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Bendras lietuvių 
pareiškimas 

Gotlando sala. Švedija. — 
Europos lietuvių studijų 36-ji 
savaitė vyko nuo liepos mėnesio 
30 iki rugpjūčio 6 dienos šioje 
saloje, Baltijos jūroje, maždaug 
250 kilometrų nuo Lietuvos. 

Studijų dienose dalyvavo 110 
asmenų iš pačios Švedijos, Vak. 
Vokietijos, Prancūzijos, Šveica
rijos, JAV ir Lietuvos. Sakoma, 
kad iš Lietuvos dalyvavo 30 
asmenų, atvykusių jachtomis ir 
kitais keliais. Buvo du laivų 
kapitonai, 4 jūreiviai, 7 iš 
Vilniaus Jaunimo teatro, 3 
paskai t in inkai ir vienas 
palydovas. 

Studijų savaitėje pranešimus 
padarė ar skaitė paskaitas 
Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, 
PLB vicepirm. Irena Lukoševi
čienė, Juozas Lingis iš Švedijos, 
dr. Kajetonas Čeginskas iš Vo
kietijos, Lietuvos Kultūros fon
do pirm. prof. Česlovas Kudaba, 

Vincas Natkevičius iš Vokieti
jos, Sąjūdžio pirm. prof. Vy
tautas Landsbergis, teisininkas 
ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys 
Kazimieras Motieka, dr. Vilius 
Grabauskas, Lietuvos Komunis
tų partijos Centro komiteto 
ideologas Jus tas Paleckis , 
Lietuvos Laisvės Lygos narys 
Antanas Terleckas, Klaipėdos 
Kultūros fondo narys Marijus 
Eidukevičius, Jonas Pajaujis iš 
Švedijos, Sąjūdžio Seimo narys 
akademikas Antanas Buračas, 
kuris yra ir Lietuvių istorijos 
sąjungos pirmininkas. 

Studijų savaitės metu Lie
tuvos ir išeivijos veiksnių 
atstovai sutarė Lietuvos ateities 
klausimu ir pasirašė bendrą 
pareiškimą, kurį čia spaus
diname. Šiuo suvažiavimu 
domėjosi Associated Press žinių 
agentūra ir Švedijos spauda. 

XXXVI-oje Europos lietuvių studijų savaitėje 
paruoštas komunikatas 

Žemiau pasirašiusieji: 
Kazys Bobelis, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 

pirmininkas, Antanas Buračas, LP Sąjūdžio Seimo Tarybos 
narys, Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos pir
mininkas, Česlovas Kudaba, LP Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, 
Lietuvos Kultūros Fondo pirmininkas, Vytautas Landsbergis, 
LP Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, Irena Lukoševičienė, 
PLB valdybos vicepirmininkė, Kazimieras Motieka, LP Sąjūdžio 
Seimo Tarybos narys, Lietuvos Olimpinio komiteto vicepir
mininkas, Justas V. Paleckis, LKP CK ideologijos skyriaus 
vedėjas, Antanas Terleckas, Lietuvos Laisvės Lygos 
pirmininkas, 

XXXVI-oje Europos lietuvių studijų savaitėje, vykusioje 
Švedijoje Gotlando salos rytinės pakrantės Katthamarsviko 
vietovėje nuo 1989 m. liepos mėn. 30 iki rugpjūčio mėn. 6 d., 

išklausę 
pranešimus apie dabartinę Lietuvos politinę, ekonominę, 
ekologinę ir socialinę padėtį, kultūros, švietimo, jaunimo 
auklėjimo problemas bei Bažnyčios vaidmenį tautos atgimimo 
procese, o taip pat pasidalinę mintimis su Studijų savaitės 
dalyviais apie tų problemų galimus sprendimų kelius ir būdus, 

sutarėme: 

VISŲ PASAUUO LIETUVIŲ GYVYBINIS TIKSLAS YRA 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS! 
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Pastaba. Antanas Terleckas ne kartą yra pastebėjęs, kad 
jis ne Laisvės Lygos pirmininkas, bet jos Tarybos narys. Jų 
komunikate, matyt, tai yra klaidingai parašyta. 

Puolė lietuvius 
Vilnius. SIA praneša, jog 

rugpjūčio 2 d. Vilniuje jaunuo
liai, neseniai sugrįžę iš tarnybos 
tarybinėje kariuomenėje, nuta
rė atšvęsti desantininkų dieną. 

Gėrę „Tauro rage", „Palan
gos" restorane, vakare pradėjo 
kibti prie badaujančiųjų, daužė 
automobilių ir telefonų būdelių 
stiklus, su kuriais puolė lietu
vių tautybės žmones. Šalia sto
vėję milicininkai ramiai sekė 
įvykių raidą. 

Keli nukentėję nuvežti į trau
matologinį skyrių, kur jiems 
buvo suteikta medicininė 
pagalba. 7 siautėję jaunuoliai, 

nuvežti į milicijos skyrių, tą patį 
vakarą buvo paleist i . 17 
liudininkų savo noru nuėjo į 
milicijos skyrių Kostiuškos 
gatvėje, kur parašė pareiški
mus. 

Vidaus reikalų ministrui pa
teiktoje vakarykščių faktų 
suvestinėje Katedros ir Čer
niachovskio aikščių įvykiai 
nebuvo užfiksuoti. 

— Bolivija turi naują pre
zidentą. Juo yra Jaime Paz 
Zamora, 50 m. amžiaus, praeity
je buvęs kairiuoju revoliucionie
riumi, kuris šiuo metu save 
vadina socialdemokratu. 

Prez. George Bush, kai pasirašė taupymo ir skc.inimo bendrovių išgelbėjimo nuo bankroto 
jstatymą, dalija prisiminimui plunksnakočius tier-s asmenims, kurie daugiausia prisidėjo prie 
šio įstatymo paruošimo. Iš kairės pusės matyti sen. I >onald W Riegle, Jr. Iždo sekretorius Nicholas 
F. Brady, sen. Phil Gramm iš Texas, Biudžeto dire <torius Richard G. Darman ir kongresmenai 
Henry B. Gonzalez ir Chalmers P. Wylie. 

Rusai demonstruoja Estijoje 
Tal inas . — Maždaug 20.000 

rusų darbininkų Estijoje išėjo iš 
darbų ir protesto demonstraci
joje pareiškė savo nepasiten
kinimą prieš šią savaitę išleistą 
naują Estijoje įstatymą, nes 
daugelis jų negalės balsuoti ir 
negalės būt i renkami į vals
tybines tarybas, praneša Reu-
terio žinių agentūra. 

Šis streikas ir demonstracijos 
prasidėjo po vienos dienos, kai 
buvo p r i i m t a s į s ta tymas , 
nustatąs, kiek metų turi būti 
išgyvenęs Estijoje asmuo, kuris 
nori balsuoti ir būti renkamas 
į vyriausybę. Nors šių demons
tracijų vadai skelbia, kad strei
ka i išsiplės visoje Estijoje, 
tačiau ir juose nėra vienybės, 
nes jų pačių darbininkų taryba 
paskelbė, kad didelė dauguma 
darbininkų atsisakė dalyvauti 
demonstracijoje, tuo labiau 
streikuoti. 

Daugelis rusų atvyko į Estiją 
todėl, kad gautų geresnius dar
bus ir džiaugtųsi aukštesniu gy
venimo lygiu, negu Rusijoje, 
rašo kita prancūzų žinių agen
tūra. 

Gorbač iovas atostogose 
Pabaltijo įvykiais jaučiamas 

susirūpinimas ir Maskvoje. 
Užsienio žurnalistai praneša, 
jog du Politbiuro nariai,sukvietę 
vyriausius laikraščių redakto
rius, aiškino jiems būti daugiau 
šiuo klausimu „išmintinges-

niais ir suprasti žmonių 
j ausmus" rašant apie ta i 
straipsnius. Ta aačia proga 
sužinota, kad prez. Gorbačiovas 
yra įšvykęs atostogų. 

Europos spauda beveik kas
dien rašo apie Pabaltijo 
valstybes. Švedijos spaudoje 
buvo atspausdintas esto 
ekonomisto Tiit M ide straips
nis, kuriame jis rusus pavadino 
„agresyviais žmonėmis" amžių 
eigoje, o Rusiją „blogu 
kaimynu". Šis jų agresyvumas 
ir smurtas pasireiškęs ir jų 
meilėje. „Tik po išprievartavimo 
ateina meilė ir malonumas", 
rašo T. Made. Šis jo straipsnis 
buvo tuoj pat perspausdintas 
„Sovetskaja Rossija" laikraš
tyje, kuris daugiausia skai
tomas „rusų nacionalistų", ir 
parašė, kad tai ,yra rasizmo 
įrodymas, kuris yra apėmęs 
Baltijos sąjūdžius, norinčius 
nepriklausomybės". 

Atstatytas toje pačioje vietoje Laisvės 
paminklas Akmenėje, kuris 1948 m. 
buvo sunaikintas. 

Ruošia raketų bazę 
Varėna. — Sąjūdžio Infor

macijos agentūrų pranešimu, 
šių metų birželio pabaigoje 
Varėnos rajono Rudnios ir Mar
cinkonių apylinkių gyventojai 
pastebėjo, kad kareiviai kerta 
Marcinkonių mišką. Rudnios 
gyventojų ir Varėnos žaliųjų 
pastangomis buvo išaiškinta, 
kad bus iškirsta 60-70 ha miško 
ploto. Iš vietos gyventojų buvo 
pradėta rinkti parašai, kreiptasi 
į rajono ir respubi <os vadovybę. 
Varėnos karini) garnizono 
komisaras parei-kė, kad tai 
gynybos ministro įsakymas 
plėsti karinę raketinę bazę. 
Varėnos rajono valdžia atsakė, 
kad tai ne jų kompetencijos rei
kalas ir į gynybos ir karinius 
reikalus jie nesikiša. Darbai 
vykdomi slaptai Yra kareivių 
aukų, kurios irgi yra nuslepia
mos. Vienu metu darbai buvo 
nutraukti, tačiau neseniai, 
nepaisant vietos gyventojų 
spaudimo, darbai buvo atnau
jinti. 

Rudnios, Marcinkonių ir 
Varėnos gyventojai prašo 
pagalbos. Prašo, kad atvažiuotų 
žmonės" su foto aparatais ir 
filmavimo kameromis ir pagar
sintų šį liūdną faktą. Taip naiki
nami Lietuvos piaučiai. 

Karinė bazė statoma vietovėje 
tarp Varėnos ir Rudnios. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjunga 1920 m. 
rugpjūčio 11d. pasirašė sutartį 
su Latvija, kuria pripažįsta jos 
nepriklausomybę visiems lai
kams. Tačiau ją jėga ir nelega
liai, pažeisdama tarptautinius 
įstatymus, vėl 1940 m. rug
pjūčio 5 d. prisijungė prie 
Sovietų Sąjungos. 

— Kubos komunistų vyriau
sybė vėl nori nutildyti žmogaus 
teisių kovotojus. Trys jų vadai 
— Elizardo Sanchez, Hiram Co-
bas ir Hubert Jerez buvo vėl 
suimti ir uždaryti kalėjime. 

— Kinijos vyriausybė prane
šė, jog nuo radioaktyvių 
medžiagų žuvo 20 žmonių ir 
daugiau kaip 1,200 žmonių 
buvo sužeisti. 

— Sovietų vyriausybė turi dar 
vieną naują rūpestį. Turkiškai 
kalbą ortodoksai, gyveną 
pietinės Moldavijos kampe, 
reikalauja autonominės respub
likos teisių. Tos srities gy
ventojai save vadina Gagauzos 
respublika. Jų vadas, advokatas 
Piotr Zavričko sako, jog nebus 
taikos Moldavijoje, kol nebus 
duota savivalda gagauziečiams. 
Komrato miestas yra jų sostinė. 

— Moldavijos studentai ir in
telektualai labai atidžiai seka 
įvykius Armėnijoje, Ukrainoje, 
o ypač Lietuvoje, rašo New York 
Times biuro korespondentas B. 
Keller Maskvoje. Kaip ir 
Pabaltijo valstybės, Moldavija 
buvo 1940 m. įjungta prieš savo 
norą į Sovietų Sąjungą. 

— Washingtone Atstovų 
rūmai priėmė įstatymą, kad 
ukrainiečiai katal ikai yra 
Sovietų Sąjungoje persekiojami 
ir todėl ukrainiečiai gali atvykti 
į Ameriką kaip pabėgėliai. Tuo 
pasirūpino kongresmenai — 
William Lipinski iš Illinois ir 
Christopher Cox iš Californijos. 
Jiems bus teikiama 7,000 dol. 
vyriausybės parama pradinėms 
išlaidoms. 
— Genevoje Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos derybos ilgųjų 
distancijų raketų klausimu 
baigėsi be esminių susitarimų. 
Pasiekta nežymūs techniniai 
susitarimai. Beveik 5 metus 
vykstančios derybos vėl bus 
tęsiamos rusėjo 25 d. 

— Senatas ir prezidentas susi
tarė dėl įstatymo, kuriuo būtų 
apsaugotos nedarbingų žmonių 
teisės. 

Lietuvos Demokratų 
partija pasisako žemės 

ūkio klausimu 
Vilnius. — SIA pranešimu, 

Lietuvos demokratai priėmė šią 
rezoliuciją savo steigiamajame 
suvažiavime. 

Žemė yra laisvos Lietuvos ir 
jos piliečių nacionalinis turtas. 
1940 metais Sovietų Sąjunga, 
okupavusi Lietuvą, nutraukė 
natūralią žemės ūkio raidą. 

Per 40 Stalino kolchozų metų 
Lietuvoje beveik sunaikintas 
šeimininkas-ūkininkas. Lietu
vos kaimas, kaip ir visa tauta, 
negali žengti ryžtingesnio 
žingsnio, nes vienpartinės 
bolševikinės sistemos diktato 
sąlygomis neįmanomas joks 
realus įstatymų vykdymas ir 
kontrolė. Teisė į žemę, nuosa
vybę ir savarankišką ūkininka
vimą gali būti užtikrinta tiktai 
atkūrus nepriklausomą Lietu
vos valstybę. 

LDP teigia: 
1. Tauta ir jos visuomeniniai 

judėjimai turėtų siekti žemės 
ūkio valdymo sistemos pertvar
kos, sunaikinant stagnacinj 
valdymo aparatą, sukuriant 
teisines garanti jas laisvai 
žemdirbių veiklai. 

2. Valstybinis aparatas eko
nomikos savarankiškumo pa
grindų įstatymu privalo garan
tuoti nuosavybės, verslininin-
kystės įmonių ir organizacijų 
veiklos laisvę ir savarankišką 
biudžeto, pinigų bei muitų 
sistemą. 

3. Atkuriant Lietuvos vals
tybingumą, naujai formuojama 
žemės ūkio ekonomika, teisė ir 
mokslas. 

4. Valstybinėse žemės ūkio 
įmonėse turtą ir žemę grąžinti 
akcijų ir pajų pagrindu teisė

tiems savininkams. 
5. Besikuriančios naujos Lie

tuvos valstybinės instancijos 
privalo kredituoti valstiečių 
ūkius, operatyviai teikti būtiną 
paramą, suvokiant, kad tik 
privatus valstiečių ūkis yra 
Lietuvos žemės ūkio ateitis. 

6. Valdžia ūkininkui privalo 
mokėti visus gyvulininkystės 
produkcijos kainų priedus, iš
mokamus valdiškoms žemės 
ūkio įmonėms. 

7. Lietuvos piliečių aprū
pinimas sveikais žemės ūkio 
produktais ir šių produktų par
davimas į ki tas valstybes 
įmanomas, panaudojus Vakarų 
pramonės technologijas, stei
giant bendras įmones akciniais 
ir kooperaciniais pagrindais. 

LDP remia ir reikalauja reali
zuoti Lietuvos Žemdirbių sąjū
džio, Lietuvos Ūkininkų 
sąjungos, Miškininkų sąjūdžio 
suformuotus žemės ūkio pert
varkos nuostatus, atitinkančius 
Lietuvos visuomenės interesus, 
prigimtinę kaimo žmonių teisę 
laisvai dirbti savo žemėje. 

LDP nepritaria LSSR Aukš
čiausios Tarybos priimtam „Lie
tuvos valstiečių ūkio" įstatymui 
ir smerkia jame įtvirtintus šio 
ūkio veiklos suvaržymo nuosta
tus, kurie sulaužo visuotinai 
pripažintus ir nepajudinamus 
privatinės nuosavybės prin
cipus, sudaro sąlygas Lietuvos 
žmonių nepasitenkinimui, 
išsaugo valstybės monopolį 
žemės ūkyje. 

Tik nepriklausomos Lietuvos 
laisvas ūkininkas — tikras savo 
žemės savininkas, atkurs kaime 
iniciatyvą, darbštumą ir kul
tūrą. 

Jaunieji prieš savo generolą 
Maskva. — Sovietų įstatymų 

leidėjai po ilgų ginčų patvirtino 
tom pačiom pareigom Gynybos 
ministerį Dmitrį Jazovą. 
Debatai buvo perduodami tele
vizijoje. Jo kritikai, visi jaunes
nieji kariškiai, kritikavo jį už 
korupciją ir blogas gyvenimo 
sąlygas kariuomenėje ir reika
lavo, kad 65 m. generolas užleis
tų vietą jaunesniam kariškiui. 
Generolas Jazovas neturįs tikro 
supratimo, ką reiškia perestroi-
ka ginluotų pajėgų kadruose, 
taip viešai jį kritikavo delegatas 
ir aviacijos karininkas Nikolai 
Tutovas iš Rusijos respublikos. 

Pabaltiečiai prieš generolą 

Generolo Jazovo kandidatūrai 
nepritarė ir Baltijos respublikų 
delegatai, nes jis pasisakė prieš 
pabaltiečių reikalavimą, kad 
šių trijų respublikų vyrai tar
nautų tik savo respublikose ir 
karinei tarnybai atlikti nebūtų 
siunčiami į kitas respublikas. 

Tik po prez. Gorbačiovo prašy
mo balsuoti už gen. Jazovą. 256 
balsavo už jį, o 77 prieš ir 66 
delegatai susilaikė. Kitas 
oficialus kandidatas — Vladimi
ras Kamentsevas, Ekonominės 
komisijos primininkas, taip pat 
sulaukė dedelės opozicijos. Šeši 
kiti kandidatai atsisakė, kai de-
ledatai pasisakė prieš juos. De
batų metu gen. Jazovas katego
riškai pasakė, kad kariuomenė 
negali būti sudaryta iš savano
rių vyrų. Jo oponentai argumen
tavo, kad savanorių kariuome
nė pareikalautų mažiau išlaidų 

ir visą kariuomenę būtų galima 
tuojau pat sumoderninti. 

Generolas prieš pabaltiečius 

Pirmą kartą gen. Jazovas pa
sakė, jog Sovietų Sąjungos ka
riuomenėje yra 3.7 mil. unifor
muotų vyrų. neįskaitant pusės 
milijono sumažinimo. Jis pa
sakė, jog priekaištai yra perdė
ti, kai sakoma, kad su naujais 
kareiviais elgiamasi žiauriai ir 
vėl pasisakė prieš, kad nerusų 
tautybės kareiviai galėtų tar
nauti tik savo respublikose. AP 
primena, jog gen. Jazovas pasa
kė, kad „pabaltiečiai tenori tu
rėti ginklų, ir kai jie juos gaus 
tai Radonajai armijai pasakys 
šalin". 

Pažymėtina, jog leitenantas 
Tutovas pasmerkė vadus už tai, 
kad buvo panaudoti kariai Gru
zijos tautybės reikalavimuose, 
kas nustatė daugelį gyventoja 
prieš kariškius. Be to, rusai esą 
ir čia proteguojami. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 11 d.: Tiburcijus. 
Zuzana, Klara. Filomena, Vi-
salga, Ligija, Pūtis. 

Rugpjūčio 12 d.: Laimonas, 
Klara. Radegunda. Hiliarija, 
Laima. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:58. 
Temperatūra dieną 86 L, nak

tį 65 1. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 

/PORTO APŽVALGA 

ŠALFASS PRANEŠA 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

1989 m. Š. A. pabaltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės 
įvyks rugsėjo 9-10, Kandos 
latvių stadione „Sidabrene", 
Milton, Ont., tarp Toronto ir 
Hamiltono. Lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltiečių. 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.), jaunių ir mergaičių B (15-16 
m.), C (13-14 m.), D (11-12 m.), 
E (9-10 m.), F (žemiau 9 m.); Sub 
masters (35-39 m.) ir visų klasių 
Masters — (40-44 m.), (45-49 m.) 
ir t.t. kas 5 metai. Prieauglio 
klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių 1989 m. gruodžio 31 d., 
Sub-masters ir Masters — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 
Dalyvių skaičius neapribotas 
visose klasėse. 

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., 2:00 vai. p.p. 
Registracija nuo 12:00 vai. 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 
10:00 vai. ryto. 

Dalyvių registracija — iki 
rugsėjo 5 d., pas PSF-jos ir 
ŠALFASS-gos lengv. atletikos 
vadovą Algį Malinauską, 1317 
Hillview Cresc , Oakville, 
Ont. L6H 2C6. Tel., (416) 
844-7694. 

Informacijos suteiktos visiems 
sporto klubams. Klubams nepri
klausantieji dėl informacijų 
gali kreiptis į bet kurį 
sporto klubą ar tiesiog į A. 
Malinauską. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvatlečiams. Daly
vaukite! 

Šiaurės Amerikos l ie tuvių krepšinio r ink t inės „Vėjo" žaidėjai. Iš k.: detroi-
t ie t i s Paul ius Gražu l i s , čikagiet is Donatas S i l iūnas k- detroi t iet is Algis 
Rugienius. 

GOLFO KLUBO ŽINIOS 
Sėkmingas „Vasaros" 

turnyras 

„Vasaros" turnyre dalyvavo 
56 žaidėjai. Tai didžiausias 
dalyvių skaičius šį sezoną. 

Geriausią rezultatą — 72 smū
giai — pasiekė P. Stukas. „Išly
gintų" rezultatų laimėtojai 
buvo; 

PADEKIME LIETUVOS 
GOLFININKAMS 

Prieš kurį laiką, į Vilniuje 
išeinantį „Sporto" laikraštį 
parašiau straipsnį apie Syd-
nėjaus „Kovo" 40-čio gyvenimą 
ir veiklą, kur, paminėjau ir la
bai veiklią šio klubo golfo 
sekciją. Ji yra pati didžiausia ir 
joje yra susibūrę, daugiausia 
veteranai koviečiai sporti
ninkai, nors turima ir jaunų 
žaidėjų. Golfininkus stačiau 
pavyzdžiu visiems kitiems 
Australijos lietuvių sporti
ninkams, nes jų susiklausymas 
ir veikla yra labai gera. Per
skaitęs šį mano straipsnį, mums 
į Sydnėjų parašė fizinio auklė
jimo mokytojas ir treneris 
vilnietis Algirdas Vitkauskas, 
kuriam yra pavesta suorga
nizuoti IV-jų Pas. Liet. Sporto 
Žaidynių, būsimų Lietuvoje, 
golfo varžybas. Noriu ir su 
Amerikos bei Kanados golfi-
ninkais pasidalinti jo prašymu 
padėti jiems. 

— Ateinančios Pasaulio Lie
tuvių Žaidynės, kuriose 
lauksime ir jūsų, vyks Lie
tuvoje. Man tenka organizuoti 
golfo žaidimo varžybas. Pirmą 
kartą Lietuvoje įrenginėsiu šio 
jūsuose taip mėgstamo žaidimo 
a ikš tę bei kitus žaidimui 
reikalingus įrengimus. Tuo tar
pu literatūros šiuo klausimu 
turime labai mažai, o laikas 
verčia skubėti. Atleiskite, kad 
kreipiuosi į jus, prašydamas pa
dėti literatūra, gerais pata
rimais ir kuo nors kitu. Kitos 
išeities neturiu. Šiuo metu su 
miesto merija renkame sklypą, 
tačiau bijau, kad jis gali būti ne
tinkamas — per mažas. Vokiš
koje enciklopedijoje parašyta, 
kad sklypo dydis gali būti nuo 
20 iki 50 hektarų. įdomu kokie 
reikalavimai tam sklypui ir 
kokius darbus reikėtų atlikti, 
jrengiant tarptautinio lygio 
aikštę. Kyla klausimas — iš kur 
Kalėtume gauti inventorių, o gal 
atvykstantieji galėtų atsivežti? 
Norėčiau paruošti ir mūsų 
gimtinės komandą, kuri galėtų 
tinkamai pasiruošti IV-sioms 
laidynėms. Be to, gal mes, lie
tu via i. galėtume įstoti į 
T a rpta utine Golfo Federaciją. O 
tai mum? labai svarbu, siekiant 
atnaujinti Lietuvos Tautinio 
OI Tipinio Komiteto daly-
• ^ • -r>Ą Tarptautiniame Ohmpi 
- ••••.'• Komit.ct.r- .Jūsų gerano 

Iv 
n v. 
III v 

Vyrų A: 
A. Dagys — 66 
R. Kleiza - 66 
R. Bikulčius — 68 

Moterų 

riška pagalba mums butų labai 
vertinga, žengiant į 
suverenitetą. 

Pernai Lietuvoje įsikūrė Lie
tuvos Invalidų draugija, kuriai 
vadovauja labai malonus ir 
energingas žmogus — rašytojas 
Jonas Mačiukevičius. Prie šios 
draugijos įkūrėme ir invalidų 
sporto klubą „Draugystė". Ry
šium su tuo, pasiūlėme į IV-sias 
Žaidynes įtraukti ir varžybas 
invalidams, pagal olimpinę pro
gramą invalidams. Gal pas jus 
yra invasporto klubas ar in
validų lietuvių sportininkų? 
Mielai norėtume užmegzti 
broliškus tarpusavio ryšius. Jei 
nėra klubo, tai mes su malo
numu pakviesime individualius 
invalidus sportininkus. 

Kalbant apie invalidus, gal 
pas jus yra lietuvių verslininkų, 
kurie norėtų, kartu su Lietuvos 
Invalidų d-ja sukurti bendrą 
kooperaciją, kuri būtų naudinga 
abiems pusėms. Tuo pačiu būtų 
prisidėta ir prie greitesnio drau
gijos sustiprėjimo. Lietuvoje 
invalidų yra 130,000. Jiems 
t rūksta visko: protezų, 
vežimėlių ir kitokių įrengimų. 
Mūsų vyriausybė labai palan
kiai žiūrėtų į užsieniečių, o ypač 
lietuvių, bendras firmas. 

Numatome įkurti sveikatos 
reabilitacinį kompleksą invali
dams, kurio sudėtyje būtų golfo, 
šaudymo iš lanko, teniso aikš
tės, sporto salė ir plaukimo ba
seinas. Numatyta vieta ir 
bažnyčiai. Taip pat numatytas 
ir viešbutis, pritaikytas invali
dams, kad jį pastačius, galė
tume organizuoti invalidų 
turizmą. Žinoma, šiuo metu su 
mumis dar niekas nenori eiti į 
biznio reikalus dėl rublio 
menkavertiškumo. Tačiau, po 
naujų metų, mūsuose tikrai bus 
savi pinigai — litai. Ir esu įsi
tikinęs, kad tai bus stabilesnė 
valiuta nei rublis. Tuomet, 
manau, bendrų firmų su 
užsieniečiais kūrimas pateisins 
save. Todėl jau dabar siūlau pa
galvoti apie tai. 

Aš pats esu pedagogas, baigęs 
Kauno Kūno Kultūros insti
tutą. Šiuo metu dirbu mokytoju 
ir treniruoju invalidus šaudyme 
iš lanko. Jeigu jūsų tarpe yra 
lankininkų lietuvių, būtų labai 
įdomu su jais užmegzti ryšį. Dėl 
platesnių informacijų visais 

L. Izokaitienė — 74 
D. Galzin — 79 
A. Urbienė - 80 

Vyrų B 
F. Antanaitis — 64 
L. Kalvaitis — 66 
A. Žvinakis — 66 

rugpjūčio 12-13 dienomis 
Tuckaway kurse. Pradžia — 
9:30 v.r. Turnyro mokestis po 3 
dol. abi dienas. Turnyras yra 
individualus. Tikimės aršių 
kautynių dėl' pozicijų mūsų 
klubo komandose ŠALFASS 
turnyre. Kvalifikuotis koman
doms reikia lošti abidvi dienas. 
Kursas yra Crete miestelyje, 
maždaug Goodenovv Rd. ir Sto
ny Island kampe. 

Važiuoti galima I-394-tu keliu 
iki Goodenow Rd. ir sukti į 
rytus . Kurso telefonas — 
946-2259. 

Registruokitės skambindami 
bet kuriam valdybos nariui. 

Artėja ŠALFASS turnyras 
Laikas registruotis ŠALFASS 

turnyrui. Užsiregistravusieji iki 
rugpjūčio 24 d. gauna 2 dol. 
nuolaidą nuo 15 dol. registraci
jos mokesčio. Registruojamasi 
pas T. Vaitkų: 22 West Avenue, 

LIETUVOS 
BURLAIVIAI 

ARTĖJA PRIE 
TĖVYNĖS KRANTŲ 

Išdidžiai trispalvę nešdami, 
Lietuvos burlaiviai, sėkmingai 
a t l ikę t r a n s a t l a n t i n į žygį 
Klaipėda-New Yorkas, baigia 
antrąją šios kelionės dalį — New 
Yorkas, Baltimorė — Klaipėda. 
Paskutinėmis žiniomis, vakar, 
rugpjūčio 9 d., jachtos „Dailė" 
ir „Lietuva" artėjo prie Angli
jos krantų. Rugpjūčio 1 d. 
sugedus „Audros" vairui ir ne
begalint toliau p laukt i , j i 
rugpjūčio 3 d. buvo nuvilkta 
pataisymams į Azorų salas, kur 
teks sugaišti kelias dienas. 
Visos t rys jachtos susi t iks 
Vokietijoje, Kielio uoste, o iš 
ten, visos kartu, rugjūčio 23 d. 
planuoja grįžti į Klaipėdą. 
Linkime gero vėjo! 

Žygį aukomis parėmė 
Amerikos ir Kanados lietuviai 

piniginėmis aukomis nuošir
džiai rėmė Lietuvos buriuotojų 
transatlantinį žygį. Tuo tikslu 
Chicagoje, Lietuvių kredito uni
jos „KASA" skyriuje, buvo ati
daryta sąskaita. Aukotojų pa
vardės j a u buvo da l imis 
paskelbtos. Čia pranešame dar 
neskelbtųjų pavardes. 

Iš Rochester, N.Y., per V. 
Malašauską, kartu su aukų 
lapu gauta 339.00 dol. A. Pocius 
Rockforde su r inkęs į t e ikė 
325.00 dol. Po 200 dol. aukojo 
Lietuvos Vyčių Vidur io 
Amerikos apygarda, dr. Augus
tinas Laucis, dr. Kazys Bobelis, 
E. J. Rudzinskas, Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apyl. Po 
100 dol. — Anis, Aldona Griniai, 
V. Valentinas, dr. L. I. Ragas, 

Vyrų C 

S. Virpša — 65 
S. Baras - 68 
Z. Brazis — 69 

Arčiausiai prie vėliavėlės 
vienu smūgiu — A. Žvinakis; 
arčiausiai prie vėliavėlės dviem 
smūgiais — R. Kleiza. 

Liūdime netekę nario 
Su liūdesiu pranešam, kad ne

seniai mirė mūsų narys Warren 
E. Glaum. Klubas reiškia visai 
jo šeimai gilią užuojautą. 

Registracija kvalifikaciniam 
turnyrui 

Prašome registruotis kvali
fikaciniam turnyrui, kuris vyks 

šiais klausimais prašau rašyti: 
Algirdas Vitkauskas, Viršu-
liškių 3736, Vilnius 232056. 
Lithuania. 

Sydnėjaus koviečiai, gavę šį 
laišką, mielai sutiko Lietuvos 
golfininkams padėti , nes 
Australijos lietuvių tarpe 
neturime nei invalidų spor
tininkų, nei lankininkų. Tačiau 
buvo kreiptasi į Australijos in
validų sporto federaciją ir jie 
pažadėjo su Lietuvos invalidais 
sportininkais palaikyti tamp
rius ryšius ir, reikalui esant, 
jiems padėti. 

Rugsėjo pradžioj „Kovo" 
pirmininkas Don Atkinson ir 
valdybos narė, jo žmona Mari
ja, skrenda į Lietuvą. Su savim 
gabenasi video golfo filmus iš 
žymiųjų golfininkų Greg Nor-
man ir Ian Stephenson 
žaidynių, kuriuos, kartu su 
golfo lazdų komplektu ir svie
dinukais, paliks Lietuvos golfi
ninkams. Būtų labai malonu, jei 
ir JAV-ių bei Kanados golfi-
ninkai inventoriumi, literatūra 
ir visu kas reikalinga golfo žai
dimui, taip pat prisidėtų, nes 
Lietuvos sportininkai ir IV-jų 
Žaidynių rengėjai nori šias 
žaidynes, visose sporto šakose 
padaryti kiek galima gražesnes 
ir geresnes, į vieną bendrą spor
tinę šeimą sujungiant viso 
pasaulio lietuvius sportininkus. 

Antanas Laukaitis 

Riverside, IL 60546, kartu pri- Ignas Petrauskas, Raymond L 
siunčiant registracijos mokestį. 

Neužmirškit! Aldona — nario 
mokesčiai; Arūnas — žaidimų 
rezultatai. Jau pats laikas 
susiimti, 

Valdyba 

Petry. Po 50 dol. — Vladas 
Peleckas, I. Rugelis, Knights of 
Columbus Brighton Parko sk. ir 
Vincas Tamošiūnas. Po 25 dol. 
— Maria Graužinis, Vytautas 
Musonis. Po 20 dol. — Elena 

Praėjusių metų ŠALFASS golfo žaidynėse Bay Val ley , MI, l i n k s m a i nus i 
te ikusi moterų ke tver iukė . Iš k.: detroi t ie tės R. Po l t e r a i t i enė , A. K l i m i e n ė , 
R. Ricci ir NN. 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA-LITHS" 

GENOA CITY TURNYRE 

Praėjusį sekmadienį, rug
pjūčio 6 d., F. K. „Lituanica" 
vyrų komanda rungtyniavo 
vokiečių „Fichie-Rams" klubo 
suruoštame Genoa City tur
nyre. Mūsų vyrai laimėjo prieš 
Wauconda „Chiefs" 1:0 ir prieš 
šeimininkus 2:1. Pralaimėjo 
prieš „Real" F. C. 0:1 ir to 
užteko, kad nepatektų į finalą. 
Komanda ir iš antro turnyro 
grįžo be trofėjų. 

J. J. 

TURNYRAS UŽ MIESTO 

Sekdami kitų sporto klubų pa
vyzdžiu, „Lituanicos" futbolo 
klubas šiais metais ruošia fut
bolo turnyrą — pikniką už mies
to, Lemonte, prie Lietuvių cen
tro, 511 East 127 St., naujoje 
aikštėje. 

DRAUGAS 
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Second class postage paid at Chicago, IL. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
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Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
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• 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 turinj neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

_ * 

Gaižutis, Vladas Andrijauskas, 
Petras ir Salome Šmaižiai, 0. 
Kirvaitis, B. Dundulis, B. Ba
nionis, S. Barmus. 12 dol. — E. 
Zabarskas. Po 10 dol. — Maria 
Skuodžius, Stepas Surkus, 
Casimir Čikotas. 30 dol. — 
Helen Molis. 

Asmeniškai buriuotojams 
aukoję asmenys ir organizacijos 
čia neskelbiamos. 

Kanados Lietuvių auka — 
6,586 dol., St. Kuzmos įteikta 
laivų kap i tonams per 
iškilmingą buriuotojų pager
bimo banketą Chicagoje, susita
rus su burlaivių kapitonais, 
buvo pervesta į „KASOS" 
banke tam tikslui atidarytą 
sąskaitą #2576. 

Iš bendro „Kasoje" atidaryto 
fondo į New Yorką buvo per
vesta 10,000 dol. Pinigai 
skiriami burlaivių sutvarkymui, 
grįžimui iš Amerikos į Lietuvą. 

Visi aukotojai ir išlaidų apy
skaita bus paskelbta spaudoje 
atskirai. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

2436 W. Uthuanian Ptasa Court 
Tel. 925-«2M 

507 S. Oaetrt, LeOranae, IL. 
Tai. 352-44*7 

DR. VIJAY 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 St raet , Chicago 
Tai . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of«. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

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; 1-6. 

Kab. tel . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

'" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Turnyras — piknikas bus šį 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d. 
Rungtynių pradžia 11 vai. ryto. 
Paskutinės rungtynės 4 vai. po 
pietų. 

Turnyro metu veiks užkan
dinė, gros muzika, netruks ir at
gaivos. 

ALFREDAS KLEINAITIS 
ITALIJOJE 

JAV tarptautinis futbolo — 
soccer — teisėjas Alfredas Klei-
naitis liepos mėnesį buvo iš
vykęs į Italiją, kur 3 savaites 
teisėjavo Tarptautinio kariuo
menės turnyro (Council Interna
tional de Sport Militare, Naples, 
Italy) finalinėse rungtynėse. 

Turnyro laimėtoju tapo Itali
jos kariuomenės rinktinė, finale 
įveikusi Maroko r i n k t i n ę 
rezultatu 3:0. 

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
kariuomenių rinktinės į finalus 
nepateko. Jas eliminavo Belgi
ja ir Olandija. 

J . J . 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Card iac Diagnos is , Ltd. 
Marquet te Medical Bui ld ing 

6132 S. Kedz ie 
Ch icago , IL 60629 

Tel . 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M.D. 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IH. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, m. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h A v e . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 
DR. JAMES BUROEN 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

155 N. Mlchlgan Ave. , SuKe 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd. , Chicago. IL 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71st S t — Tel . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.O. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0689 
Vai. pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71st. St., Chicago, M. 
Tel.: 4364)100 

11800 Souttmest Hkjhsrey 
Pelos Helghts, M . 60463 

(312) 361-0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 83rd Street 

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

Kabineto tel . 776 2880. rez. 448-554! 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
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Ar nacionalinė tarnyba 

YRA REIKALINGA? 
Praėjusiame JAV Kongrese 

buvo pristatyti keli projektai dėl 
vadinamos nacionalinės tarny
bos. Ja kilo susidomėjimas, nes 
ji gali padėti išspręsti dvi JAV 
bendruomenines problemas: 1. 
jaunimo, neturinčio gyvenimo 
tikslų, neįsigijusio amato, ar ne
turinčio mokslapinigių, ir 2. 
personalo trūkumo senelių glo
bos darbuose, kariuomenėje ir 
gamtos apsaugos darbams. Be 
to, 1988 m. pravestas Gallup ap
klausinėjimas rado, kad 83% vi
sų gyventojų pritaria tokiam 
planui, kaip ir 87% viso jaunimo 
tarp 18 ir 24 m. amžiaus. 

Senate tokių projektų prista
tyta devyni, o Atstovų Rūmuose 
yra dar keli. Plačiausios apim
ties projektą pasiūlė sen. Sam 
Nunn, demokratas iš Georgia. 
Pagal jį būtų steigiamas piliečių 
korpusas, kuriame galėtų 
tarnauti visi gimnazijas bai
gusieji, nežiūrint amžiaus (būtų 
ir pensininkų padalinys). Kiek
vienas tarnautojas gautų po 100 
dol. per savaitę algos, plius 
sveikatos apdraudą ir įvairių 
paskatų siekti mokslo, įsigyti 
namus, amatą. Savanoriai šioj 
tarnyboje galėtų pasirinkti 
darbą mokyklose, kariuomen
ėje, teikiant humanitarinius pa
tarnavimus, gamtos apsaugos, 
visuomenės apsaugos ar kitose 
srityse. Pasirenkantieji karinę 
tarnybą, ją baigę dar priedo 
gautų 24,000 dol. vekselį. 

Nors sen. Nunn norėjo, kad ši 
tarnyba būtų sąlyga bet kuriam 
studentui, gaunančiam valsty
binę finansinę pašalpą, kiti tei
gė, jog tai diskriminuotų netur
tingus studentus. Tad dabar 
sen. Nunn projektas atsieja ci
vilinę tarnybą nuo pirmų pen
kerių metų valdiškos pašalpos 
studentams. 

Kitas, sen. Moynihan ir Dodd 
siūlomas, civilinės tarnybos pro
jektas sukurtų nuolat veikiantį 
gamtos apsaugos (conservation) 
korpusą. Dar kitas projektas 
veiktų JAV Nacionalinės Sar
gybos pavyzdžiu, kuriame prisi
rašę savanoriai dirbtų po vieną 
savaitgalį per mėnesį ir ištisai 
dvi savaites vasaros metu. Įvai
rių siūlomų projektų tarpe yra 
ir prez. G. Busho siūlomas 
planas, taikomas visiems gyven
tojams, bet ypač jaunimui nuo 
darželio iki 25 metų. Pagal jį 
tarnautojams nebūtų mokamas 
joks atlyginimas. 

Valdžios finansuojama, sava
noriška visuomenės tarnyba 
nėra naujas dalykas. Ameriko
je šią mintį pirmas iškėlė 
William James 1906 m. Iš to 
kilo Civilinis Konservacijos kor
pusas, kuris 1935 m. turėjo 
500,000 bedarbio jaunimo 
tarnautojų, kurie gamtoje statė 
tiltus ir prakirto takus Didžio
sios Depresijos metu. Panašią 
paskatą valstybės tarnybai 
suteikė vadinamas „G.I. Bill", 
kuris 7.8 milijonui savanoriškai 
kariuomenėn įsirašiusių jau
nuolių po tarnybos apmokėjo 
mokslą ir padėjo namus įsigyti. 

1961 m. prez. J. Kennedy 
įkūrė Taikos korpusą, siun
čiantį jauną, mokslus baigusį 
jaunimą kelių metų tarnybai į 
neturtinguosius kraštus. Šis 
korpusas ir šiandien tebėra jau
nimui patrauklus, 1988 m. pri
t r a u k ę s 12,587 varžovus 
6,000-iams vietų. Vietnamo 
karo metu, atsiradus daugybei 
dėl sąžinės atsisakančių tarnau
ti kariuomenėje, Californijos 
gubernatorius įkūrė Califor
nijos Ekologijos korpusą, suteik
damas šiems progą vietoj kari
nės prievolės atlikti civilinę 
tarnybą. Po karo jis virto 
Californijos Konservacijos 
korpusu. 

Pagaliau, 1977 m. prez. J. 
Carter įsteigė Jaunų Suaugusių 
Konservacijos korpusą. Kai 
prez. R. Reaganas jį panaikino 
1982 m., daugelis valstijų jį 
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paliko, pačios perimdamos jo 
finansavimą dėl tų savanorių 
svarbių visuomenei ir nebran
giai atliekamų darbų. Šiandien 
apie 12 valstijų turi savas, vals
tijos finansuojamas tarnybas. 

Viena tokių, VVisconsin Kon
servacijos korpusas (WCC), buvo 
suorganizuota 1984 m. Didžio
sios Depresijos metu veikusio 
civilinio konservacijos korpuso 
pavyzdžiu. Anas įdarbino jau
nuolius, sodinant federalinius 
miškus, įtaisant piknikų stalus 
ir poilsio vietas pakelėse ir 
vykdė įvairius kitus gamtos 
priežiūros projektus, pasiųs
damas kadrus ten, kur reikėjo 
ką nors atlikti. 

Dabartinis WCC, kaip ir 
anksčiau veikęs korpusas, turi 
darbo komandas su savo vado
vais. Bet šiandieniniame korpu
se beveik trečdalis darbininkų 
yra merginos. Skirtumas dar ir 
tas, kad šio korpuso 535 tarnau
tojai ir jų 89 vadovai gyvena ne 
darbo stovyklose, o namuose. Į 
jį gali įstoti bedarbiai jaunuoliai 
ir jaunuolės tarp 18 ir 25 m. am
žiaus, ir pagal valstijos įsta
tymą, pusė jų turi priklausyti 
valdišką pašalpą gaunančioms 
šeimoms. Jiems yra mokama 
minimalinė alga, o baigę viene
rių metų tarnybą, jie gali gauti 
arba 500 dol. piniginį bonusą,ar-
ba 1500 dol. mokslapinigių. Šie 
savanoriai taip pat gauna tarp 
12 ir 20 vai. pagalbos su moks
lu ar darbo prašymų rašymu. 

Vieno tokio kadro vadovas, 
kuris savo darbininkus į darbo 
vietą atveža 6 vai. ryto ir dirba 
su jais keturias dienas per 
savaitę po 10 vai. dienoje, sako, 
kad dirbdami jie įgyja savimi 
pasitikėjimą ir išmoksta gerai, 
rūpestingai dirbti. Be to, jie ir 
daug išmoksta apie gamtos 
apsaugą, tos pačios, kur jie 
paskui meškerioja, stovyklauja 
ir piknikauja. 

Argumentuojantieji už tokias 
programas sako, kad šių korpu
sų atliekamo darbo vertė ge
rokai peršoka jų administra
vimo kainą, o jie galėtų būti ap
mokami iš sutaupų, mažėjant 
kariniam personalui. 

Tačiau yra tokių federalinių 
programų priešininkų. Jie sako, 
kad ir be federalinės paskatos 
amerikiečiai yra labai dosnūs 
savanoriško, neapmokamo dar
bo visuomenės labui mėgėjai, 
net trečdalis visų gyventojų, ir 
tai „be jokio federalinės valdžios 
kišimosi",rašo vienas federali
nių talkos projektų oponentų 
Doug Bandow, apie tai net 
knygą parašęs. 

Jo manymu, tokia savano
riška tarnyba turi būti ska
tinama, bet ne federaliniais pi
nigais — net ir per tokį projektą, 
kokį siūlo prez. G. Bush. Ge
riausiu atveju, jis rašo, toks 
valdiškas projektas tik dub-
likuotų esamas programas. Bet 
pavojingiau yra tai, kad atsi
radus federalinių lėšų, pri
vačios, visuomenei tarnaujan
čios įstaigos pradėtų rūpintis 
nebe geresnių patarnavimų 
teikimu, o kaip gauti daugiau 
federalinių lėšų, ir tuo pasiga
dintų. Didžiausia nesąmonė 
būtų apmokėjimas savanoriškos 
tarnybos krašte, kur visiškai 
nėra jos trūkumo. O artimo 
meilės darbai, anot Bandow, 
būtų paverčiami apmokamu 
darbu, tuo pažeidžiant esminį 
savanoriškos tarnybos principą. 

Nors pastarieji argumentai 
yra įtaigingi, vis vien negalima 
nekreipti dėmesio į valstybinės 
tarnybos svarbą ir augantį 
reikalą sudaryti jai ir nekarinių 
pasirinkimų, o tai ne vien 
sudaro progą jaunuolio bren
dimui pigų valdiškos darbo jė
gos šaltinį, bet ypač gali būti 
svarbi kaip pozityvi visuome
ninę — tautinę sąmonę ugdan
ti proga. 

a.j.z. 

Labai daug kas iš lietuvių žodį 
„suverenumas" tapatina su 
žodžiu „nepriklausomybė". 
Maskva tos klaidos niekados ne
daro. Žodį „suverenumas" ji 
vartoja dažnai, bet žodžio „ne
priklausomybė" — niekada. Ne
bent jos pasmerkimo ar nepa
grįsto suniekinimo reikalu. 

Apie suverenumą kalbėdama, 
Maskva į Lietuvą siunčia vis 
daugiau kriminalinio elemento 
— amoralių specialių kolonistų. 
Jiems iš karto suteikiama teisė 
spręsti Lietuvos suverenumo ir 
Lietuvos likimo klausimus. Lie
tuvio ir okupanto — atėjūno 
teisės sulyginamos absoliučiai. 
Visa tai patvirtindamas M. Gor
bačiovas gegužės 25 d. Liaudies 
deputatų suvažiavime sakė: 
„Draugai, mes turime taip pa
daryti, kad kiekvienas žmogus, 
nesvarbu, kokios jis būtų tauty
bės ir kur gyventų, gerai jaustų
si. Ir Rusijoje, ir Pabaltijyje ir 
Užkaukazėje — visur. Jei bus 
kitaip manoma, jei dabar pradė
sime dalyti mūsų tautas ir 
tauteles, ribas nustatinėti, jei 
imsime plūgu ežias ar t i mūsų 
šalyje, tai bus pražūtingas 
kelias, užtikrinu jus („Tiesa", 
1989.V.27). 

Lietuvių tauta siekia palies 
normaliausio dalyko — valstybi
nės nepriklausomybės. Vien 
tiktai tapti pilnu šeimininku 
savo namuose. Todėl „ribas nu
statinėti" ir „plūgu ežias ar t i" 
tampa neišvengiamu dalyku. 
Tai atlikus iš ruso-atėjūno savi
valės teisė bus atimta. Ir todėl 
jis Lietuvoje „gerai nesijaus". 

Istorijos bėgyje rusai įprato 
gyventi kitų tautų išnaudojimo, 
jų turtų grobimo, svetimo pra
kaito sąskaita. Be plėšikiško 
siautėjimo kitų tautų namuose, 
be vergų darbo, jie ir dabar ne
įsivaizduoja ateities. J ie visų 
engiamų tautų atstovus už norą 
išsivaduoti be perstojo kaltina 
tuo, kuo iš tikrųjų yra kalti vien 
tiktai jie, o būtent nacionaliz
mu, šovinizmu. Todėl vienas iš 
gruzinų „Komjaunimo tiesoje" 
(1989.rV.22) rašė: „Niekaip 
negaliu suprasti, kokiu na
cionalizmu mus kaltina, ką dar 
nori atimti iš mūsų? Meilę savo 
žemei? Norą patiems spręsti 
savo likimą? Nesuprantu, kodėl 
apskritai egzistuoja klausimas, 
ar būti gruzinams šeimininkais 

i Gruzijoje, lietuviams — Lietuvo
je ir t.t." 

Kun. Sigitas Tamkevičius, 
grįžęs iš komunistinio lagerio, 
kur jis buvo ilgam įkalintas už 

; patriotinę veiklą, 1988.XI.6 d. 
Kybartuose sakė: „Prieš dvi 
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savaites, man būnant Sibire, 
vienas pareigūnas „pasižiūrė
j ę s " kaip Vilniuje vyksta 
Sąjūdžio suvažiavimas, piktai 
kalbėjo: „Užtikr nu, dar daug 
lietuvių atvažnvo į Sibirą, 
užteks jiems čia ir vietos ir 
darbo, pažaidėm demokratiją, 
o dabar prisuksim varžtus 
(„Draugas" 198&.VI.14). 

Paviršutiniška žvelgiant at
rodo, kad rusai yra „gimę po 
laiminga žvaigžde". Juk jų 
imperijos visai nepalietė de
kolonizacijos procesas, jie 
„sausi" išėjo iš Niurnbergo tarp
tautinio teismo, jiems per 
daugiau kaip 70 m. niekas rim
tai netrukdė tvarkytis lau-
kiniškais principais. Tačiau jie. 
kaip teisingai pa.>tebėjo Prancū
zijos užsienio reikalų ministeris, 
jaučiasi kaip šo:eris ant labai 
slidaus kelio. Pagal rašytoją 
Raimondą Kašauską „Rusų tau
ta ar nėra viena nelaimingiau
sių pasaulyje, nors gal pati to 
nesupranta ar nenori suprasti" 
(„Tiesa", 1989.VI.14). Visa tai 
liudija, kad rusų tauta nu
žmogėjimo skalėje užima tikrai 
rekordinę vietą. 

Tačiau atėjo paskutinis laikas 
suprasti, jog su žmonėmis bei 
tautomis elgtis blogiau negu su 
gyvuliais, kaip tai buvo daroma 
Sovietų Sąjungoje daugiau negu 
70 m., neleistina niekam — nei 
komunistams, nei „darbo žmo
nėms", nei kam nors kitam 
pasaulyje. 

Siekimas pratęsti žmonijos eg
zistenciją pačiu primygtiniausiu 
būdu reikalauja, kad žmogus 
žmogui būtų bent jau nebloges
nis kaip vilkas vilkui, kaip 
balandis balandžiui, kaip delfi
nas delfinui. Jie nei pavieniai, 
nei gaujomis, neina vieni kitų 
žudyti, vieni kitų lizdus ardyti... 
O žmonės vienas prieš kitą eina 
ir pavieniai ir gaujomis. „Atro
do, kad mes niekam ir negyve
name, kaip tiktai padaryti kits 
kito gyvenimą sunkesnį", sako 
G. E. Eliot. 

J a u visiems seniai aišku, kad 
vadinamas laisvasis pasaulis 
vien tiktai žaidžia ir savotiškai 
mėgaujasi pavergtųjų tautų 
kančiomis. Jis vos įstengia sekti 
Pabaltijy vykstančių įvykių už
pakalyje. Vakarų valstybės, 
būdamos nepajėgios planuoti 
sveiką ateitį, tūpčioja vietoje ir 
ypatingo patrauklumo nepa
rodo. Jos yra panašios į žiūrovą, 
stebintį Pabaltijo įvykius lyg 

nubėgantį traukinį, kad po to 
galėtų užsiimti įvykių komen
tavimu, reikšti savo nepasiten
kinimą ar net grasinti. 

1989.ni.14d. išleistame infor
maciniame biuletenyje buvo at 
spausdintas straipsnis „Ką galvo
ja „ekstremistas" apie svetimų
jų ir savųjų pastangas palaidoti 
Lietuvos nepriklausomybės idė
ją". Be kita ko jame buvo ra
šoma: „Ne tiktai Klimaitis, bet 
ir Seeler'is atvyko pagąsdinti 
mūsų: „Nemanykit, kad Vaka
rai su simpatija žiūrės į putojan
čią Lietuvą, kuri apgirtusi nuo 
lozungų, prarado politinę sąmo
nę, nebežino politinio žemė
lapio. Tie, kurie pirštu rodo j 
nepriklausomybę gavusias Afri
kos valstybes, valstybėles, už
miršta, kad Lietuva ne Afriko
je..." Žodžiu, tavo, lietuvi, 
didžiausia kaltė kad negimei 
negru. Atvyko ponai iš Stras
būro, paties Klimaičio prisipaži
nimu (žiūr. „Atgimimas" Nr. 7), 
atimti iš mūsų viltį susigrąžinti 
Hitlerio ir Stalino pavogtą 
Lietuvos nepriklausomybę. To
dėl Seeler'is ir Klimaitis bandė 
pasėti mūsų sielose tautinio 
nepilnavertiškumo kompleksą". 

Štai kodėl jau seniai laikas 
žmonijos laivo vairą paimti į 
rankas tiems kurie žodžiu ir 
veiksmais užtikrins Homo sa-
piens biologinei rūšiai kultūros 
lygį turinčią ateitį — ateitį 
vispusiškai normalių žmonių ir 
normalių gyvenimo sąlygų dėl 
jų visų. 

Mes lietuviai nieko nelaikome 
savo vergijoje ir niekam to 
nesiruošiame primesti. Mes 
einam doru keliu ir todėl mes 
turim teisę kitus mokyti mo
ralės teorijos ir praktikos. 
Niekam nėra leista pro pirštus 
žiūrėti į Lietuvos laisvės 
reikalą. Maironis kadaise rašė: 
„Tas ne lietuvis, kuris kovoja 
meiliai kaip kūdikis sapne". 
Todėl nebūkime „ne lietuviais!" 
Mes turime padaryti visai vis
ką, kas būtina ir nelaukiant 
Vokietijos LB tarybos kovo 24 
d. pareiškime buvo labai gerai 
pasakyta: „Tautai yra svarbu 
viešai reikšti savo galutinius 
siekius dabar, net jei laikas jų 
vykdymui dar neatėjo. Patirtis 
rodo, kad šiandien nepasiekiami 
tikslai niekados nebus pasiekti, 
jei jie nebus keliami dabar" 
(„Sąjūdžio žinios", 1989.111.24). 

Subrendimas yra toji gyve
nimo stadija, kai nebegali ma
tyti akis į akį, bet gali eiti ranka 
rankon. Qlaude McDonaid 

Prieš keletą savaičių vokiečių 
televizijoje stebėjau pus
valandžio programą, kuri dar ir 
šiandieną, matant miesto 
gatvėse jaunus turkus , 
iraniečius ar kitų Azijos kraštų 
vaikus, stovi mano akyse kaip 
negailestinga karo ar tautybių 
antagonizmo pasekmė. 

Frankfurte nusileidžia „Bal-
kan Air" lėktuvas. Kartu su 
keleiviais prie pasų kontrolės be 
jokių palydovų eina didelis pa
auglių būrys. Pasienio apsaugos 
policininkas surenka juos visus. 
Tai aštuoni tamilų tautybės 
jaunuoliai iš Sri Lankos. Patik
rinęs pasus ir kartu metęs 
žvilgsnį į jaunuolių veidus, poli
cininkas ranka pamoja grupei 
sekti jį. Aziliantų vaikų kam
barys. Komentatorius sako, kad 
dar neseniai kambarys buvo 
visiškai „plikas", be jokių pa
gražinimų, žaislų. Dabar sienos 
yra spalvotos, matomi žaislai. 

Gretimas kambarys skirtas 
apklausinėjimui — registracijai. 
Vertėjas policininkui suteikia 
visas reikalingas žinias. O jos 
yra visos tos pačios, vienodos. 
Tad yra tikra, kad aštuoni 
tamilai atskrido „klientų 
gaudytojų" organizacijos 
paslauga, apmokant tokį pa
tarnavimą gražia pinigų suma. 
Prieš palikdami savo gimtąjį 
kraštą vaikai buvo keletą dienų 
stropiai supažindinami su 
vokiečių policijos statomais 
klausimais, ..iškalant" atmin
tinai atsakymus. O visų vaikų 
atsakymas taip pat vienodas: jie 
nori aplankyti savo gimines 
Vakarų Vokietijoje. Iš skrydžio 
bilietų buvo galima aiškiai 
spręsti, kad jie nupirkti vienu 
laiku — tą pačių dieną, toje 
pačioje kelionių įstaigoje. Aštuo
ni vaikai savo kelionę pradėjo 
Sri Lankoje', sustodami 
Madrase, Bombėjuje, Sofijoje ir 
iš čia, pasiekdami Frankfurtą. 
Visi jie buvo nepilnamečiai, že
miau 16 metų, tad policininkas 
visus juos perdvė socialinės 
globos tarnautojai. Su atvyku
siais jaunuoliais jis eina į 
socialinės globos kambarį (kam 
teko nusileisti Frankfurte, tas 
žino, koks ilgas kelias iki 
išėjimo!) tikėdamas pamatyti 
laukiančius vaikų gimines. De
ja, kambaryje nė gyvos dvasios. 
Jo pareiga vaikus perduoti 
į laikiną aziliantų vaikų būsti
nę, vėliau išskirstant j prieglau
das. 

Komentatorius sako. kad ši 
procedūra kartojasi nuo 1987 m. 
ir tai beveik kiekvieną dieną. 

1988 m. tokių aziliantų vaikų 
susilaukė Frankfurtas 2540, o 
šiemet tik dviejų mėn. laiko
tarpyje jau net 630. Nevisuomet 
ir neproblematiškai ši proce
dūra užbaigiama, kadangi pasi
taiko suklastotų pasų, 
sumažinant vaikų amžių, 
kadangi virš 16 m. jau perduo
dami suaugusių azil iantų 
vokiškai įstaigai, kur taikomi 
kiti įstatymai. Abejojant vaiko 
amžiumi. > pagalbą šaukiamas 
daktaras, kuris rentgenu per
šviečia rankų sąnar ius . 
Skrydžių organizatoriai gerai 
žino Vakarų Vokietijos įsta
tymus žino, kad gimimų metri
kų klastojimas yra griežtai 
draudžiamas. Tačiau metrikai 
klastojami ir yra kasdieninis 
reiškinys. 

Įvairiai reaguoja vokiečiai, 
matydami tokius jaunus azi-
liantus. Daugiausia vaikai yra 
labai gražiai apsirengę, kiekvie
nas keliauja su 3-5 lagaminais, 
ne vienas turėdamas rankoje su
spaudęs dolerius. 

Negali būti jokių abejonių, 
kad vaikai priklauso prie turtin
gesnės gyventojų klasės, prie 
turtingesnių šeimų. Jų sudėtinė 
pinigų suma leido vaikams 
keliauti į vakarų pasaulį. 
Baimė, persekiojimas, psichinis 
skurdas, nevisuomet išskai
tomas vaikų akyse. Tačiau 
komentatorius pareiškė, kad la
bai dažnai vaikai paskutiniu 
momentu pasitraukė iš teroro 
apylinkių ar miestų, išlydint tė
vams ir giminėms su ašaromis 
ir ta viltimi, kad jie visi sveiki 
ir netrukus sugrįš į gimtąjį 
kraštą, pagerėjus jame politinei 
padėčiai. Pas i remdamas 
„Amnesty International" pra
nešimais, komentator ius 
pasakė, kad labai dažnai vaikai 
yra kankinami, norint išgauti 
žinias apie tėvus. 

Iš kur toks skaudus tėvų pasi
ryžimas? Čia komentatorius 
perkėlė žiūrovus į Irano-Irako 
karo laikotarpį. Daugumas 
vaikų atvykdavo iš Irano, 
kadangi jie buvo siunčiami į 
fronto linijas arba net žygiuoti 
anksčiau karių minų išdėsty
tuose laukuose. Šiemet 
sausio-vasario mėn. Frankfurtą 
pasiekė tik 11 Irano vaikų. 

Komentatorius kreipiasi į 
vokiečius, prašydamas atjausti 
tuos vaikus, suteikiant jiems 
paramą, globą. 

Pagyrimas nuostabiai pa
gerina girdėjimą. 

Anonimas 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J. ADOMAITIS 

Naktis buvo tamsi. Ieškojo mudviejų, bet nerado 
ir taip visą naktį mudu praleidome kapinių krūmuose. 
Ryte kareiviai jau buvo paslinkę toliau į vakarus. 
Mudu su klebonu, paėmę Švenčiausiąjį ir visą palikę, 
pasitraukėme į Zigmantų kaimą, arčiau miško, apie 
trejetą kilometrų nuo Paluobių ir laukėme, kas bus 
toliau. Esant svarbiam reikalui, — šeimininkė teateina 
mums pranešti kas yra. Visą dieną pratūnojome 
pamiškėje pas Stankaičius. Matėme, kaip vokiečių 
lėktuvai bombardavo rusų patrankų lizdus, kaip degė 
sodybos. Vakare grįžome į Paluobius, šventorius ir 
aplink buvo granatų išknaisiota, bet bažnytėlė liko 
sveika. Dar matėsi nesprogusių granatų, kurias karei
viai rankiojo ir metė į duobę. Pabuvęs Paluobiuose 
keletą dienų, nerimaudamas veržiausi į tėviškę e. -ią. 
už 18-20 km nuo Paluobių. Paklausti kareiviai tikino, 
kad jau galima eiti. 

Išėjau iš Paluobių Lukšių kryptimi Nuvykęs į 
Lukšius nieko neradau. Žmonės ir kunigai buvo 
evakuoti. Laukai tušti, žmonių niekur nematyti. Išėjęs 
iš Lukšių, pakelėje patyriau, kad mano motinėlė yra 
mirusi. Vėliau sužinojau, kad mirė per pati bombar
davimą, kai ant kiemo sproginėjo granatos. 

Žinia apie motinėlės mirtį dar labiau skatino kuo 
greičiau pasiekti tėviškę. Ėjau tiesiog per laukus, nes 
kryptis ir keliai man buvo gerai žinomi. Einant per 
Bizierių kaimą — ėjau su sutana — buvau rusu kariškių 

sulaikytas ir tardomas kur einu. Pasakiau — „į 
Plokščius". Pasiėmę žemėlapį Plokščių neranda. 
Paaiškinau, kad tai yra Blagoslovenstvi. Rado. kad čia 
rusų užimta vieta, leido toliau eiti. Žmonių vis nebuvo 
matyti. Beeidamas per Pašilių miškelį pastebėjau 
šonuose įspėjimą, kad užminuota, tad atsargiai, 
neiškrypdamas iš kelio, pasiekiau tėviškę. Ten vėl 
nieko nėra — tuščia. 

Netrukus pastebėjau pagyvenusį kareivį, pasitei
ravau apie mirusią motinėlę. Jis nurodė — kad sode 
užkasta. Nuėjęs prie kapo pasimeldžiau ir teiraujuosi 
apie žmones. Jis nieko nežinąs. Tuoj pasukau pas brolį 
apie kilometrą nuo tėviškės Ten tik apkasai su karei
viais, o kambaryje — telefonu čirškimas. Mane užpuolė 
— ko čia lendąs. Atsakiau, kad ieškau brolio, čia jo ūkis. 
Įsakė kuo greičiau nešdintis. Atsigėręs šulinio vandens, 
grįžau atgal. Užmetęs akį, pastebėjau, kad mano kny
gos ir daiktai išmėtyti, o klėtelė paversta laikina 
ligonine. Tik vėliau sužinojau, kad buvau atėjęs į 
pirmąsias fronto linijas. Už kilometro buvo apsikasę 
vokiečiai. Ir tas frontas tėviškėje išbuvo keletą mėnesių 
— ligi Visų Šventųjų šventės. Grįžtant, beklausinėjant 
suradau brolio šeimą pas seseri Marčiukų kaime. 
Sutkų parapijoje. Trumpai aptarę padėt}, nutarėm, kad 
man geriau išvykti iš čia. Nuvykau į Sutkus. Ten pas 
kleboną kun. Pilypaitj radau Lukšių kleb. kun Merke
vičių ir vikarą kun. Ligeiką. Netrukus į Sutkus atvyko 
enkavedistai. Tikrino dokumentus. Klebonas turėjo 
vaišinti degtine. Aš ilgai netrukdamas per Paluobius 
išvykau į Marijampolę. Vėliau patyriau, kad enka
vedistai buvo atvykę manęs ieškoti, ko ir kuriam 
tikslui, nežinau. 

Marijampolėje prisijungiau prie mokomojo per
sonalo lotynų kalbai dėstyti. Tuo norėjau palaikyti 
kontaktą su mokiniais ir juos painformuoti kada. kur 

ir kurioms klasėms rinktis tikybos pamokoms, nes nuo 
naujų mokslo metų tikybos mokymas iš mokyklos buvo 
pašalintas. 

Pradžioje tikybos dėstymas buvo Šv. Vincento 
bažnyčioje. Greitai gautas jsakymas, kad čia 
neleidžiama. Mat. Šv. Vincento bažnyčia buvo netoli 
kompartijos būstinės. „Mokykitės, kur norite, bet ne 
čia". — pareiškė pareigūnai. Tuomet nusikėlėme į 
parapijos bažnyčios salę. V, VI ir VII kl. mok. pasi
ėmiau aš, o visus žemesnius — kun. Šulskis. Netrukus 
ir vėl prisistatė pareigūnai, kviesdami kapelionus į 
vykdomąjį komitetą, pareiškiant, kad būtų nutrauktas 
tikybos mokymas. Tuo metu aš buvau apsigyvenęs 
vienuolyne pas marijonus. Ten gavau kambarį ir 
maistą. O atsilyginimui vienuolyno intencija kas 
mėnesi laikydavau 15-20 šv. Mišių. Pareigūnas buvo 
priėmęs kun. Guturavičius ir jiems taip pasakęs: „Man 
rodos, kapelionai tuomet nemokys tikybos, kai juos 
sušaudysite". 

Tuo metu vyskupas Karosas ir jo kancleris Vizgirda 
gyveno Šunskų klebonijoje, apie 20 km nuo 
Marijampolės. Nors ir gyveno nuošalioje vietoje, 
komunistų iš Marijampolės buvo nuolat lankomi — su 
įvairiais reikalais lįsdavo prie vyskupo. Vyskupas jų 
neįsileisdavo ir pavesdavo kalbėtis su kancleriu. Tai 
labai juos erzino ir pykino, tad vieną kartą griežtai 
pareikalavo pasimatyti su vyskupu. Kanclerio 
įtikintas, išėjo vyskupas iš kambario ir taip jiems 
pareiškė: „Aš esu senas, neprigirdžiu, kalbėkitės 
su kancleriu". Atsisėdęs ir ne vieno žodžio pareigūnams 
nepasakęs. Tie. kiek pabuvę, išsinešdino ir daugiau pas 
vyskupą nelandžiojo. 

(Bus daugiau* 
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ANGLIJĄ 
APLANKIUS 

MARIJA REMIENĖ 

(Pabaiga) 
Būnant Škotijoj, būt inai 

reikia paragauti škotiško gė
rimo ir pamatyti kaip tą ginta
ro spalvos t au rų gėrimą 
gamina. Pasirodo, kad tas žy
mus škotiškas gėrimas yra 
gaminamas iš miežių grūdų, 
kuriuos vietiniai ūkininkai au
gina. Yra gana sudėtingas pro
cesas ir, žinoma, kuo senesnis, 
tuo geresnis ir brangesnis tas 
gėrimėlis. Vėl už pinigus 
gamyklos tarnautoja apvedžiojo, 
paaiškindama visą procesą, ir 
gale po taurelę pavaišina. 

Keliaujant kasdien iš vienos 
vietos i kitą, patartina turėti 
tikras, bent 2 dienų atostogas 
atostogose. Nuo šiaurinio In-
verness miesto leidomės žemyn 
kitu jūros pakraščiu ir sustojom 
2 dienų poilsiui Edinburgh 
mieste. Čia jau kitas miesto 
vaizdas ir kita nuotaika negu 
Glasgow mieste. Miestas yra 
ant septynių kalnų prie jūros 
įlankos. Dėmesio centre yra 
karališkoji pilis, kuri priklausė 
Škotijos karalienei Marijai. 
Dabar šią pilį sykį metuose 
aplanko oficialiam vizitui 
karalienė Elzbieta II. Besi
lankydami Edinurgh'e. ne
galėjome pamatyti pilies iš vi
daus, nes ruoša ėjo sutikti kara
lienę. Ji paprastai šioje pilyje 
praleidžia dvi savaites, o už tai 
škotai prisideda prie karalienės 
išlaikymo.' ' • ' 

Prieš pasiekiant Edinburgh, 
pakeliui aplankėm ramioje vie
toje įsikūrusią baltą Blair pilį. 
Šią pilį ir 3 tūkstančių akrų 
žemės plotą valdo dar nevedęs 
princas. Apžiūrėjome pilies so
dybą, užsukome į rūmus, bet 
princo taip ir nesutikom. 
Netoliese įsikūręs karavanų 
parkas — taip anglai vadina 
trailerius. o čia pat banda 
stirnų, kurias specialiai augina 
mėsai. Prisiklausę istorijų apie 
priiiciis, vaikštinėjom jų nu
mintais takais, o juos matėm tik 
sapnuose. 

Edinburgh gana elegantiškas 
miestas, gausu gerų krautuvių 
ir istorinių paminklų. Čia ver
da 20 amžiaus gyvenimas, 
tačiau nepamirštamos ir tra
dicijos. Vieną vakarą aplankėm 
viduramžių klubą. Viduramžių 
tipo vakarienės metu buvo 
atpasakotas ir dainomis ap
dainuotas buvusios garsios Ško
tijos kara l ienės Marijos 
gyvenimas. 

Tikrai ne pro šalį buvo pa
buvoti dvi dienas Edinburghe. 
Speciali miesto vadovė aprodė 
miesto įžymybes, lankėm pilis ir 
tvirtoves, palikom dolerius 
„Princes" gatvės krautuvėse. 
Kadaise Škotija buvo garsi, 
savarankiška tauta. Iki šių 
dienų škotai turi savo pinigus 
(be karalienės atvaizdo), savo 
vėliavą, savo kalbą ir net savo 
teisę. Daugiau kaip tris šimtus 
metų Škotija yra anglų val
doma, gyventojai labai maišyti, 
oficialioji kalba yra jau anglų ir 
mažai kas svajoja apie nepri
klausomybę. Taip ir nyksta 
tauta ir jos vardas liks tik isto
rijoje ateinančioms kartoms. 

Pasibaigus Škotijos ribai, ku
rį ženklina pastatytas cemen
tinis paminklas ir škotas su visa 
škotiška apranga ir savo dūdom. 
Čia trumpam sustoja turistų au
tobusai paskutinam žvilgsniui j 
Škotiją ir progai nusifotogra
fuoti su škotu. Sustojame ir mes. 
Tuoj apspinta avys, įpratusios 
gaut i duonos iš turistų, 
neaplenkdamos ir mūsų. 

Palikus Škotiją, vaizdai 
kiek pasikeičia. Apsuptas 
didingais medžiais, upės slėnyje 
yra garsaus rašytojo Sir Walter 
Scott. vadinamas Abbotsford, 

namas. Pasipilam taku žemyn 
namo link, kur mus pasitinka 
namo prižiūrėtojas. Namas, o 
geriau tariant, rūmai — tikras 
muziejus. Čia sudėta visa 
rašytojo asmeniška biblioteka, 
jo raštai ir asmeniški daiktai. 
Einame iš kambario į kambarį. 
Viskas byloja apie praėjusio 
šeimininko gyvenimą, jo būdą 
bei jo užsiėmimus. Namas dabar 
prižiūrimas ir išlaikomas anglų 
kultūros fondo, bet čia dar 
gyvena dvi rašytojo anūkės. 
Kiemas ir gėlynai gražiai pri
žiūrėti ir takais vaikšto ne tik 
turistai, bet ir povai. Rašytojas 
Sir Walter Scott pasirinko šią 
ramią vietą, ją pamilęs dar la
bai jaunas būdamas, o suaugęs 
čia įsikūrė. 

Keliaujant į pietus, neliko ap
lenktas Coventry miestas, 
kuris garsus savo legenda apie 
Lady Godiva. Lady Godiva. 
būdama labai kukli ir geros šir
dies moteris, buvo ištekėjusi už 
turtuolio ir žiauraus vyro, kuris 
valdė šią vietovę. Ji sutiko raita 
ir be drabužių perjoti per 
miestą, jei jos vyras sumažins 
gyventojams mokesčius. Jos 
atminimui miesto centre yra pa
statytas paminklas — nuoga 
moteris ant arklio, kūną pri
dengusi savo ilgais plaukais. Be 
to, jos vardu yra pavadintas 
geros rūšies šokoladas, kuris 
gaminamas Amerikoje. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vidos Jonušienės suorganizuota ekskursija j Angliją. Iš kairės: Marija Vilutienė, Elena Jasai
tienė, dr. Pranas Jaras , Marija Vaitkienė, Danutė Jarienė, Jadvyga Laucevičienė ir Marija 
Remienė. 

pirktas namas, kuriame jis 
gyveno, dabar yra jo vardo mu
ziejus. Jau keli šimtai metų 
kaip Stratfordas yra pasauly la
biausiai pagarsėjusi Šekspyro 
„šventovė". Stratford mies
telyje yra 20 tūkstančių gyven
tojų, bet būna dienų, kada turis
tų yra 4 ar 5 kartus tiek, kiek 
vietinių gyventojų ir centrinės 
gatvės tapusios tikru turgumi. 

Be gausybės krautuvių, Strat-
forde yra Šekspyro teatras, kur 
vaidinami jo parašyti veikalai. 
Tačiau teatro vaidybinis pajė
gumas yra menkas, ypač va
saros metu. Pavyzdžiui, perei
tais metais vaidinti ..Mac-
beth" ir „The Tempest", anot 

Churchilio gimimo vieta - Blenheim Palace Anglijoje. 

Coventry miestas buvo smar
kiai subombarduotas II 
pasaulinio karo metu. Didingos 
14 šimtmečio katedros išliko tik 
viena siena. Pokario metais 
šalia griuvėsių pastatyta moder
ni 20 šimtmečio puošni katedra. 
Statant naują katedrą, aukos ir 
dovanos plaukė iš visų pasaulio 
kraštų, išreiškiant vieningumą 
ir pasiaukojimą kryžiui. 

Maždaug už 45 minučių nuo 
Coventry miesto, pasiekėm 
garsų Šekspyro miestelį 
Stratford-upon-Avon. 

Šiame mažame miestelyje 
Šekspyras gimė ir augo, bet di
džiausią savo gyvenimo dalį 
praleido Londone. Londone jis 
triūsė.užsidirbdamas pragyveni
mą kaip aktorius ir kaip teatro 
rašytojas (playwright). Londone 
jis išgarsėjo, čia jis turėjo savo 
garbintojų auditoriją ir čia jis 
praturtėjo. Tačiau jis niekad 
nenutraukė savo ryšių su gim
tine. 1610 metais Šekspyras su
grįžo atgal namo į Stratfordą, 
nusipirko namą ir sulaukęs 52 
metų amžiaus Šv. Jurgio dieno
je 1616 m. mirė. Poetas palai
dotas Šventos Trejybės bažny
čios šventoriuje. Mūsų grupei 
teko šiame Šekspyro miestelyje 
praleisti porą dienų. Aplankėm 

užmiesty Šekspyro žmonos 
Anne Hathaway 12 kambarių, 
šiaudiniu stogu, originalų 
namelį. Čia Šekspyras ateidavo 
pėsčias iš savo gimtinės, kuri 
buvo seniai nugriauta. Pakeliui 
visa gatvelė gražiai išlaikytų 
namelų iš Šekspyro laikų, kaip 
tikras muziejus. Visas tas isto
rinis turtas saugojamas anglų 
kultūros fondo. Šekspyro nu-

krit ikų, panašėjo labiau į 
cirką, negu vaidinimą. Dėl 
turistų daugybės sunku gauti 
bil ietus. Taip ir neteko 
pamatyt i Šekspyro tea t ro 
Šekspyro mieste. 

Stratford-upon-Avon yra 92 
mylios nuo Londono, tai reiškia, 
kad artėja mūsų dviejų savaičių 
kelionės galas. Neskubėdamas 
autobusas rieda Londono pusėn. 
Pakeliui užsukam į Blenheim 
Palace — Churchilio gimtinę. 
Atvykstam per anksti. Rūmai 
dar uždaryti. Aplink didžiulis 
parkas, po kurį vaikšto karvės, 
avys ir... turistai. Tik 10 vai. 
ryto atidaro vartus ir turistus 
suleidžia į kiemą, į privatų sodą 
ir j pačius rūmus. Vėl vietos va
dovė veda iš salės į salę, pasako
dama apie rūmų atsiradimą ir 
Churchilio gyvenimą. Vienas 
kambarys nukabinėtas vien tik 
nuotraukomis iš Churchilio 
gyvenimo. Čia yra garsi trijulė 
— Churchilis, Rooseveltas ir 
Stalinas, kurie padalino Europą 
ir atidavė Lietuva Stalino „glo
bai". 

Nuovargis daro savo. Praū-
žėm pro šalį, nesustodami Ox-
fordo universi tete. Pasi
tenkinom tik vadovės papasako
jimu apie ji. Bendrakeleiviai da
linasi jau ne dienos įspūdžiais, 
bet prisimena savo paliktus 
namus. Visiems rūpi šeima, ar
timieji, o dar dvi naktys liko 
Londone. Paskutinę dieną Lon
done praleidom kas sau — vieni 
lankėm „Tate" meno muziejų, 
kiti bažnyčias, o dar kiti pasi
važinėjo Thames upe. Pakan
kamai liko laiko aplankyti gar
sias krautuves, kaip „Marks 

and Spencer" ar „Harrods". 
„Harrods" parduotuvė žinoma 
veik kiekvienam turistui. Da
bar, kaip ir visur kitur, nebėra 
tokios elegancijos. Viskas 
paprasčiau, nors kainos nė kiek 
nesuprastėjusios. Akį patraukia 
ir gomurį kutena „Harrods" 
krautuvės delikatesų ir kepsnių 
skyrius. Iš ten sunku išeiti, nors 
pirk ir į Chicagą vesk. 

Mūsų kelionė po Angliją pra
sidėjo ir pasibaigė birželio mėn., 
o tame mėnesyje yra trys svar
būs įvykiai, kas sutraukia 
žmones į Londoną ne tik iš 
Anglijos, bet ir iš viso pasaulio 
— tai Ascot (arklių lenktynės), 
Wimbledon 'teniso rungtynės) ir 
antikinių daiktų paroda (anti-
ques fair). 

Kai kurie dalykai Anglijoje 
niekad nesikeičia: vasaros 
lietus, šiltas šampanas ir sezo
no braškės. Royal Ascot — 
arklių lenktynėse nėra tiek 
svarbu, kuris arklys laimės, 
kiek svarbu turėti puošnią 
suknelę ir naują skrybėlę. 
Skrybėlė turi būt ' tokia, kurią 
kiekvienas pastt~Hų. Į šias 
arklių lenktynes visada atvyks
ta karalienė ir visa karališkoji 
šeima. Tos arklių lenktynės 
tęsiasi keturias dienas ir su
traukia bent 12 tūkstančių ste
bėtojų iš viso pasaulio šalių. Mo
terys rūpinasi savo apranga jau 
nuo sausio mėnesio, o ir vyrai 
dėvi formalų pilką ar juodą kos
tiumą su „top hat". 

Antras nemažesnis įvykis 
birželio mėnesį yra prestižo 
teniso čempiono t i tulas — 
„Wimbledon". Prisiekę teniso 
lankytojai bent keturias dienas 
prieš rungtynes su palapinėm 
„stovyklauja", laukdami spor
to aikštės vartų atkėlimo. 
Pirmą sykį „Wimbledon" rung
tynės buvo pradėtos 1877 
metais, o jų metu suvalgoma 
bent 18 tonų braškių su grie
tine. ,,Wimbledone" dalyvauja 
geriausi pasaulio teniso žaidėjai 
ir visas pasaulis stebi tų žai-

dinių eigą televizijoje. 
Trečias įvykis birželio mėnesį 

yra antikinių daiktų paroda,o 
jos nepamatyti, kiti teigia, yra 
nusikaltimas. Londonas negin
čijamai rekomenduojasi kaip 
pasaulinio masto meno centras. 
Bent iš 80 kraštų suvažiuoja 
antikinių daiktų pirkliai ir ko
lekcionieriai. Pirmą parodos 
dieną aplanko bent 1500 privi
legijuotų žinovų. Pasitenkinom 
televizijoj pamatyti ir patirti šio 
krašto žmonių tradicijas. 

Birželio 27 d. ryte mūsų laga
minai buvo išrikiuoti prie vieš
bučio durų. Pranašautas Angli
jos šaltas oras ir lietus neiš
sipildė. Mus lydėjo saulė ir gera 
nuotaika. Atsisveikinom su va
dove Alacoąue, kuri irgi skubėjo 
į namus bent keliom dienom. 
Kitą savaitę bus jai nauji veidai 
ir kiti vardai. Kelionės pasi
sekimas daugeliu atvejų pri
klauso nuo vadovės sugebėjimo 
turistus sudominti ir pačiai 
nepavargti. Ji buvo verta mūsų 
dėkingumo: taip pat dėkojom ir 
vadovei Vidai Jonušienei už 
rūpestį ir kantrybę. 

Aprašyti visą 2500 mylių 
kelionę neįmanoma. Reikia 
asmeniškai būti ir išgyventi. 
Parvažiavę dar kurį laiką 
dalinamės savo kelionės įspū
džiais, viską brandinsime ir po 
kurio laiko vėl galvosime apie 
naujas ir nematytas vietas. 

2 MIL. DOL. MUZIEJUI 

JAV senatas pritarė spren
dimui — skirti 2 mil. dol. 
atnaujinti jūrų eksponatų sky
rių Chicagos mokslo ir pramo
nės muziejuje. 

BUS DAUG UODU 

Lietūs sudarė daug palan
kumo išsiperėti uodų kiauši
nėliams Chicagos apylinkėse. 
Bus daugiau tų kenkėjų. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
financing. 

AT 0UR LOW RATES 
fttfft 

VVITH P P 4 V M Į M ' 
TO HT V O U B P N C O M I 

INSURfO 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

Hours : Mon . Tue Fr i . 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHiCAGOLANO SINCE 1905 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

BURBANK 
Burbank Tavern for sale 

incl. 2 apts. Est. for over 40 years 
Neighborhood trade incl. property & b!dg.. 
tavern. equipmt. and liquor license. or will 
separate. Good mcome property. 

Tol. 425-5488 

ŠIMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Ksdzla Ava. 
C h i c a g o . IL 60629 

Ta i . 436-7878 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Raai Estata 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

lOo/0_20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. su šiluma. 

Te l . 499-5725 

Išnuomojamas vienas m o d . 
butas Marquette Parko apyl. 41/2 
kamb., 2 mieg., pirmas aukštas. 
Su šiluma ir oro vėsinimu. Suau
gusiems. Skambinti 598-6193 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį rugpjūčio 13 d. 

nuo 1-4 v. p.p. 

3535 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb.; 1V4 prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg antram a šildomas rūsys: 
2 auto mūrinis garažas, šoninis įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar. tel. 436-8600. 

6937 S. Talman — 5 kamb. namas. 3 di
džiuliai mieg.. 1 % prausyklos, naujai iš-
remontuota virtuvė, puikūs laiptai į antrą 
aukštą tartum filmuose; ištisas rūsys, 1 Vi 
auto. garažas; puikus namas prieinama 
kaina Skubėkite apžiūrėti. 

Tuščia viata! Raikla kontraktorlaus! 2 
tušti sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas; ištisas rūsys. 2 auto. garažas. Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą pini
gų! Skubėkite, skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
b ink i te te le fonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes ;ums 
galime padėti, ^es daugiau stengiamės. 
Namo Įvertinimui ^-^mbinkite skuhiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 & 436-8600 

OnfcJKyi KMIECIK REALTORS 
Z l 7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Oanutal 
Ščarbaital Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

QrtLa% 
21 OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-71OC IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE* 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „D raugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugel is apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir vir imu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
k i ta tauč ių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 83rd St., 
Chicago, IL 60629 

Nuolaidą pens in inkams duoda 

IEVA ASMYTĖ 
Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel . 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 

kelblumu 

Hlllvlaw Estates. Lemont. Naujas mūro 
ir kedro ..3 step ranch" namas su rūsiu. 
Ąžuolinė apdaila. ..vvhirpool". židinys 
šeimos kamb . plytelėmis išklotas priebu
tis ir virtuvė: skalbykla; centr šaldymas 
Andersen ..thermopanes"; $2.000 nuolai
dos už kilimus. $171.900. 

Hlllvlew 4. Lamom. Naujas ..quad-levei" 
namas Ąžuolo apdaila, centr šald . 4 mieg 
kamb židinys, kilimai, rūsys Arti mokyklų 
ir parduotuvių. $162.900 

GnfcJffc, 

OLSICK * CO.. REALTORS 
1180 Stata Straat 
Lamom, Illinois 80439 
(312) 257-7100 



Pirmąją komuniją lietuviškai priėmę Clevelando lietuviukai su savo tėveliais ir Dievo Motinos 
šventovės klebonu kun. G. Kijausku, S.J. 

ALYTIŠKĖ „DAINAVA" 
NORTH CAROLINOJE 
Lietuvių šokių — dainų ansamblis 

dalyvauja Volkmoot tarptautiniame 
festivalyje 

BR. AUŠROTAS 

Liepos pabaigoje išvykome i 
JNorth Carolinos vasarvietę: 
Waynesville šiek tiek atsivėsin
ti nuo pietinės Floridos karš
tokų dienų. Mums užsiregistra
vus viešbutyje, pirmos bendros 
vakarienės metu su mumis prie 
to pat stalo vakarieniavo žur
nalistas iš Spartanburg, S.C. 
Sužinojęs, kad mudu su žmona 
esame lietuvių kilmės amerikie
čiai, jis pareiškė: „Mudu su 
žmona Pat vakar vienoje vai
dinimų salėje matėme lietuvių 
ansamblio iš USSR puikų pasi
rodymą tarptautinio Volkmoot 
festivalio sudėtyje". 

Paslaugus žurnalistas netru
kus man surado vietinį laikraštį 
„The Mountaineer", liepos 28 
d., spausdinamą Waynesville, 
N.C. Tame trisavaitiniame 
(išeina: pirm., antr. ir treč. — 
aut.) psl. tilpo užvardinimas: 
„Independence a surprise for 
Lithuanian dance team — 
Nepriklausomybė yra neti
kėtumas lietuvių šokių grupei". 

Straipsnio pradžioje rašoma, 
kad „The Volkmoot U.S.A. (tai 
esąs senas anglų kalbos žodis, 
kuris reiškia žmonių susitikimą 
— aut.) pakviestoji grupė iš 
Lietuvos, USSR baigė priešpie
čius kaip tik laiku, kad gautu 
nesitikėtą trečią patiekalą. Iš; 
Lietuvos per radiją pasauliui bu
vo paskelbta žinia, kad Lietuvos; 
parlamentas pasiskelbė ekono
minę nepriklausomybę nuo Sov. 
S-gos, pradedant 1990", taip 
rašoma minėtame laikraštyje. 

Toliau ten informuojama, kad 
,Dainavos' vieneto vadovas Bro
nius Janonis šia džiaugsminga 
naujiena tuoj pasidalino su ki
ta i s pietaujančiais grupės 
nariais Waynesville gimnazijos 

valgykloje. Visi šios grupės 
nariai šią naujieną sutiko 
entuziastingai. 

Toliau straipsnyje patiekiama 
šiek tiek geografinių-istorinių 
žinių apie okupuotą tėvynę, 
kurią sovietai užėmė 
1940.VI. 15. Dabartinę „Daina
vos" (dainų šalies) grupę, įkurtą 
1977 m.,sudaro apie 200 narių, 
dirbančių „Eksperimentinėje 
namų statybos įmonėje" Aly
tuje. Šio vieneto I meniškoji 
vadovė buvo Danutė Plytni-
kienė. 

.Dainava' yra šokusi, daina
vusi ir laimėjusi daug pirmųjų 
vietų ir premijų ne tik Lie
tuvoje, Vilniuje, Kaune, bet ir 
Maskvoje, Vokietijoje, Graiki
joje, Maltoje ir net tolimame 
Vietname 1987 m., rašoma 
tame laikraštyje. 

Daugiau tikslių ir gana objek
tyvių žinių apie ,Dainavą' ir ok. 
Lietuvą atspausdinta specialia
me leidinyje „Volkmoot U.S.A. 
1989". Patrauklų, reklaminį 
žurnaliuką išleido N. C. Inter
national Folk Festival orga
nizacija. To leidinio 15 psl. yra 
ilgokas rašinys apie „Dainavą", 
papuoštas dviem nuotraukomis. 

N.C. Volkmoot Int. Folk festi
valiai pradėti Waynesville, 
N.C, vakarinėje šios valstijos 
dalyje jau 1984 m. Per penke
rius metus šiose šiaurinės Karo
linos valstijos kalnuotose vie
tovėse yra šokusios ir daina
vusios daugelio valstybių 
liaudies meno grupės. Į 1989 m. 
festivalį jau pateko ir okupuo
tos Lietuvos alytiškė,Dainava'. 

.Dainavos' vadovas pasakoja 

Dar čia mums tebesisvečiuo-

jant, VIII.2. Lake Junaluska 
(Georg Stuar t auditorijoje' 
vietovėje įvyko West Indies, 
Italijos — Sicilijos salos, Pran
cūzijos, Landės provincijos — 
Pietvakarių Prancūzija ir .Dai
navos' iš Alytaus pasirodymai. 
Kiekvieno vieneto vaidybai 
buvo skirta maždaug po 30 min. 
laiko. Iš vietinių laikraščių 
žinojau, kad Bronius Janonis 
yra ,Dainavos' direktorius. Tai
gi man buvo svarbu su juo 
susi t ikt i ir nors t rumpai 
pasikalbėti dar prieš jo grupės 
pasirodymą scenoje. 

Stambus, juodbruvys dzūkas, 
gal 55 metų amžiaus, sutiko su 
manimi pasikalbėti dar prieš 
vaidinimo pradžią. Mudviem 
stoviniuojant šalia suvenyrais 
apkrautų iš Lietuvos atsivežtų 
stalų — gintaro dirbiniais ir ki
tokiomis meniškomis dovanėlė
mis — skirtomis pardavimui be
sirenkantiems į vaidinimą 
lankytojams, t rumpai su 
Bronium Janonių pasikalbėjau. 

— Kaip matote prie šių stalų 
mes s tengiamės užsidirbti 
kuklius dienpinigius, nes mūsų 
grupei , išvykstančiai į šį 
festivalį J visasąjunginės 
Kultūros ministerija nepaskyrė 
jokios užsieninės valiutos, bent 
kišenpinigiams, konkrečiai 
JAV dolerių. O be dolerio 
neįmanoma net Coca-Cola 
gėrimo nusipirkti. Tiesa, už 
grupės kelionę iš Lietuvos per 
Maskvą į Washington, D.C., 
sudedami iš dviejų šaltinių — iš 
mūsiškės įmonės bei iš maskviš
kės Kultūros ministerijos — 
pajėgėme apsimokėti, aiškino 
Br. Janonis. 

Toliau, kiek laikas jam leido, 
Br. Janonis man išdėstė, kad 
Sov. S-gos vyriausybės Kultūros 
ministerija, gavusi pakvietimą 
dalyvauti šiame Volkmoot tarp
tautiniame festivalyje, neno
rėjusi nustoti gražios progos 
plačiai pasigarsinti pasaulyje. 
Mat, Janonio žodžiais tariant, 
„ .Dainava' yra viena iš 5 
stipriausių saviveiklinių liau
dies meno grupių, po pačio 
pajėgiausio „Lietuvos" ansamb
lio". Na, ir Maskva, susitarusi 
su ok. Lietuvos Kultūros minis

terija, nutarė s ųsti ,Dainavą' į 
JAV, taip mta pasakojo Br 
Janonis apie š o ansamblio at
siradimą Way esville, N.C. 

Erdvioje aud) orijoje,talpinan-
čioje 2,300 žiūi* vų, kurios kėdės 
buvo beveik v sos užimtos, to 
vaidinimo pr mešėjas, prieš 
kiekvienai grupei išeinant į 
sceną, trumpe aptardavo, iš 
k u r ji atvykusi ir ko iš 
vaidintojų gal ma laukti. Kai 
atėjo .Dainav >s' pasirodymo 
metas (pati pa> kutinė grupė tą 
vakarą), tai pn nešėjas trumpai 
paaiškino, ka I Lietuva šiuo 
metu yra Sov. S-gos sudėtyje, 
kur ji geografiš tai yra, nes kaip 
pranešėjas juokavo, „turbūt, 
didžioji žiūrovų dalis gal ir tiks
liai nežino, ku- ta Lietuva ant 
Europos žemėlapio yra, o tiks
l iai yra ta p: vakaruose 
glaudžiasi prk Baltijos jūros ir 
anapus jos yra Švedija, pietuose 
Lenkija, šiau ėje Latvija ir 
rytuose Sov. ^-ga". Iš po šio 
paaiškinimo „Dainavos" akto 
riai pasipylė į ardvią sceną. 

Prieš keletą i lėnesių mačiau 
,Ratilio' pasiro( ymą St. Peters-
burgo lietuvių k ube. Mano nuo 
mone,„Dainava ' savo programą 
yra daugiau prilaikiusi lietuviš
kai nė kiek nesuprantančiam 
žiūrovui. Ir prendžiant iš 
gausių ir ilg plojimų, šio 
vakaro lietuvių vieneto pasiro
dymas publikai galėjo patikti. 

Visų atvykus tų 11 grupių pa
sirodymas VVaynesville mies
te dienos m*-tu numatytas 
VTTI.5., o paskutinis visų grupių 
išėjimas į sceną vyko toje pat G. 
Stuart auditorijoje Lake Juna 
luska, N.C, rugpjūčio 6 d.. 
sekmadienį. 

I VV'ashington, D.C., ,Dainava' 
išvyko VIII.7. ir iš ten Aero
floto lėktuvu grįžo į Mask

vą. Jiems palinkėjau „gero 
vėjo!" 

Grupės vadovas Br. Janonis 
man pasiguodė, kad šios grupės 
atvykimas į JAV nėra buvusi 
kokia nors prabangi iškyla, bet 
daug darbo ir triūso pareikala 
vaši Lietuvos vardui pasaulyje 
pagarsinti kelionė. „Grupės na
riai šiai kelionei paaukojo savo 
asmeniškas atostogas, kad Lie
tuvos vardas skambėtų kuo 
plačiausiai visame pasaulyje, 
baigė su manimi pasikalbėjimą 
Br. Janonis. 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 11d. 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Gary, Indiana 

KLEBONO VARDINĖS 

Gary Šv. Kazimiero parapija 
yra paskutinė religinio, kultūri
nio ir lietuviško gyvenimo tvir
tovė visoje Indianos valstijoje. 
East Chicago parapiją uždarius, 
čia prisiglaudė daugumas apy
linkės lietuvių. Visų parapiečių 
globėjas ir ku l tūr in ių bei 
tautinių vertybių saugotojas yra 
Šv. Kazimiero bažnyčios klebo
nas kun. dr. I. Urbonas. Jis 
sielojasi mūsų atgimstančios 
tautos ateitimi ir jos atsargiu 
naujų kelių pasirinkimu. Jis 
rūpinasi visų mūsų sugebėjimu 
tuos įvykius teisingai įvertinti, 
mūsų gerove ir vienybe. Jis 
nori, kad mūsų įnašas būtų 
teigiamas, o mūsų siekimai — 
kilnūs. Mes esame geresni 
žmonės, katalikai* ir lietuviai 
vien tik dėl to, kad turėjome 
galimybę pažinti kun. dr. I. 
Urboną ir klausytis jo pamoks
lų bei kalbų. 

Liepos 30 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčios parapiečiai po 
pamaldų gausiai susirinko 
parapijos salėj pasveikinti savo 

kleboną vardo dienos proga. Sv. 
Kazimiero parapijos klubo pirm. 
K. Domarkas sveikinimo kalboj 
pabrėžė nepaprastą svarbą pa
rapijos išlaikymo darbe, ypač po 
East Chicago parapijos užda
rymo. Linkėdamas ilgiausių 
metų, K. Domarkas įteikė 
klebonui klubo dovaną mikro
bangų krosnelę. Po sveiki
nimų, klubo narės pavaišino 
susirinkusius skaniais užkan
džiais, vaisių sulčių mišiniu, py
ragaičiais ir kava. 

* * * 

Kun. dr. I. Urtx ^as išvynioja vardinių progs gauta dovaną. J a m 
ta lk ina A. Zook Ir K. Domarkas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

va izda juosč ių IŠ IR Į 
PAU, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/&ČkK (312) 338-9033 
International Export House. 

1575C S MARLĖM 
ORLAND PARK, IL 60462 

532-^99 

2321 W OEVON AVE 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas iastadlenį 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

• 
v Žemė L 

..N? j ja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

MuzHc? sveikata - motarų pasaulis - sportas - iKsratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..P^sakg pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v.v. iki 8:40 v.v. 

Alliance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenua, Oak Park, IL 60302 

tel . nr. 848-8980 

Šv. Kazimiero parapijos klubo 
korespondentas rašytojas V. 
Vailionis po sunkios operacijos 
grįžo namo. Jo sveikata gerėja. 

Linkime greitai ir visiškai pa
sveikti. 

Rugpjūčio 13 d. LB E. Chicago 
apylinkės pirm. B. Vilutienė 
tuojau po pamaldų Šv. Kazi
miero parapijos salėj kalbės apie 
įspūdžius iš kelionės po Lie
tuvą. 

LB East Chicago apylinkės 
gegužinė įvyks rugsėjo 10 d. 
Vilučių sodyboj. Anksčiau buvo 
skelbiama, kad ši gegužinė 
įvyks rugpjūčio 27 d. 

Šv. Kazimiero parapijos 
klubas rengia metinę gegužinę 
rugsėjo 17 d. parapijos kieme. 
Visus parapiečius prašome 
dalyvauti. 

A. Vilutis 

Užuojauta seimai ir visuomenei dėl skaudaus 
netekimo kuklaus, gilaus Lietuvos istoriko tyrinėtojo 

PROF. DR. JUOZO JAKŠTO 

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

_1 
P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69 th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino is 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

Lietuvos burinis laivas „Audra" įplaukia į New Yorko uostą. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve . , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x A t e i n a n t į a n t r a d i e n į , 
rugpjūčio 15 d., yra Švč. M. 
Marijos į Dangų paėmimo 
šventė — Žolinė. Šventė katali
kams yra privaloma, tai reikia 
išklausyti šv. Mišių. Parapijose 
Mišios bus pritaikytos dirban
tiems. Bus galima išklausyti 
pirmadienio vakare arba antra
dienį-

Algimanto Kezio fotogra
fijos pa rodos Ruth Volid gale
rijoje proga WGN TV kanalas 9 
rodys jo fotografines nuotraukas 
per „Heart of Chicago" pro
gramą šį šeštadienį, rugpjūčio 
12 d. 8:30 vai. ryto. 

x „Vaidilutės" tea t ro akto
riai ir vadovybė turėjo Sekly
čioje pobūvį rugpjūčio 8 d., ant
radienio vakare. Dalyvavo apie 
20 žmonių. Pirmininkas dr. P. 
Kisielius pasidžiaugė pasiektais 
rezultatais premjeroje „Daktaro 
Gervydo" pastatyme. Nutarta 
greitai pradėti repeticijas, kai 
tik bus rastas naujas teatrinis 
kūrinys. 

x Adv. Povi las Žumbakis 
Dainavoje vysktančioje Lietu
vių Fronto bičiulių studijų ir 
poilsio savaitėje kalbės OSI 
klausimu. Savaitė bus rugpjūčio 
14-20 d. 

x Lietuvių Prekybos r ū m ų 
golfo diena bus rugpjūčio 23 d., 
trečiadienį, Silver Lakęs Coun-
try Club golfo laukuose, 147 St. 
ir 82 Ave. Orland Park, 111. In
formacijai skambinti Algiui 
Baliūnui tel. 403-5151. 

x Maria ir E d m u n d Kir
k u s , Lemont, 111., parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka ir grąži
no laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

-
x Lietuva Parce l Service 

praneša, kad nuo rugpjūčio 1 d. 
vėl uždėtas muitas visiems 
maisto produktams. Vaistai ir 
vaikų drabužiai bei avalynė 
nemuituojami. Maisto produk
tai bus muituojami ir Lietuvo
je, jei siųsite paprastu paštu pa
tys. Siuntiniai siunčiami paštu 
nebuvo sulaikyti ir nieko bend
ro neturi su kargo (bagažu). In
formacijai kreiptis: J . J u o d -
valkiene. 4457 S. Talman, 
Chicago, 60632, te l . 847-2614. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti 
pa t a rnav imus New Yorko 
aerodromuose, skambinkite į 
New Yorko kelionių agentūrą 
„VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 
f x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x N o n n a n Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

'sk) 
x Albinas Kurkulis , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak 
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 
• - — -J x Jei nori te padėti savo 

giminėms Lietuvoje, galiu pa 
tarnauti, pakeisdama dolerius 
rubliais geru procentu. Skam
binkite Rū ta i po 4 v. p .p . tel. 
677-1206. 

• (sk) 

x „Darb in inko" redakci ja 
vedamuoju straipsniu rugpjūčio 
4 d. pasveikino „Draugą" su 80 
metų gimtadieniu, duodama 
trumpą istorinę apžvalgą ir 
linkėdama laikytis ir tęsti savo 
pas iunt inybę ta rp išeivijos 
lietuvių ateityje. „Draugas", la
bai dėkingas. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė turi 
Marijos Kaupaitės, vienuolijos 
steigėjos, vardo vyrsniųjų 
žmonių priežiūros ir aprūpinimo 
ligoje centrą. Centras yra mo
tiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. Centras priima nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 7 vai. ryto ir 5:30 vai. p.p. 
Norint gauti patarnavimus, 
reikia iš anksto pasiskambinti 
tel. 471-8032. 

x Mar tha Ru tkus laimėjo iš 
Midland Federa l Savings 
kelionę dviems į Havajus. Ji 
buvo daugiau kaip 20 metų šio 
banko klientė. Midland Federal 
Savings įstaiga, kuri turi kelias 
būstines, savo deimantinės su
kakties proga paruošė kelis 
laimėjimus. Marąuette Parke 
šios įstaigos būstinė yra 2657 
W. 69th St. Šiam skyriui pri
klausė ir Martha Rutkus. 

x Da i l in inkė B. Morkū
nienė padovanojo gražų aliejinį 
paveikslą Ateitininkų namų 
gegužinės laimėjimams. Visi 
kviečiami išbandyti savo laimę 
ir smagiai praleisti sekmadienio 
popietę rugpjūčio 20 d. Atei
tininkų namų sodyboje. 

x Ukra in ieč ia i Washing-
t o n e jau turi savo „lobbying" 
centrą . To centro vedėjas 
Eugene Iwanciw atvyksta į Lie
tuvių Fronto bičiulių studijų ir 
poilsio savaitę Dainavoje ir ten 
rugpjūčio 18 stovyklautojams 
kalbės apie tokio ukrainiečių 
centro darbą, kas yra daroma ir 
kiek yra pasiekta. Tokios „lob
bying" įstaigos (akredituotų 
ryšininkų su valdžios įstai
gomis) galimybės ir svarba 
mūsų išeivijos tarpe taip pat 
pradedama svarstyti. 

x Aleksandras Pužauskas, , 
Ocean Park, Wa., buvęs „Drau
go" redaktorius, o dabar jo 
bendradarbis, grąžino laimėji
mų šakneles su prierašu: „... su 
ger iausiais linkėjimais ad
ministracijai ir redakcijai". 
Nuoširdus ačiū už 20 dol. auką 
ir linkėjimus. Artėjant grybų 
sezonui, dalį sudžiovinti ir čika-
giečiams. 

x Švč. M. Marijos į Dangų 
Paėmimo šventėje, rugpjūčio 
15 d., antradienį, 6:30 v.v. tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus pamal
dos: rožinis, šv. Mišios ir palai
minimas Švč. Sakramentu. Visi 
maloniai kviečiami. Židinys. 

'sk) 

x Rugpjūčio 11 d. penkta
dienį, 8 v.v. PLAYHOUSE 
gros Linas Kastys su 
„Dreams" . P layhouse , 2515 
W. 69 St., tel. 476-9763. 

(sk) 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkš tys . Trans-
pak , 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 

x Algimanto Kezio foto pa
roda atidaroma šį penktadienį, 
rugsėjo 11d. nuo 5 v. p.p. iki 8 
v.v. Ruth Volid galerijoje 225 W. 
Illinois St. 

(sk) 
x Video, s tereo, siuvimo 

m a š i n a s ir v a i s t u s siun
čiame į Lietuvą. Prekes prista
tome per UPS j kitus JAV mies 
tus . Sudaromi iškvietimai, 
s iunčiame kargo . R o m a s -
Pukš tys .Transpak . 2655 W. 
69th St., Chicago, IL 60629. 
Darbo valandos: 12-6 v. p.p. 
k a s d i e n , a r b a s u s i t a r u s . 
Tel.312-436-7772. n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Poetas B Brazdžionis su žmona (prie stalelio) tarp kitų rašytojų Lakštingalų slėnyje Kaune. 
Nuotr. J . Kojelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

t 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— Lietuvos vyčių 110 kuo
p a iš Maspeth, N.Y., rengia 
ekskursiją į Karibų salas. Iš
vyksta gruodžio mėnesį iš Poer-
to Rico San Juan uosto. 

— Kun. Pet ras Žemeikis, 
buvęs daugiau kaip 21 metus 
Elizabethe, N.J., šį rudenį iš
vyksta į Romą pagilinti teologi
jos studijų. Kai jis ateinančių 
metų pabaigoje grįš, vyskupas 
jį paskirs į naują vietą. Para-
piečiai lapkričio 4 d. rengia jam 
išleistuves. 

— Elizabeth, N.J., gegužinę 
rengia Šv. Vardo vyrų draugija 
ir Altoriaus puošimo sąjunga. 
Piknikas bus rugpjūčio 27 d. 

— „Darbininkas" prisime
n a „Draugo" aštuoniasdešimt 
metų sukaktį, kuri buvo liepos 

VYČIŲ BANKETAS 

Lietuvos vyčių seimui bai
giantis, rugpjūčio 5 d. buvo ban
ketas Martiniąue restorano sa
lėje. Banketą atidarė Vidurva-
karių vyčių pirm. Alg. Brazis. 
Ypač padėkojo už vaišingumą 
savo ūkyje Marijai ir inž. Ant. 
Rudžiui. Pakvietė vadovauti 
programai M. Rudienę. 

Savo įžangos žodyje M. 
Rudienė priminė didelę vyčių 
veiklą, jų pasižymėjimą sporte, 
kur vienas iš pirmūnų buvo adv. 
K. Savickus. Vyčiai laikosi 
puikių tradicijų — tarnybos 
Dievui ir savo tėvynei. Vyčių 
meilė Lietuvai ir Amerikai — 
tai jų stiprybė. 

Vadovaujant Alg. Braziui iš 
pradžių buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 

Naujai perinkta Vyčių centro 
pirmininkė Ann Wargo dėkojo 
už pasitikėjimą, už gerai paruoš
tą seimą. Kun. J. Anderloniui 
sukalbėjus maldą, prasidėjo 
vakarienė. Bankete dalyvavo 
apie 600 žmonių. Besivaišinant 
skambėjo orkestro muzika. 

Banketo metu vyčiai įteikė 
garbės žymenį kongresmenui 
Marty Russo. Jo nuopelnus pa-
baltiečiams priminė Rita Zakar-
ka. Vyčiai reiškė viltį, kad jis ir 
toliau uoliai dirbs dėl Lietuvos 
ekonominės laisvės ir pilnos 
nepriklausomybės. Kongres-
menas Russo reikšdamas 
padėką, ypač pagyrė darbą 
Rudžių, Alg. Brazio, Balzeko. 
Pabrėžė, kad JAV kongresas 
niekada nepripažins Lietuvos 
įjungimo į Sov. Sąjungą. Reiškė 
tvirtą viltį, kad artėja Lietuvos 
laisvės laikas. Komunizmas yra 
ekonominis ir politinis nuosmu
kis. 

Prie garbės stalo buvo prel. A. 
Bartkus, sol. Alg. Brazis, St. 
Balzekas, J. Laučka, kun. J. 
Anderlonis, M. Juzėnas, Fr. Pe-
terson, Al. Zakarka, S. Henson, 
M. Kinčius, kun. J. Kuzinskas, 
Ann Wargo. Fr. Petkus. E. 
Laurin. Iškviesti Juozas ir Irena 
Polikaičiai, seselių kazimie-
riečių atstovės, Gr. Lazauskas, 
St. Baras, dr. Ant. Razma, Fr. 
Zapolis, Ant. Rudis. Jo rūpesčiu 
banketo metu iš rekorderio 
buvo susirinkusiems svečiams 
perteiktas vaizdus Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
inscenizavimas, su signatrų žo
džiais ir pritaikytomis daino
mis, įjungiant ir laisvės kovų 
pavaizdavimą. 

Kaip kituose seimuose, taip ir 
šiemetjVyčiai įteikė stipendijas 
moksle pasižymintiems patrio
tams, vyčių veikla susidomėju
siems studentams iš Alice Kark-
lius fondo: M. Cyzelski (1500 
dol.), S. Binkis (1500), E. Gerger 
(1000), J. Balčius (800), B. 
Petrauskas, (500), M. Pointis 
(400). Iš Irene Stankus atmini
mui sudaryto fondo R. Rėkus 
500 dol. studijoms Šv. Kazimie
ro kolegijoje, Jis yra iš Seinų 
srities 

Stipendijų skyrimo komiteto 

pirmininkė buvo Klemencina 
Miller. 

Buvo pagerbtas Juozas Lauč
ka, iškelti jo darbai spaudoje bei 
visuomeninėje veikloje, pasi
aukojimas aukštiesiems reli
gijos ir patriotiniams idealams. 
Juozas Laučka išreiškė nuo
širdžią padėką. Linkėjo vyčiams 
visada pasilikti jauniems. 
Priminė savo Šeimos narius, 
buvusius ramsčius jo veikloje. 
Taip pat pagerbta Frances 
Petkus, daug dirbusi su vyčiais. 
Ji irgi pakelta į garbės nares. 

Baigiant banketą pirm. Alg. 
Brazis pasidžiaugė seimo ir 
banketo pasisekimu ir pabrėžė 
vyčių reikalavimus Lietuvos 
klausimu: „Religinė laisvė 
dabar, pilna nepriklausomybė 
kaip galima greičiau". Užbai
giant kun. J. Kuzinskas, reikš
damas pasigėrėjimą vyčių veik
la ir seimo pasisekimu, su
kalbėjo užbaigos maldą. 

Grojant Stelmoko orkestrui, 
svečiai dar galėjo pasišokti. 
Skirstydamiesi džiaugėsi ban
keto ir seimo pasisekimu, jaus
damiesi laimingi, kad turime 
tokią stiprią veiklią, patriotinę 
organizaciją kaip Lietuvos 
vyčiai. Juoz . Pr. 

JUODOJO KASPINO 
DEMONSTRACIJOS 

Šių metų liepos 12 d. 7 vai. 
vakare Altos Chicagos skyriaus 
iniciatyva buvo sušauktas pasi
tarimas Juodojo Kaspino de
monstracijų reikalu. Pasitarime 
dalyvavo įvairių organizacijų 
atstovai: Altos, LB-nės, R.L.B-
nės, Tautinės sąjungos, skautų 
ir t.t. Iš viso 11 asmenų. Pasi
tarimą pradėjo Altos Chicagos 
skyriaus pirm. dr. Vytautas 
Dargis, pakviesdamas Birutę 
Vindašienę jį pravesti. Kaip 
jau anksčiau minėta, šio pasi
tarimo tikslas buvo, kaip įspū
dingiau pravesti Molotovo-
Ribbentropo pakto arba Juo
dojo Kaspino demonstracijas. 
Visiems vieningai pasisakius, 
kad tokios demonstracijos yra 
reikalingos, tokiu būdu nutarta 
sudaryti tarporganizacinį komi
tetą, į kurį įeina visi šio pasi
tarimo dalyviai: dr. V. Dargis, 
B. Vindašienė, Levickienė, Pa
vergtų Tautų k-topirm. C. Ok-
sas, J. Levickas, J. Bagdžius, R. 
Rimkus, A. Likanderienė, M. 

Marcinkienė, Gr. Giedraitytė ir 
A. Repšienė. 

Ok. Lietuvoje šios demonstra
cijos rengiamos rugpjūčio 23 d., 
tai ir mes, solidarizuodami pa
vergtai tautai, rengiame tą 
pačią dieną. Kadangi demonst
racijos skirtos ne mums pa
tiems, o amerikiečių vi
suomenei, todėl norima, kad jos 
būtų patrauklios — atkreiptų 
visuomenės dėmesį. B. Vinda
šienė pažadėjo kalbėtis su Ant
rojo kaimo aktoriais dėl Stalino 
ir Hitlerio atvaizdavimo, R. 
Rimkus sutiko paruošti lapelius 
su fotografijomis ir užrašais, 
pakvietimus valdžios žmonėms 
paruoš C. Oksas, plakatus 
turėtų turėti J. Cinkus. 

Demonstracijos įvyks 
rugpjūčio 23 d. miesto centre 
11:30 vai. dieną pietų metu, au
tobusas išeis nuo Marąuette 
Parko parapijos. Visi kviečiami 
dėvėti juodus raiščius-kaspi-
nus ant rankovės. Taip pat visi 
kviečiami dalyvauti demonstra
cijose. Dar bus sušauktas vienas 
posėdis galutiniam patikrini
mui. 

Norėčiau tik priminti, kad 
1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptai
siais protokolais prie vadinamo 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
Lietuva buvo derybų tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
objektas. 1940 m. birželio 15 d. 
Lietuva buvo Raudonosios armi
jos okupuota, o rugpjūčio 3 d. 
aneksuota, pr ieš Lietuvos 
gyventojų valią įjungta į Sov. 
sąjungos sudėtį. Todėl visi vien
ingai, sukaupę visas jėgas, 
siekime šio pakto panaikinimo. 

Šiandien nebeužtenka JAV 
valstybės sekretor iaus pa
reiškimo, kad JAV nepripažįs
ta Pabaltijo valstybių įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Šiandien 
JAV ir kitos Vakarų valstybės 
turėtų sutartinai per Jungtines 
Tautas pareikalauti Moloto
vo-Ribbentropo pakto pasmerki
mo ir tikros laisvės atstatymo 
Pabaltijo valstybėms. 

Ant. Repšienė 

BRIGHTON PARKO 
LB APYLINKĖS VARGAI 

IR DŽIAUGSMAI 

Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba Chicagoje,su apylinkes 
darbščiųjų lietuvių talka^avyz-

12 d. (ne 15). „Draugas" yra dė
kingas ui prisiminimą. „Darbi
ninką" įkūrė 1915 m. buvęs 
„Draugo" redaktorius kun. F. 
Kemėšis. 

BRAZILIJOJ 

— Brazilijos Vyskupų kon
ferencija yra išleidusi 1989 m. 
.Liturginį vadovą" 312 psl. lei
dinį. Leidinyje pažymėta, kad 
Brazilijoj yra 136 milijonai 
gyventojų. Taip pat šiame kraš
te yra 6,964 parapijos, 13, 220 
kunigų, 2,278 brolių vienuolių 
ir 38,789 seserys. Brazilija tur i 
323 vyskupus. Tame „Litur
giniame vadove" po birželio 12 
dienos yra pažymėta „Rytoj — 
maldos diena už Lietuvą ir ki
tas šalis, kuriose laisvė savo 
t ikėjimui i špažint i y r a 
varžoma". 

dingai atlieka savo paskirtį. 
Aktyviai ji dalyvauja oficialio
se lietuvių ir kitų tautybių 
ruošiamose demonstracijose dėl 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų 
laisvės, atlieka visus JAV LB 
krašto valdybos įpareigojamus 
darbus, pagelbsti LB Vid. Vaka
rų apygardos valdybai, telkia 
lėšas išeivijos lituanistiniam 
švietimui, spaudos bei radijo 
infomacįjai, laisvėjančios Lie
tuvos darbams paremti ir t.t. 
Norėdama sutelkt i lėšų, 
valdyba ruošia banketus, pie
tus, vasaros metu prekystalius 
Chicagos lietuvių ruošiamuose 
festivaliuose, į kuriuos prisi
renka tūkstančiai žmonių, lietu
vių ir kitataučių. Festivaliai 
vyksta kasmet Marąuette 
Parke Lithuania Plaza gatvėje 
šeštadieniais,ir kitas, šiemet jau 
VTI, liepos mėn. vyksta tris 
dienas prie S. Western ir 43-47 
gatvių pievelėje. Organizuoja 
vietos Lietuvių namų savininkų 
d-ja, pirm. V. Utara. 

Lietuviai ir kitataučiai tuose 
festivaliuose pristato daug 
prekystalių ir prekiauja meniš
kais paveikslais bei drožiniais, 
įvairiais žaisliukais, blizgučiais 
ir t.t. Be to, Brighton Parke il
gose palapinėse susėdę ir gurkš
nodami alų klausosi lietuviškos 
ir kitos trankios muzikos 
melodijų. 

Festivalius įvairiai paremia 
miesto valdyba. Priežiūrai at
siunčia daug policininkų, bet 
lietuvių tvarkomuose rengi
niuose nereikalingai jie gaišta 
brangų laiką, neturėdami dar
bo dykinėja. 

LB-nės Brighton Parko apy
linkės valdyba ir rėmėjai 
nelengvu darbu čia turtina 
valdybos iždą, kad metų pabai
goje pelną kultūringai paskirs
tytų lietuviškoms institucijoms. 
Nevengdami vasaros kaitros, jie 
pasistato stalus, užkuria alie
jaus katilą, verda juose 
argentinietiškus skanėstus ir 
vaišina išalkusius. Turi čia ir 
laimės šulinio stalą. Tuos be 
atlyginimo dirbančius apy
linkės lietuvius, kad išeivijos 
lietuvių tęstinumas laikytųsi 
gyvas, tenka juos matyti apy
linkės veikloje, norėčiau bent 
dalinai čia juos paminėti: pirmi
ninkė S. Daulienė, S. Jokūbai
tis (sėkmingai išsikapstęs iš 
sunkios ligos ir sugrįžęs prie 
darbo), V. Dijokas, O. ir V. 
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Račiūnai, Majauskai, A. Va^ 
deišienė, J. ir M. Mikutaičiai, R. 
Darienė, Z. Krasauskas, G. 
Eidukaitė, D. Ilginytė, S. Nau
jokas, K. Venckutė, K. Daulys, 
B. Kačinskienė, J . Tama-
ševičienė, V. Milavickienė, B. 
Veiverienė, M. Strungienė, E. 
Kernagienė ir V. Urbonienė. 
Jeigu nepastebėjęs ar per klai
dą ką nors nepaminėjęs pralei
dau, iš anksto atsiprašu. O gi tos 
„darbščiosios bitelės" jau skel
biasi laukiančios svečių 
ruošiamam Rudens baliuje 
rugsėjo 30 vakarą Saulių naę 
muose. Aišku,valdyba atlieka ir 
daugiau čia nepaminėtų darbų. 

Paminėtina, kad į Brighton 
Parko gyvenvietę atvyko ir 
apsigyveno gana daug šio 
pokario lietuvių. Lituanistinė 
pradž. mokykla buvo išaugusi į 
180 lietuviukų. iŠ viso ją baigė 
430 vaikų. Su maža išimtimi be
veik visi baigė lituanistinius ir 
aukštuosius mokslus. Pagal įgy
tas mokslo specialybes, beveik 
visi i šs iskla idė plačioje 
Amerikoje ir kitur. O nesant 
prieauglio, dabar čia nebėra nė 
lituanistinės mokyklos. 

Pereitais metais JAV-se vyko 
LB XII tarybos r i n k i m a i . 
Valdybos pirmininkė S. Dau
lienė pasirūpino ir surado apy
linkėje gyvenančius, baigusius 
ar baigiančius aukštuosius 
mokslus keturis lietuviškoje 
veikloje pas i re i šk ianč ius 
jaunuolius ir paprašė juos 
kandidatuoti į LB tarybą. 
Kandida ta i buvo žinomi 
lietuviškoje veikloje ir sutiko 
kandidatuoti šie jaunieji: Jonas 
Cinkus, Gailė Eidukaitė, Rasa 
Miliauskaitė ir Asta Spurgytė. 
Mergaitės sėkmingai buvo iš
rinktos, tik gaila, kad J. Cinkui 
pritrūko balsų. Neužmirštinas 
kviesti būsimuose LB tarybos 
rinkimuose! Jis „neįsižeidė", 
kad nebuvo i š r i n k t a s , 
neprapuolė, bet organizavo 
lietuvių demonstracijas Chica
gos miesto centre, o Pavergtųjų 
tautų demonstracijose, taip pat 
miesto centre, pasakė prasmin
gą kalbą masiniam susirinkime 
demonstruojančių lietuvių var
du, yra pareigingas LJ s-je. Tai 
gražus lietuvių jaunimo pavyz
dys jauninti Lietuvių Bend
ruomenę. 

Apylinkės valdyba dabar 
renka pa ra šus pet ic i ja i 
Jungtinėms Tautoms ir kt. dėl 
Molotovo ir Ribbentropo sandė
rio panaik in imo, t a ip p a t 
ruošiasi dalyvauti bendrose de
monstracijose rugpjūčio 23 d. 
tuo pačiu reikalu Chicagos 
miesto centre. Tai tokie LB 
Brighton Parko valdybos 
džiaugsmai ir rūpesčiai. 

J . Šlajus 

Advoka tas Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
5->e$tad 9 v r. iki 1 vai d. 

m* V Paulius, kun A 
Simutis ir J Žemaitis 




