui. Jo 
disertaci jos tema p a r e m t a 
dviejų Lietuvos filosofų — Sta
sio Šalkauskio ir Antano Ma
ceinos — darbą:.-. Doktorantas 
pristato šiuos lietuvių moksli
ninkus ir kartu pateikia ori
ginalią Lietuvos pedagogiką 
pasaulio pedagogikos mokslui. 
Tuo pačiu jis pateikia ir reika
lingus atsikūrusiai Lietuvai 
naujus mokymo metodus. 

liai, VVheaton, 111., Vytautas ge po jų stogu. Gyvena ža-
Petrulis, Livonia, Mich., Vikto-
na Šaulys, Evergreen Park, 111., 
John Shotas. Waterbury. Conn.. 
Vincent Skupeika, Cooper City, 
Fla . , ,D raugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 20 dol. auka. Nuošir
dus ačiū. 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.). 1 kg. 
liežuvis drebučiuose '3 dėž.), 1 
kg. vištiena savo sultyse (3 dėž.), 
2 kg. file natūralioje plėvėje, 1 
kg. lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra — 
$100. Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457. Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x PASKUBĖKITE! Mes 
turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakėnas, 3051 S. 
Ocean Blvd., Boca Raton FL, 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš Nevv Yorko ir Wa-
shingtono i Chicagą, Los Ange
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų Nevv Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant i kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
tiems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever
green Park, IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

vingiausioje vietoje, miškuose, 
bet tuo pačiu arti miestelio ir 
negauna ,Draugo' . Pridedu už 
1 metų prenumeratą. Su pagar
ba visiems redaktoriams". Jūsų 
prašymą pildome ir „Draugą" 
pradėjome siuntinėti Jūsų ge
riems draugams į Woodinville, 
Wash. 

x „BALTIOS" restorane, 
8100 Roberts Rd., šį šeštadienį, 
spalio 12 d. 8 v.v. ruošiami jau
nimo šokiai su užkandžiais, 
įėjimas $4. Gros „P.S." Paul 
Strolios orkestras. Informacijai 
skambinkite: 708-458-1400. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas be muito 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d Atlanta Import-Export, 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 
x Išpardavę š.m. lapkričio 

mėn. Karibų jūros kelionę, sku
biai siūlome kelionę vakari
nėje Karibų jūroje. Keturios 
salos, aukštos kategorijos kam
bar ia i (outside cabins), 
skridimas iš Čikagos/Midway. 
PILNA KAINA $1,076 žmogui. 
Kelionės datos kovo 22 iki 29 d. 
Vietų skaičius ribotas. Registra
ciją uždarome gruodžio 15 die
ną. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL, tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

Rolandas Pau lauskas 

Rolandas labai aktyvus lietu
vių visuomenės veikloje savo 
raštais lietuvių, rusų ir anglų 
kalbomis įvairiuose žurnaluose 
Lietuvoj, Amerikoj, Kanadoj ir 
Suomijoj. Vienas jo didžiųjų dar
bų buvo 1990 Kaune išleisti jo 
suredaguoti A Maceinos „Peda
goginiai raštai", 766 psl. 

Rolandas Paulauskas kilęs iš 
Panevėžio. Tėvai mokytojai. 
Baigęs Vilniaus Pedagoginį 
institutą, kurį laiką moky
tojavo, vėliau buvo mokyklos 
psichologu-konsultantu. Vėliau 
Vilniaus universitete tęsė studi
jas, gilindamasis į teorines pe
dagoginės psichologijos pro
blemas. Buvo pakv ie s t a s į 
Vilniaus universitetą dirbti Pe
dagogikos istorijos ir teorijos 

katedroj, bet jis panoro dar 
d a u g i a u p a g i l i n t i žinias, 
Lietuvos mokykloms pritaikyti 
Vakarų pasaulio pedagoginius 
patyrimus ir įstojo į Amerikos 
Temple universitetą. 

Broniaus Jonušo stipendiją po 
1000 dol. kasmet skiria to miru
sio muziko ir kompozitoriaus 
našlė Emilija Jonušienė. Ji 
verčiasi išlaikydama Omahoje 
du didelius senelių prieglaudos 
namus. Namai, jų tvarka, švara 
vieni geriausių Nebraskos vals
tijoje. Tą pripažįsta valstijos in
spekcija. Tai, ką suorganizavo 
viena energinga, pasišventusi 
mote r i s , dažna i nesugeba 
padaryti arba nesiryžta or
ganizuoti vienetai. O labai 
reikėtų, kad kas nors iš mūsų 
imtųsi iniciatyvos ką nors pana
šaus padaryti, ku r lietuviai, 
sulaukę gražaus amžiaus, galė
tų prisiglausti. G. 

ATVYKSTA UOSTAMIESČIO 
MUZIKANTAI 

Šiuo vardu pasivadinęs liau
dies meno kolektyvas, kuris 
1978 m. savo veiklą pradėjo 
Klaipėdoje, atvyksta koncer
tams į JAV. Tai yra vienintelis 
tos rūšies kolektyvas Lietuvoje. 
Žinovų teigimu, ta i yra aukšto 
meninio lygio vienetas. Jų 
koncertą Chicagoje rengia LB-
nės Socialinė taryba. Tad at
silankydami į koncertą, parem-
site ir Socialinės tarybos veiklą. 
Šį kolektyvą įsteigė muz. Bro
nius Murinas, kuris yra baigęs 
J . Gruodžio aukštesniąją 
muzikos mokyklą Kaune. Nuo 
1978 m. yra dėstytojas Klaipė
dos konservatorijoje, liaudies 
muzikos katedroje. Šį kolektyvą 
sudaro aštuoni vyrai, visi baigę 
Lietuvos konservatoriją. Kiek
vienas groja keliais muzikos in
strumentais. Priklausomai nuo 
atliekamo kūrinio, be liaudies 
muzikos instrumentų, dar yra 
naudojami akordeonas , ar 
mon ika . k o n t r a b a s a s ir 
smuikas. 

Šio kolektyvo nuotaikinga 
muzika jau skambėjo visuose 
Lietuvos kampeliuose. Kolek 
tyvas dalyvauja Lietuvos radi
jo ir televizijos programose, yra 

sukurtas muzikinis filmas. Su 
koncertais yra važinėjęs po 
Vokietiją, Lenkiją, Vengriją ir 
Šveicariją. Dabar atvyksta į 
JAV ir koncertuos Nevv Yorke, 
Detroite, Clevelande. Chicagoje, 
San Francisco, Los Angeles ir 
Floridoje. Chicagoje koncertas 
rengiamas spalio 20 d., sekma
dienį. Jaunimo centre. Kaip jau 
buvo minėta, Chicagoje kon
certą rengia Socialinė taryba, 
tad visi, kuriems rūpi jos veikla, 
prašomi jos darbus paremti. 
Manau, kad visiems jau yra 
žinoma Socialinės tarybos darbų 
apimtis ir jos naudingumas, 
ypač vyresnio amžiaus 
žmonėms. Paskutiniu metu dar 
prisidėjo rūpestis Lietuvos ne
sveikais ar apleistais vaikais. 
Tad darbų barai platėja. Į 
koncertą bilietai jau gaunami 
Gifts International-Vaznelių 
prekyboje, taip pat bus ir prie 
įėjimo. 

(ji) 

VAKARONĖ SU RAŠYTOJU 
E. IGNATAVIČIUM 

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje spalio 4 d. buvo suruoštas 
pabendravimas su atvykusiu iš 
Lietuvos rašytoju Eugenijum 
Ignatavičium. Jį suorganiza
vo muziejaus l i te ra tūr in ių 
renginių vadovė N. Martinai
tytė, kuri vakaronę atidarė, 
pakviesdama svečią ir Lituanis
tinės katedros Illinois universi
teto profesorę Violetą Keler
tienę. Ji prabilo į susirinkusius 
literatūros mylėtojus. Nežiūrint 
lietaus ir šalto oro, buvo susi
rinkęs gausus būrys. 

Pradžioje dr. V. Kelertienė 
supažindino su rašytoju. Pri 
minė. kad jis yra 5 knygų au
torius, kad jo kūryba sultinga. 
Kelertienė yra paruošusi anglų 
kalba lietuvių rašytojų antolo
giją. Ji papasakojo, kaip sunku 
buvo išversti E. Ignatavičiaus 
novelę, pasižyminčią turtingu 
poetiniu žodingumu. Ignatavi
čius mėgsta rašyti apie kaimą, 
jo kūriniuose mažiau maiš
tavimo, daugiau ramaus vaiz
dumo, jis užgriebia ir ekologines 
temas. Jaunas būdamas buvo 
okupantų komunistų kalinamas 
ir ištremtas, tai gal įnešė ir tų 

Lietuva Tautinių šokių instituto valdyba. Iš kaires: Violeta Fabionovich. Eimutis Radžius, Dalia 
Dziki* ne — pirmininke. Karamazinas. Rasa Poskocimiene ir Juozas Karmūza 

tragizmo bruožų į jo kūrybą. 
Dabar jis Švietimo ir kultūros 
ministerijoje yra teatrų vadovo 
pareigose. J i s pats y ra 
studijavęs vaidybą. 

F. Ignatavičius pasipasakojo, 
kaip ypač j a u n a m sunkūs 
kalinimo metai, kaip Lietuvai 
buvo kruvinas okupanto vykdy
tas genocidas, kai kas trečias ar 
ketvirtas Lietuvos žmogus buvo 
okupantų teroro auka. Papasa
kojo apie dabartinį nepriklau
somos Lietuvos atkutimą, apie 
teatrų veiklos aktyvumą, kurių 
palaikymui valstybe skiria net 
23 mil. rublių. Rašytojai turi 
nemažų sunkumų dėl popie
riaus stokos jų kūriniams išleis
ti. 

Vakaronės dalyviai turėjo pro
gos svečiui pateikti klausimus, 
į kur iuos prasmingai at
sakinėjo, gal daugiau susto
damas prie dabar iškylančių 
problemų su lenkais, į kurių 
kurstymą jaučiamas komunistų 
'-išimasis. Sf vo žodyje rašytojas 
padarė ir palankių užuominų 
apie religija. Pagaliau paskaitė 
savo vaizdingą novelę: „Šiau
dinių stogų lelija", apie gandrų 
porą, jų gyvenimą pavaiz
duodamas romantinėje šilimoje, 
bet pak i r s t ą gandrienei 
užvalgius ekologinės taršos 
užnuodytų žuvų. 

Gaila, kad didžiąją vakaronės 
dalį. t r e n k u s perkūnui į 
elektros stulpą, teko praleisti 
tamsoje, til rašytojui pasvie
čiai.t žvakių sietynu. Dėl tos 
tan sos negalėjo būti parodyta 
nė aizdajuoftėj „Lietuviai prie 
Laptevo jūros". Jos rodymas ati
dėtas sekmadieniui, spalio 6 d. 
Šiaip jau vakaronė buvo turi
ninga, užsibaigusi svečių pavai
šinimu. 

Juoz. Pr. 

PARODA PARUOŠTA 
GABENTI I VILNIŲ 

Dail. Algirdo Kurausko 
apžvalginė pomirtinė paroda 
Čiurlionio galerijoje atidaryta 
rugsėjo 27 d. praėjo su 
pasisekimu. Aplankė arti dviejų 
šimtų meno mėgėjų. Galėjo gė
rėtis čia sutelktų apie 80 pa
veikslų ir stebėti labai platų 
stalą, nuk rau t ą dailininko 
iliustruotomis knygomis. Vis tai 
originalūs, saviti meno kuriniai. 
Parodoje išstatyti paveikslai ne
buvo parduodami, nes visas tas 
kūrybos lobis nuspręsta gabenti 
į Vilnių. J a u susitarta su 
Vilniaus universitetu, kur į 
grafikos skyrių bus perkelti šie 
paveikslai. Gali tai įvykti net 
šių metų pabaigoje. 

Paroda buvo uždaryta spalio 
6 d., bet daugelio rankose ir 
namuose pasiliko labai rūpes
tingai paruoštas parodos katalo
gas, kuris atrodo kaip mažas 
meno albumėlis su daugybe Ku
rausko kūrinių nuotraukų, 
ryškiai perduodančių šią L. Nar-
bučio apipavialintą parodą. 
Katalogas M. Morkūno išspaus
dintas stambiame kreidiniame 
popieriuje, sumaniai dail. V. Lu
ko suplanuotas ir paruoštas. 
Duodamas pilnas sąrašas visų 
24 parodų, kuriose buvo išsta
tyti a.a. A. Kurausko kūrinai. 
Turiningas Algimanto Kezio 
parašytas dail. Alg. Kurausko 
kūrybos apibūdinimas. 

_ _ J . Pr. 

GYDYTOJAI IR AIDS 

Illinois gubernatorius Edgar 
pasirašė įstatymą, kad gydy
tojai, dantų gydytojai ir kiti 
sveikatingumo personalo nariai 
turi savo aptarnautiems pacien
tams pranešti apie savo turimą 
AIDS ligą, kad pacientai galėtų 
pasitikrinti, ar negavo AIDS 
ligos. Tai pirmas toks griežtas 
įsakymas visose JAV-se. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




