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Baltijos Tarybos 
kreipimasis į Jungtines 

Tautas 
SNO Generaliniam Sekretoriui 
Ponui Javierui P. DeCuellarui 

Gerbiamas Pone 
Generalini Sekretoriau, 

Pastarųjų metų Tarybų Są
jungos politinė raida pažadino 
toje šalyje tikėjimą, kad nugalės 
atkuriamos žmogaus teisės ir 
tautų apsisprendimo teisės, 
kurias sunaikino ir užgniaužė 
Stalino ir jo pasekėjų autorite-
tariniai režimai. Tautinio apsis
prendimo siekis vienija Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tautas. Tie 
siekiai išdėstyti Baltijos tautų 
judėjimų dokumentuose: 1989 
m. gegužės 14 d. Baltijos 
Asamblėjos rezoliucijose ir 1989 
m. rugpjūčio 23 d. „Baltijos 
kelio" deklaracijoje. 

Primename J u m s , kad šios 
trys Baltijos valstybės iki 
Antrojo pasaulinio karo buvo 
pilnateisės Tautų Sąjungos 
narės ir 1940 m. buvo Tarybų 
Sąjungos okupuotos, o po to — 
aneksuotos. Tų veiksmų pagrin
das buvo Stalino ir Hitlerio 
paktas su slaptais protokolais. 
Baltijos kraštų tautos ir visa 
tarptautinė visuomenė laukia 
pirmiausiai iš Tarybų Sąjungos, 
kad tas suokalbis būtų oficialiai 
pasmerktas ir paskelbtais juri
diškai niekinis nuo pasirašymo 
akimirkos. Rugpjūčio 23-ąją 
pakto penkiasdešimtmečio 
dieną, mūsų trys mažos tautos 
parodė pasauliui savo nepajudi
namą troškimą taikiu, parla
mentiniu keliu, laisvu valios 
pareiškimu atkurti valstybinę 
nepriklausomybę. Savo ap
sisprendimo siekio mes neke
tiname realizuoti nei smurto 
keliu, nei kurios nors kitos tau
tos sąskaita, nei sudarant 
grėsmę Europos saugumui. 

Nors Baltijos kraštų galingi 
masiniai judėjimai yra aktyvūs, 
čia nebuvo jokių prievartinių 
incidentų ir susidūrimų, nė vie
nas mūsų judėjimų niekad 
neišreiškė panašių ketinimų, o 
juoba — grasinimų. 

Todėl Estijos, Latvijos, ir Lie

tuvos tautų tarpe TSKP CK šių 
metų rugpjūčio 26-sios Pareiški
mas sukėlė nuostabą ir pasipik
tinimą, nes ten šios tautos 
gąsdinamos smurto grėsme ir 
net „gyvybingumo praradimu, 
jeigu jos neatsisakys nepri
klausomybės siekio* Baltijos 
respublikų visuomenė suvokė 
tuos grasymus kaip išreikštą 
tarybinės vadovybės pasiruo
šimą panaudoti jėgą ir net 
griebtis genocido prieš pa
valdžias jai beginkles tautas. 
Tokie grasymai šiurkščiai prieš
tarauja žmogaus teisėms ir tarp
tautinėms konvencijoms, kurias 
pripažino TSRS. 

Jausdami nerimą ir suvokda
mi atsakomybę už mūsų tautų 
likimus, būdami įsitikinę, kad 
jų laisvės siekių pobūdis yra tei
singas ir taikus, mes, Baltijos 
kraštų tautų sąjūdžių atstovai, 
pripažindami SNO įstatus ir įsi
pareigodami besąlygiškai vado
vautis jų principais kreipiamės 
asmeniškai i Jus , pone Gene
ralini Sekretoriau, su prašymu 
panaudoti Jūsų aukštąjį statusą 
ir tarptautinį autoritetą padėti 
mūsų tautoms ir apginti jas, j 
atsidūrusias genocido grėsmės' 
akivaizdoje. 

Mes prašome Jūsų art i
miausioje ateityje atsiųsti į Es
tiją, Latviją ir Lietuvą tarptau
tinę komisiją ištirti ir įvertinti 
situaciją, žmogaus teisių ir 
tautų teisių gerbimą. 

Mes prašome Jūsų taip pat 
įtraukti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautų likimo klausimą 
į kurios nors SNO sesijos 
dienotvarkę. 

Su gilia pagarba, 
Estijos ir Latvijos 
Liaudies frontų ir 

Lietuvos Pers i tvarkymo 
Sąjūdžio Baltijos T a r y b a 

(Pirmininkų parašai) 
P.S. Pridedami dokumentai. 
Ryga. 1989 m. rugpjūčio 31 d. 

Jeltsinas VVashingtone 
Washingtonas. — Baltieji rū

mai nepaprastai atsargiai at
vėrė duris Sovietų Aukščiau
siosios Tarybos nariui Borisui 
Jeltsinui. Prez. Bushas trumpai 
su juo pakalbėjo ir pasakė, kad 
jis palaiko perestroiką. 

Jeltsinas po to susitiko su 
Saugumo tarybos viršininku 
Brent Scowcroft, kuriam išdės
tė kaip Amerika galėtų padėti 
Sovietų Sąjungai atstatyti eko
nomiją. 

Po jo vizito Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorius Marlin 
Fitzwater pasakė, jog vyriau
sybė nenorėjo Jeltsinui suteik
ti „opozicinės platformos" ir todėl 
nebuvo daroma su juo oficialios 
nuotraukos. Busho vyriausieji 
pareigūnai su jo vizitu delsė iki 
pat pačios paskutinės minutės. 
Sutikimas buvo duotas tada, kai 
jis po savo kalbos Baltimorėje, 
jau buvo pasiruošęs išvykti iš 
sostinės ribų ir nebegrįžti. 

Jel ts inas patenkintas 
sostinėje 

Vienas oficialus pareigūnas 
sako, kad pasikalbėjimas lietė 
Amerikos investavimo klausi

mą Sovietų Sąjungoje. Bet šio 
dalyko esmė yra tame, kad jis 
buvo priimtas. Ilgiau Jeltsinas 
kalbėjosi su Valstybės sekre
toriumi James Baker III. Po šių 
vizitų žurnalistai pastebėjo 
Jeltsino išraiškoje šypseną ir 
pasididžiavimą. Nežiūrint, kad 
jis buvo miegojęs porą valandų, 
bet nerodė nuovargio ir prisi
taikė perkrautai dienotvarkei. 

Bet jo vizitas Washingtone ne 
visai pasisekė taip kaip buvo 
suplanuotas. Jis susitiko su 8 
senatoriais, kuriems vadovavo 
sen. Bill Bradley, kuris abejoja 
apie investavimo naudą, kad tai 
padėtų sovietų persitvarkymui. 
Kitas susitikimas su sen. Bar
bara Mikulskį, Zbigniew 
Brzezinski, buvusiu Saugumo 
tarybos nariu, ir kongr. Richard 
Gephardt, ku r i e jo laukė 
pusantros valandos, nebeįvyko. 

Pagyrė Vengriją 
Spaudos konferencijoje Jeltsi

nas pasisakė už Vengrijos 
sprendimą išleisti tūkstančius 
vokiečių į laisvę. Žmonės turi 
turėti teisę gyventi ten, kur jie 
nori. Todėl ir emigracija patei-

Gali pasikartoti 1964 
metų spalis 

Baltijos respublikos turi pačios apsispręsti 

Valstybės departamento sekretorius James A. Baker m priėmė Borisą Jeltsiną, kuris vadovauja 
neformaliai opozicijai Kremliuje prieš Sovietų Sąjungos prezidentą M. Gorbačiovą. 

Viceprezidentas už Baltijos 
sąjūdžius 

Washing tonas . — Reuterio 
žinių agentūra praneša, jog 
J A V viceprezidentas Dan 
Quayle pasakė, kad Amerika 
pa la iko t a u t i n i u s nepri 
klausomybės sąjūdžius Sovietų 
Sąjungoje ir mano kad Amerika 
reaguotų, jei Maskva bandytų 
juos užblokuoti. 

„Reikia tikėti, jog Baltijos 
valstybės eis ta kryptimi, kuria 
nori eiti ir tai yra, kad gins savo 
nepriklausomybę", kalbėjo vice
prezidentas , pasirodydamas 
CNN Evans ir Novak programo
je praėjusį šeštadienį. Apie ta i 
rašo ir „Washington Times" 
dienraštis. 

Paklaustas, ar YVashingtonas 
reaguotų, jei Sovietų Sąjunga 
atsisakytų suteikti nepriklau
somybe Baltijos valstybėms, 
atsakė, kad taip galėtų būti, 
kiekvienas įvykis sulaukiąs at
sakymo „ir jei būtų neigiamas 
dalykas Baltijos valstybėms, 
aš manau, kad būtų Amerikos 
neigiamas atsakymas". Sovietų 
Sąjunga paskutiniu metu yra 
tautinių pasireiškimų Baltijos 
valstybėse ir Azerbaidžane su
jaudinta. Praėjusį šeštadienį 
naujas masinis ukrainiečių 
mitingas ragino pašalinti ir 
teisti Ukrainos respublikos 
veteraną Komunistų partijos 
vadą. 

girdime ir skaitomi- apie Gene
ralinį sekretorių, veikia tikrai, 
kalbėjo Quayle. „Aš manau, 
kad mes nuo to neatsitrauk
sime, bet eisime pirmyn". 

Praėjusį šeštadienį Gorba
čiovas savo kalboje taip pat 
pasakė, jog Komunistų partijos 
politiką nustatantis Centro 
komitetas g r e t a i susitiks 
svarstyti tautines problemas 
Sovietų Sąjungoje. Gorbačiovas 
pats nekaltino šioje kalboje 
Baltijos sąjūdžių, kurie neseniai 
buvo Centro komiteto pasmerk
ti, įskaitant Kremliaus konser
vatorius ir Sovietų spaudą. Jis 
pasisakė esąs už ekonominį 
suverenumą Sovietų respubli
koms, ypač to pageidaują ir Bal
tijos vadai. 

„Washington Post" taip pat 
rašė, jog viceprezidentas pasi
sakė už Baltijos kraštų nepri
klausomybę ir kad YVashingto
nas rems jų kovą. 

JAV viceprezidentas Dan Quayle 

Vyr iausybė remia Baltijos 
nepr ik lausomybę 

„Reikia manyti, jog glasnost 
ir perestroiką ir vadinamasis, 
naujasis mąstymas, kurį mes 

sinama. Jeltsinas ypač pabrėžė, 
kad būtų daromi privatūs ame 
rikiečių investavimai, bet ne 
vyriausybės dovanos. Jeltsinas 
prašė senator iaus Bradley 
paaiškinti, kaip dirba Amerikos 
Kongresas. Tai jį labai domino. 
Bet Jeltsinas niekur neišdėstė 
savo tikrų planu 

— Rytų Vokietijos pabėgėlių 
skaičius jau siekia maždaug 
15.000. 

— Amerikos delegacija atvy
ko į Nikaragvą ir jau susitiko su 
sandinistų prezidentu Danieliu
mi Ortega būsimųjų rinkimų 
klausimams aptarti. 

— Sovietų Sąjungos vicepre
zidentas Anatolijus Lukianovas 
atvyko šešių dienų vizitui į 
Kiniją. 

— Passau laikraštis savo 
skiltyse paskelbė tūkstančių 
darbų pasiūlymus atvykusiems 
vokiečių pabėgėliams iš Rytų 
Vokietijos. Daugeliui pasiūlyta 
ir apsigyvenimo butai ar kam 
bariai. 

— Rytų Berlyne netikėtai at
sirado Soviet 4 Sąjungos Polit-
biuro narys Jegoras Ligačiovas. 
Tuo tarpu neskelbiama jo misi
ja, tačiau Vakarų spauda pri
mena, jog tas turi ryšio su ma
siniu vokiečių exodu ir labai 
sergančiu Rytų Vokietijos Ko
munistų partijos vadu Erichu 
Honeckeriu. 

— Amste rdame Olandijos 
katalikų vyskupai pareiškė ne
pritaria žydų nuomonei, kad 
būtų uždarytas karmeličių vie
nuolynas Auschwitze. 

— Bostono spaudoje plačiai 
rašoma apie 1939 m. paktus ir 
demonstracijas. Daug spaudos 
ištraukų redakcijai atsiuntė 
mūsų bendradarbis A. Mažiulis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Varšuvoje Lenkijos parla
mentas patvirtino ministerio 
pirmininko Tadeušo Mozowiec-
kio pristatytą pirmąją ne ko-
muistinę vyriausybę po 1940 
metų. Niekas nebalsavo prieš. 

— Kinijos sostinėje Beijinge 
sekmadienį universitete turėjo 
būti atliktas Filharmonijos 
koncerte Verdi kūrinys ,.Re-
ąuiem", bet vyriausybė uždrau
dė paskutinę valandą, bijodama, 
kad žmonės tuo neprisimintų 
žuvusių už demokratiją žmonių. 
Tą dieną suėjo šimtas dienų, kai 
Tiananmen aikštėje įvyko 
žmonių skerdynes, kai komu
nistai užpuolė studentus ir 
kitus, kurie norėjo demokratijos 
Kinijoje. 

— Lenkijos kardinolas 
primas Jozef Glemp atšaukė 
savo kelionę į JAV, pranešė 
Lenkijos žinių agentūra. 

— New Yorko miesto mero 
pirminiuose rinkimuose pralai
mėjo ilgametis meras Edward 
Koch demokratų sąraše. Kan
didatūrą laimėjo David Din-
kins, kuris yra Manhattano 
Borough kompanijos preziden
tas. Jei jis laimės rinkimus prieš 
respublikonų kandidatą, kuriuo 
yra buvęs prokuroras Rudolph 
Giuliani, tai bus pirmas juodo
sios rasės žmogus New Yorko 
meru. 

Maskva. — Sovietų laikraštis 
rašo, jog prez. M. Gorbačiovas 
gali būti pašalintas perversmo 
keliu taip kaip Nikita Chruščio
vas prieš 25 metus. „Maskvos 
Pravda" rašo jog tos sąlygos 
Gorbačiovo pašalinimui kaip tik 
dabar egzistuoja: žlunganti eko
nomija, partijos nesugebėjimas 
valdyti, populiariųjų frontų 
veikla ir streikų komitetų susi-
organizavimas beveik visame 
krašte. 

Sociologas Nikolajus Michai-
lovas savo straipsnyje klausia: 
už ką mes esame — už demokra
tizaciją ar už naują stiprų žmogų? 
Šis klausimas esą dažnai kar
tojamas Sovietų gyvenime. Jis 
rašo, kad kalbama apie politinį 
perversmą pašalinant Gorba
čiovo vyriausybę arba kad ta 
vadovybė bus priversta pakeisti 
iki šiol vestą politiką. „Maskvos 
Pravda" yra Maskvos Komu
nistų partijos laikrašt is ir 
skir iasi nuo „P ravdos" 
laikraščio, kuris skiriamas vi
sam kraštui. 

Je l ts inas Gorbačiovo vietoj? 
Šis straipsnis pavadintas „Ar 

galimas 1964 metų spalis 
šiandien?" Tai yra ta data, kai 
Chruščiovas buvo pašalintas tos 
grupės, kuriai vadovavo Brežne
vas ir Kosyginas. Minimas 
straipsnis, atrodo, yra artimas 
Boriso Jeltsino bendraminčiams 
šiandien. Jeltsinas vadovavo 
Maskvos partijos organizacijai, 
o dabar išrinktas į Liaudies 
Kongresą deputatu. Jis sako, 
kad yra tam tikros jėgos ir 
dabar, kurios yra pasiruošusios 
perimti centrinę valdžią. „Tai 
yra žmonių frontai, darbo 
kolektyvai ir streikų komite
tai". Jie turi svarbią rolę. 

Minėtame straipsnyje tas so
ciologas rašo, prisimindamas 
Jeltsiną. „Yra labai galima, kad 
tie, kurie mosikuoja demokra
tiniais plakatais šiandien, rytoj 
pasiskelbs palaiką galingą 
centrinę valdžią". Michailovas 
norėtų galingos partijos, bet jis 
sako, kad partija gali prarasti 
savo galią ir turės dalintis val
džia su kitomis grupėmis. Tokia 
dviguba situacija privesianti 
prie chaoso krašte ir sukelsian-
ti pasipriešinimą. Tas pasiprie
šinimas privesiąs prie karo 

Tegu respublikos pačios 
sprendžia savo likimą 

Chicago. — Iš Wash:ngtono 
Boris Jeltsinas vėlai po pietų 
atskrido į Chicagą ir čia kalbėjo 
trims tūkstančiams žmonių 
Hilton viešbutyje, kurio kalbą 
suruošė Chicagos Užsienio 
reikalu taryba. 

Čia jis pasakė, jog Maskva 
gali išvengti tautinės įtampos, 
leisdama tautybėms apsispręs
ti, ar jos nori pasilikti Sovietų 
Sąjungos dalimi. Sprendimas 
turėtų būti. kad būtų leistas 
..tautinis suverenumas ir ekono
minė nepriklausomybė'* respub
likoms, kurios sudaro Sovietų 
Sąjungą, paliekant Centrui tik 
bendrąją politiką ir bendrąją 
ekonominę strategija. Jis sakė, 
kad 54^ Baltijos žmonių nori 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. 
Jo nuomone, jei minėti jo pasiū
lymai būtų pritaikyti, tai tas 
procentas sumažėtų. Bet kiek

vienu atveju, Jeltsinas pasakė, 
jog tai yra tų žmonių reikalas, 
ar j ie nori būt i Sovietų 
Sąjungoje, ar išjos pasitraukti. 
Bet jis tikįs, kad kraštas nesu
grius. 

Jeltsinas aiškiai pasakė, kad 
jis palaiko Gorbačiovo politines 
ir ekonomines reformas. „Mes 
turime skirtumus tik taktikoje, 
ypač ekonominėje srityje". 
Pastebėjęs, jog 48 milijonai 
Sovietų piliečių gyvena neturte, 
gaudami maždaug 70 rublių 
mėnesiui, Jeltsinas pasakė: 
..Mes esame ant bedugnės 
krašto. Perestroiką yra pavoju
je. Mes manome, kad liko tik 
maždaug metai jos pasise
kimui. . . Euforija kurią 
amerikiečiai yra susidarę apie 
perestroiką, yra klaida. Pe
restroiką yra pavojuje ir turi 
būti išgelbėta". 

stovio įvedimo, o tada bus 
suspenduota konstitucija ir 
paleistas parlamentas. Šis chao
sas, jis sako, kils iš nuolat 
blogėjančios padėties Sovietų 
Sąjungoje. 

Partija be autoriteto 
Sociologas rašo, jog Sovietų 

žmonės niekada nėra buvę taip 
nepatenkinti, kaip dabar — tau
tybių konfliktai, ekologinės 
problemos, infliacija, maisto ir 
kasdieninių prekių trūkumas, 
korupcija ir organizuoti nusi
kaltimai išsiplėtė. Streikai ir 
didėjantys tautiniai nusitei
kimai taip pat prisideda prie 
artėjančio chaoso. Parti ja 
prarado autoritetą- Komunistai 
rinkimuose pralaimėjo, visuo
menė nebepasitiki komunistais. 
Respublikų partijų vadai viešai 
išeina prieš savo vadus 
Maskvoje. 

„Maskvos Pravda" rašo, jog 
dėl šių priežasčių ir didėja gali
mybės, kad Gorbačiovas gali 
būti pakeistas. Jo reformos — 
politinės ir ekonominės — nuo 
pat pradžių susilaukė pasi
priešinimo iš vyresniųjų par
tiečių, konservatyviųjų 
biurokratų ir kariuomenės 
vadų, kurie gali kiekvienu metu 
sulaikyti jo politiką arba jį patį 
pašalinti. Ir pats Gorbačiovas 
yra užsiminęs apie perversmą, 
nors ir neigiamai. 

„Revoliucija iš apačios" 
New Yorke atvažiavęs Boris 

Jeltsinas taip pat pasakė, jog 
Gorbačiovui liko pusmetis ar 
metai vadovauti kraštui, kad 
būtų padaryta pažanga, o jei ne, 
tai jam gresia „revoliucija iš 
apačios". J i s sako, jog ta 
revoliucija jau prasidėjo tauti
niais neramumais ir streikais. 
Tais klausimais jis norįs kalbėti 
ir su Amerikos vyriausybe. Ka
dangi jis yra Liaudies Kongreso 
deputatas, tai jis buvo priimtas 
ir Valstybės departamente. 

Pirmadienį Boris Jeltsinas 
kalbėjo Columbijos universitete. 
Čia jis aiškiai pasakė, jog Bal
tijos — Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos valstybės turi pačios nu
spręsti, ar jos nori pasilikti So
vietų Sąjungoje. „Ar Baltijos 
respublikos bus Sovietų Sąjun
goje, ar jos pasitrauks, turi jos 
pačios nuspręsti. Aš žinau, kad 
Amerikos žemėlapiuose tos 
respublikos yra žymimos kaip 
okupuotos teritorijos". 

Maskvoje tuojau Sovietų 
Užsienio Reikalų ministerijos 
kalbėtojas Gennady Gerasimo-
vas pareiškė, jog Jeltsino 
nuomonė yra jo privati nuomo
nė ir nereiškia vyriausybės 
nuomonės. Jis pasakė, jog depu
tatai, kurie lankosi Amerikoje, 
dar nėra oficiali Sovietų dele
gacija. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 14 d.: Krescencijus, 
Asta, Margiris, Eisvinas, Not-
burga. 

Rugsėjo 15 d.: Nikodemas, 
Eugenija. Rolandas. Rimgailė, 
Vismantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:28, leidžiasi 7:04. 
Temperatūra dieną 651., nak

tį 50 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 14 d. 

„OT WEEK" ŽURNALAS 
APIE IŠKILIĄ DETROITO 

LIETUVAITE 

The American Occupational 
Therapy Association, Inc. lei
džiamas savaitinis žurnalas 
„OT Week" š.m. liepos 20 d. 
laidoj, pačiame centre, įsidėjo 
dviejų puslapių iliustruotą re
portažą apie detroitiete Rasą 
Veselkaite. Cynthia Creighton 
reportažas, pavadintas „Du pa
sauliai" („Two Worlds"). Rasa, 
prieš keletą metų baigusi uni
versitetą fizinės terapijos ir re-
habilitacijos diplomu, dirba Det
roito Rehabilitacijos Institute. 
Kondensuotai ir taikliai rašinio 
autorė nupiešia Rasos „du 
pasaulius". Minimo Instituto 
Ugoninėj baltą chalatą padėjusi, 
ten pat ji apsirengia lietuviškais 
tautiniais drabužiais ir skuba 
lietuviams atstovauti Tarptau
tinės automobilių parodos 
atidaryme Cobo Hali. Šešta
dienį gal ji praleis su darbo 
kolegom ar mokslo draugais 
amerikiečiais, klausydama 
modernios muzikos, vaišinda-
masi pica, o sekmadienio ryte 
jau sėdės prie mikrofono WC AR 
radijo stoty, kaip „Lietuvių 
balso" transliacijų dalyvė. 
Pirmadienį ji grįš į darbą ir 
nesigailės net savo laisvalaikio 
pacientams. Užtat ji šįmet buvo 
apdovanota „Employee Recog-
nition Award" žymeniu. Rasa 
skambina pianinu ir yra lie
tuvių tautinių šokių šokėjų 
grupės dalyvė. Paklausta, kaip 
ji aprėpia ir suderina dešimtį 
veiklos poreiškių, atsako, kad 

taip įprato iš mažens ir prideda: 
„tėvai mus skatino viską atlikti 
kuo geriau". Toliau reporterei 
Rasa pasakoja, kaip daug jai 
davė lituanistinės mokyklos 
pamokos šeštadieniais, o ypač 
vasaros l ietuvių jaunimo 
stovykloje (tik nepaminimas 
Dainavos vardas). Stovykloje ji 
susipažinusi su jaunimu iš visos 
Amerikos. Jeigu nukeliaujanti 
į kurį tolimą miestą, užtenka 
telefonų knygoj susirasti lie
tuvišką pavardę, paskambinti, 
ir esanti priimama. Dar rašoma 
apie jos kelionę į Australiją 
(Jaunimo kongresan), apie 
dalyvavimą Tautinių šokių 
šventėj Kanadoj ir apie keletą 
kitų mums gerai žinomų, bet 
amerikiečiams t ikr iausiai 
nuostabą, gal net pavydą 
keliančių jos „dviejų pasaulių" 
veiksmų bei nuotykių. 

Reportažas iliustruotas dviem 
ryškiom nuotraukom. Vienoje, 
labai didelėje, Rasa tautiniuose 
drabužiuose, besišypsanti, reve
ransą daran t i . Antroje j i 
susikoncentravusi prie apmu
turiuotos paciento rankos. 

Būdama imli net kelių žanrų 
menui, ateity Rasa žada kon
centruotis į medžio skulptūrėlių 
kūrybą (woodcarving), „kadangi 
tai yra mano tėvo (Viktoro 
Veselkos) gyvenimo dalis" ir „aš 
noriu juo sekti". 

N.A. 

PABALTIEČIAI PAS 
VOKIETIJOS KONSULĄ 

Michigano baltų delegacija 
(latviai A. Pavlovskis ir D. Ru-

noomrfos 

Detro i to s k a u t a i r ik iuojas i „P i lėnų" stovykloje 

dzitis, lietuviai dr. S. Miškinie
nė ir B. Brizgys) rugpjūčio 23 d. 
lankėsi Vokietijos konsulate 
Detroite ir įteikė memoran
dumą dėl Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos išlaisvinimo. Generali
niam konsului esant atostogose 
Vokietijoje, delegaciją priėmė 
vicekonsule Ingrid Baumgart-
ner. Delegacija pareiškė 
susirūpinimą, kad vokiečių 
valdžios didelis draugiškumas 
sovietams gali pakenkti baltų 
laisvės kovai. Ji užtikrino, kad: 
„Vokietijos valdžia niekad 
nedarys to, kas kenktų jūsų 
kraštų išlaisvinimui. Juk mes 
turime padalytą Vokietiją". 

Be rna rdas Brizgys 

„PILĖNU" STOVYKLOJE 
VASAROS SEZONĄ 

BAIGIANT 

Šiurkams, Vaciui Slusniui ir jau 
anksčiau minėtiems, neužmirš
damas „ačiū!" už įteiktas 
dovanas ir aukas stovyklos išlai
kymui. 

LŠST pirm. Mykolas Abarius 
pasveikino atvykusius svečius, 
ir pranešė liūdną žinią, kad 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje neteko savo kapeliono kun. 
Jono Borevičiaus, jam mirus 
rugpjūčio 23 d., Chicagoje. 

Juozas Kinčius, Danutė Pet
rauskienė ir Elena Žukauskienė 
pravedė dovanų paskirstymą. 
Išdalinta daugiau negu 25 
dovanos. Po to visi vaišinosi, 
šnekučiavosi ir klausėsi Vinco 
Rimbos iš rekorderio perduoda
mos muzikos. 

JAV ir Lietuvos vėliavos buvo 
nuleistos 6 valandą vakare, vi
siems giedant Lietuvos himną. 

Pilėnų stovyklos salėje ant 

Nuotr. G i n o s B a u k i e n ė s 

atvyko 1949 m. ir apsigyveno 
Detroite. Čia įsijungė į Sv. An
tano parapiją. Muz. Stasio Sli
žio pakviesta, įstojo į parapijos 
chorą ir jame dalyvavo iki 
Aukščiausias pašaukė ją pas 
save. 

Liko jos vyras Jurgis Ribin-
skas, du broliai Lietuvoje, kiti 
giminės Amerikoje, Lietuvoje ir 
kitur. 

A. Grinius 
P E T R Ą JANUŠKĄ 

PRISIMENANT 

Liepos 28 d. suėjo treji metai, 
kai iš mūsų tarpo išsiskyrė 
Petras Januška. Jis mirė 1986 
m. liepos liepos 28 d. širdies 
priepuolio ištiktas Windsoro li
goninėje, sulaukęs 70 metų. 

Petras Januška gimė 1916 m. 
balandžio 18 d. Joninių km., 
Kurkl ių va lsč . , Ukmergės 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos sienos kabėjo LŠST foto korės- apskr. ūkininkų šeimoje. Baigė 
stovyklos vasaros sezono pondento Balio TelyČėno pa-
uždarymo gegužinė rugsėjo 3 d. ruoštos dvi foto vinjetės — 
buvo sėkminga. Diena buvo rugpjūčio 23 d. įvykusių Pabal-
graži, tad privažiavo daug tiečių demonstracijų Detroite ir 
svečių. Šauliai šiai gegužinei LŠST kapeliono kun. Jono Bore-
buvo gerai pasiruošę. Moterų vičiaus laidotuvių, Chicagoje. 

Vokietijos konsulo Detroite įstaigoje. Iš k.: A. Pau lovsk i s , D. Rudzi t is i r B . 
Drigpft. Sėdi vicekonsule Ingr id Baumgar tne r . 

Nuot r . S. M i š k i n i e n ė s 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvos Vyčių Vidurio centro 

apygardos suvažiavimas vyks 
rugsėjo 22-24 d. Du Bois, Fa. Po
sėdžiai vyks Sv. Juozapo bažny
čios salėje. 

Du Bois vyčių 86 kuopa ren
gia seimą ir mirusių vyčių ypa
tingą prisiminimą specialiomis 
pamaldomis kapinėse. 

Šiame seime dalyvaus delega
tai ir svečiai iš Cleveland, Oh., 
Dayton, Oh., Detroit, MI, 
Saginaw, MI, Southfield, MI, ir 
Pittsburgh, PA. 

Penktadienį, rugsėjo 22 d., 8 
vai. vak. Best Western Motei 
vestibiulyje vyks delegatų 
registracija ir svečių susipaži
nimas bei užkandžiai. Dauguma 
vyčių čia ir nakvos. 

Šeštadienį, rugsėjo 23 d., 9 
vai. ryto Šv. Juozapo bažnyčios 
salėje vyks Vidurio centro 
apygardos delegatų registracija 
ir susirinkimas. 

vadovė Onutė Selenienė ir jos 
padėjėjos Onutė Abarienė, Salo
mėja Grigaitienė, Sofija Siru
tienė ir Stefanija Telyčėnienė 
visus atvykusius nuoširdžiai 
priėmė ir pavaišino. Antanas 
Vaitiekus turėjo užtektinai 
gėrimų, Algis Macionis turėjo 
užtektinai bilietukų vaišėms. 

Amerikos Lietuvių Radijo 
klubo „Lietuvio Balso" pirm. 
Kazys Gogelis perdavė iš gar-
sajuostės Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio korespondento 
Rimo Kanapienio kalbą, o po to 
ilgai skambėjo Vilniaus ansamb
lio „Armonika" dainos. 

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas padėkojo svečiams už 
atsilankymą, moterų vadovei 
Onutei Selenienei ir jos padėjė
joms už maisto pagaminimą ir 
patarnavimą svečiams, taip pat 
talkinusiems įvairiuose dar
buose — Mykolui Abariui, Al
binui Grigaičiui , Baliui 
Telyčėnui, Romui ir Liudai 
Macioniams, Antanui ir Vladei 
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J/ 
tėto narys ir kitose pareigose. 

Pe t r a s J anuška dirbo ir 
Detroite lietuvių tarpe. 1961 m. 
gegužės 7 d. steigiamajame 
žurnalistų susirinkime išren
kamas į valdybą sekretorium. 
Nesant Windsore SLA kuopos, 
jis įsijungė į 352 kuopą Detroite 
ir čia buvo renkamas į valdybą, 
kurioje ėjo įvairias pareigas. 
Dalyvavo DLOC'o veikloje, 
Stasio Butkaus šaulių kuopoje, 
Dariaus ir Girėno klube. Buvo 
Tautos fondo įgaliontinis Wind-
sore, suorganizavo Vasario 16 
gimnazijai remti būrelį. 

Rašė į Kanados ir Amerikos 
laikraščius. Buvo malonaus 
būdo, visuomet gerai nusiteikęs 
ir su visais gražiai sugyveno. 

A.Gr. 

PARALYŽUOTAM 
13MTL.DOL. 

Cook apskr. teismas rugpjūčio 
25 d. nusprendė, kad paraližuo-
tas darbininkas Thomas Hoy, 
gyvenantis Lombard priemies
ty, turi gauti kompensacijos 13 
mil. dol. Jis yra statybininkas, 
tvarkė lubas ir lūžus pastoliams 
1984 m. krito 18 pėdų, 
susilaužydamas sprandą. Dabar 
negali valdyti nei rankų, nei 
kojų. 

Kurklių pradžios ir Veprių 
Žemės ūkio mokyklą. Studijavo 
ekonomiją ir buhalteriją. Kaip 
buhalteris dirbo Kaune įvairio
se įstaigose. 1942 m. buvo 
paskir tas Ukmergės apskr. 
Lietūkio instruktorium — revi
zorium. Po ka ro su šeima 
gyveno Vokietijoje, anglų zono
je, dirbo UNRRA raštinėse. 

1950 m. atvykęs Kanadon 
apsigyveno Windsore. Išdirbęs 
18 metų Gene ra l Motor 
įmonėse, įsigijo „Cadil lac" 
motelį ir su šeima labai sėkmin
gai jį tvarkė. 

Petras Januška buvo Wind-
soro KLB steigėjas, ilgametis jos 
pirmininkas ir valdybos narys. 
Taip pat jis buvo KLB Tarybos 
narys, KLF organizacijos komi-

9:30-12 vai. ryto bus religinis 
seminaras. 

1:00 vai. p.p. delegatai rinksis 
šeiminiam susirinkimui. Tarp 
svarbesnių šiuolaikinių klau
simų, bus svarstomi jaunimo 
reikalai ir tėvynės Lietuvos lais
vės raida demokratėjimo keliu... 
Kiek Lietuva patyrė rusų ža
dėtos laisvės? 

7.00 v.v. parapijos salėje 
vyčiai ir svečiai gėrėsis pietumis 
ir šokiais. 

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
10:00 vai. ryto Šv. Juozapo 
bažnyčioj bus pamaldos. 

11:15 vai. ryto Šv. Juozapo 
kapinėse bus specialios 
pamaldos mirusiųjų vyčių 
prisiminimui. Reikia pažymėti, 
kad kapinės įspūdingai įrengtos 
su kryžiaus kelio stotimis ir 
šventove. 

12:15 vai. p.p. Lietuvių klubo 
valgykloje bus specialūs pietūs. 

Vincas Gražulis 

Jos ypač pasitarnavo negalėju
siems tuose įvykiuose asmeniš
kai dalyvauti. 

ONĄ RIBINSK1ENE 
PRISIMENANT 

Rugsėjo 2 d. suėjo vieneri 
metai, kai iš mūsų tarpo iš
siskyrė aktyvi Šv. Antano para
pijos narė, choristė Ona Ribins-
kienė. 

Rugsėjo 2 d. 10:00 v.r. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje už a.a. 
Onos Ribinskienės sielą šv. Mi-
šias aukojo klebonas kun. Alfon-.. 
sasBabonas ir kun. Kazimieras LictUVldi Floridoje 
Simaitis. Kun. Alfonsas 
Babonas pasakė ir gražų P o m p a n o B e a c h , F l a . 
pamokslą Tą pačią dieną už a.a. ITVTITCTT T 
Onos Ribinskienės sielą šv. T A R P T ^ ^ r t ^ S T I V A U 
Mišios buvo aukojamos ir Prisi- TARPTAUTINI r fcSMIV ASĄ 
kėlimo bažnyčioje, Kaune. Jaunų lietuvių Heritage Cul-

MiŠių metu gražiai giedojo ture club yra pakviestas daly-
parapijos choras, kuriame, gyva vauti Fort Lauderdale, Fla., 
būdama, giedojo ir velionė Ona Meno muziejaus Tarptautinia-
Ribinskienė. Chorui vadovavo m e Kalėdų eglučių festivalyje 
muz. Stasys Sližys. Bažnyčioje lapkričio 28, 29, 30 ir gruodžio 
žmonių kaip sekmadienį — tai i i r 2 dienomis. Festivalis bus 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnsi ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 733-4477; 
R n . 246-O067; arba 2494581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. LU 54)348; Raz. PR 9-9933 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. 471-3300; ra*. 4424297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 90852 

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

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D, 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

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

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

,r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuotu ir į namus 

Namų 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago, IH. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundės Ava., Elgin, III. 90120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

LIETUVOS VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

CALIFORNIJOJE 

Rugpjūčio 15 d., J. A. Balta-
duonio namuose, Anaheim, CA, 
įvyko Los Angeles Lietuvos 
Vyčių kuopos susirinkimas. Ne
žiūrint atstumo (kai kuriems 
teko važiuot net 100 mylių), 
susirinko arti 40 narių. 

Susirinkimą pravedė, supa
žindino su naujais nariais ir su 
svečiais, pirmininkė Marytė 
Sepikaitė. 

Edv. Antanaitis papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės po ok. 
Lietuvą, kur lankėsi šią vasarą. 

Susirinkimui pasibaigus, visi 
pavaišinti suneštomis vaišėmis. 

Prie namo kabanti didžiulė 
Lietuvos vėliava, palengvino 
nariams atrasti J. Baltaduonio 

. namus. 

velionės vyro Jurgio Ribinsko 
pakviestieji svečiai. 

Po Mišių visi dalyviai buvo 
pakviesti į parapijos salėje 

1 East Las Olas Blvd., Fort 
Lauderdale, Fla. Čia bus iš
statyta bal ta puiki Kalėdų 
lietuviška eglutė, lietuviški 

velionės vyro Jurgio Ribinsko audiniai ir Nepriklausomos Lie-
parūpintas vaišes. Čia maldą tuvos vėliavos, 
sukalbėjo ir valgius palaimino Projektą vykdyti ir papuoša-
kun. Alfonas Babonas. Susitel- \ns rankom sukurti talkinin-
kimui vadovavo ir Onos Ribins- kauja Rožė Apanavičiūtė ir jos 
kienės biografiją papasakojo pa- vyras Galo Andrade bei vaiku-
rapijos choro seniūnė Stefanija c į a į Joanis, Elzbieta, Sofija ir 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 VV. 59th St.. Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai. kablnato ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. — Tai. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Pslos Vtaton Cantar, 7152 W.l27th St 

Palos Hgts , III. Ketv vai. 3 ^ v.v 
Tai. 448-1777 

Kaunelienė. 
Ona Ramanauskaitė-Ribins-

kienė gimė 1909 m. liepos 25 d. 
Lauškaimio kaime, Kybartų 
valsč. Baigė Kybartų ..Žiburio" 
komercinę gimnaziją. Trumpą 
laiką dirbo Jurbarko miškų 
urėdijoje ir vėliau „Germapo" 
vaistų gamykloje Kaune ir Vil
niuje kasini nkės-bubalterės pa
reigose. 

II Pasaulinio karo audrų 
išblokšti gyveno įvairiose 
vietose Vokietijoje. Amerikon 

Diana, Dovilė Mackevičiūtė ir 
jos vyras Ken Rasser bei vaiku
čiai Erikas ir Stefanija, Elzbie
ta Visofskaitė, Ramutis ir Can-
dy Račiūnai. Taip pat dirbs 
Alina Colemanaitė ir dr. Mar
tin Coleman bei klubo pirminin
kė Marytė Prunskytė-Colema-
nienė. 

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti skambinant Ft. Lau
derdale Art Museum tel. 305 -
525-5500. 

Mary tė Prunskytė-C. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcMoan Ava., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, l t 

Tai. 568-2960 (veikta 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kablnato tat. RE 7-1168; 
RazM. 385-4811 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
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Narkotikų problema 

VALSTYBES 
RŪPESTIS 

VIEŠOSIOS OPINIJOS 
LEDAMS TIRPSTANT 

Narkotikai yra organizmo 
apsinuodijimas. Jis veikia į 
linksmumą, kar ta is į l iūdnumą 
ar net depresiją. Tas apsinuodi
jimas yra dažniausiai savano
riškas, bet jis pasidaro įpročiu, 
kai kūnas pradeda reikalauti la
biau narkotikų, negu paprasto 
maisto. Tas apsinuodijmas yra 
toks įvairus, kaip įvairūs y ra 
vaistai, nuodai, jaudinimo prie
monės veikiančios kūno dalis a r 
visą kūną. 

Aps inuodi j imas v i s u o m e t 
veikia sąmonę, protavimą, gal
vojimą ir logiškus sprendimus. 
Tai mediciniškas aiškinimas. Jį 
gali panaudoti gydymui, t a ip 
pat mediciniškai apskaičiuo
jant, kad kūnas nebūtų perdaug 
ir perdažnai apnuodijamas, iš
skyrus atvejus, kai kitos prie
monės nėra skausmui malšinti , 
kaip morfijus vėžio ligoje. 

Siame krašte narkotikai y r a 
pasidarę visuomenės, tautos ir 
valstybės problema. Ją spręsti 
reikia daug milijonų pinigų, 
daug pastangų ir net specialių 
įstaigų, kurios gintų nuo narko
tikų arba gydytų j au nepatai
somai apnuodytus. Tokios įstai
gos yra brangios savo išlaikymu 
ir kova p r i e š n a r k o t i k u s . 
Ligoninės, kuriose gydomi bet 
kokios rūšies narkotikai, y ra 
taip pat: brangios ir sunkiai 
išlaikonfes. Jos negreitai duoda 
pozityvių, rezultatų ir ne vi-
suomeLpasiekia norimo t ikslo 
— paveikia narkotiką gerojon 
pusėn. Stiprinti tas ligonines ir 
tas institucijas, kurios padeda iš 
narkot izavimosi ke l t i s , y r a 

; didelis rūpestis ir didelis piliečių 
apsunkinimas. 

Jungtįnėse Amerikos Valsty
bėse, kuriose narkotikai p l in ta 
iš svetimų kraštų, y ra įsteigtas 
net specialus būrys su direkto-
rium#jtĮliam Bennett, kuris tu
ri visasjteises. Bet j is nėra nei 
policija, nei teismas, nei tikroji 
apsauga nuo narkotikų. Biuro
kratinis suvaržymas jam ap
sunkina darbą. Jis negali vienas 
su savo tarnautojais sprendimu 
daryti. J is tu r i pasitikėti teis
mais ir policija, kurie ne vi
suomet yra prieš narkot ikus . 

Amerikos kraštų. Perka ypač iš 
tų kraštų, kur veikia komunis
tiniai žudikai, kaip Peru ar 
Bolivija. 

Kolumbija pati kovoja prieš 
įvairius narkotikų pirklius, bet 
ji nėra taip pajėgi, kad galėtų 
nugalėt i teror is tus . J ie dėl 
pinigų ir pelno žudo policijos 
vadus, kandidatus į prezidentus 
ir svetimuosius patarėjus. Bet 
dabar prisidėjo prie kovos su 
narkotikų galiūnais ir JAV pre
zidentas bei kiti aukšt i parei
gūnai. 

Kolumbijos prezidentas Vir-
gilio Barčo jau yra atstatęs kelis 
policijos pulkininkus iš pareigų, 
nes ir jie palaikė ryšius su 
narkot ikų plat intojais . Pre
zidentas ir jo patarėjai , nema
tydami kitos išeities, paprašė 
JAV-bių patarėjų, kur ių pre
zidentas G. Bush nesigailėjo. 
Bet j is tuo tarpu dar nenori 
karinės pagalbos, kad nebūtų 
a p š a u k t a s l e i d i m u k r a š t ą 
okupuoti . Iš t ikrųjų re ik ia 
t i k ros ka r inės kovos pr ieš 
narkotikų pirklius, superkan-
čius šiuos nuodus ir norinčius 
dėl pelno nuodyti svetimuosius. 

Tikrieji nuodai, kaip kokai
nas, herojinas ir kiti, a t e ina 
kontrabandos būdu iš Pietų 
Amerikos. Pietų Amerikos žemė 
palanki auginti tokius auga
lus, iš kur ių paskiau daromi 
įva i rūs nuodingi v a d i n a m i 
„haliucinogenai" — narkotikai , 
sukelią l inksmas ar l iūdnas 
ha l iuc inac i j a s , u ž g n i a u ž i a 
sąmonę ir sąžinę, pa jungia 
protą. 

Daugiausiai įvairūs narko
manai prisideda prie žudynių, 
vagysčių, apiplėšimų, žmonių 
sužalojimų. Jie dėl narkot ikų 
gali lengvai užmušti net savo 
tėvą ar motiną. Nors Pietų 
A m e r i k o s va l s tybės v a r ž o 
narkotikų išvežimą, bet kai ku
rių valdžių net aukštieji parei
gūnai yra narkotikų platintojai, 
nes tai labai pelningas darbas ir 
padeda nusipirkti pritarėjų net 
valdžios viršūnėse. 

Iš Kolumbijos šiuo metu dau
giausia narkotikų pirkliai siun
čia įvairius nuodus. J ie yra 
pasižymėję dideliais ištekliais ir 
dideliu terorizmu. Dėl didesnio 
pelno narkotikų pirkliai samdo 
ne tik lėktuvus a r laivus per
vežti į Š. Ameriką nuodingus 
neapdirbtus ar jau apdirbtus 
narkotikus, bet nesigaili pinigų 
sumokėt i nuodingų a u g a l ų 
supirkimui ir iš kitų Pietų 

Narkotikų problema yra ne 
tik valstybės re ikalas ir rūpes
tis. Ir visa visuomenė, ypač tė
vai, turį vaikus, ir mokyklos, 
mokančios jaunimą, tu r i prisi
dėti. Tai nėra t ik gyvybėms pa
vojus s v e t i m i e s i e m s , be t 
didesnis pavojus sveikatai tų, 
kurie narkotikus — nuodus nau
doja. Šio krašto gydytojų įspėji
mas yra ne tik vengti bet kokių 
narkotikų, kurie sukelia šaluti
nius padarinius, bet ir tų vais
tų, prie kurių organizmas gali 
priprasti ir kurių gali vėliau rei
kalauti , kaip maisto a lkanas ar 
gėrimo ištroškęs. Juo labiau 
reikia vengti tokių narkotikų ir 
jų platintojų, kurie gatvėje par
davinėja jaunamečiams, kad jie 
įprastų ir paskiau pasidarytų 
stipriųjų narkotikų ir jais apsi
nuodijimo vergais. 

J a u n a m e č i ų naudo j imas i s 
alkoholiu, tabaku, saldumynais 
veda pamažu ir prie stipresnių 
nuodų vartojimo. Nebūtina, kad 
alkoholio ar tabako naudojimas 
kiekvieną prives prie narkotikų 
naudojimo. Bet t a i sudaro 
palinkimą, moralinę linkmę, 
nepaisymą apsinuodyti save 
patį arba apnuodyti savo drau
gus. Nuo jaunystės jau sudaro 
pagrindą netekt i sveikatos ir 
lengvesnį palinkimą prie narko
tikų. Jie kenkia sveikatai ir 
sudaro didelį pavojų prarast i 
gyvybę. Tokie įpročio ligoniai 
praleidžia gyvenimą kalėji
muose, pasidaro artimųjų ir 
visuomenės pabaisomis. Narko
tikų visi bijo ir visi nekenčia. Ar 
galima tokius išgydyti, kai jie 
pasidaro narkotikų vergai ir pa
baisos, tai klausimas. 

Medicina pataria prieš narko
t iku pavojus kovoti visuotinai. 
Gydytojai turi parodyti savo pa
c ientams, l inkus iems į bet 
kokius apsinuodijimus, tų apsi
nuodijimų kenksmingumą svei
katai . Labiausiai visi auklė 
tojai, visos religijos, visi moky
tojai, turį įtakos kit iems žmo
nėms — jauniems ar suaugu
siems — tur i rodyti nusikal
t imus dorai, žmonijai, savo 
šeimai ir sau pačiam. Karinės 
priemonės, kalėjimai, ligoninės 
ir doros mokymas turi eiti kar
tu , kad kova prieš savanorišką 
apsinuodijimą nebūtų pralai 
meta. 

P .S . 

S t u m d a m i e s i s u v e r e n u m o 
link, pabaltiečiai formuoja pe-
restroikos ateitį, stambiomis 
raidėmis skelbia milijoninio 
tiražo Time žurnalas rugpjūčio 
21 dienos laidoje. I lgame ir 
Pabaltijo tautoms savo vedamą
ją mintimi palankiame straips
nyje k o r e s p o n d e n t a s J o h n 
Kohan aprašo Pabaltijo tautų 
laisvės siekimo metodus ir jų 
trumpą istoriją. Lietuva yra 
pažymėta, kaip „didžiausia'" 
Paba l t i jo r e s p u b l i k a , nors 
komen ta r e y ra kla ida , nes 
rašoma, kad Lietuva buvusi 
„kelis kar tus okupuota lenkų, 
rusų ir vokiečių". Gal gėdingas 
Vilniaus pagrobimas y ra laiko
mas „visos Lietuvos" okupavi
mu? Autorius džiaugiasi, kad 
iki šiol pabal t iečių s iekia i 
nesusilaukė teroro ir anarchijos, 
bet sugeba savo reikalavimus 
„subtiliai ir gudriai išreikšti 
teisinių debatų ir parlamen
tarinės procedūros metodu". 

Žinios apie Pabaltijo tautų 
laisvės siekius baigia išstumti 
Kinijos įvykius ir Lenkijos 
pasikeitimų sensacijas. Cleve-
lando dienraštis, ilgą eilę metų 
ignoravęs pabaltiečius, staiga 
pasuko kita kryptimi, į pir
muosius puslapius dėdamas 
straipsnius apie įvykius Pa
baltijo kraštuose ir pasiųsdamas 
į Lietuvą Plain Dealer Wash-
ingtono biuro viršininką, lietu
vių kilmės žurnalistą Tomą 
Brazaitį. Rugpjūčio 23 dienos 
laidoje pasirodė redakc i jos 
vedamasis, užvardintas „Pabal
tiečių tiesos akimirka" . Su
g l a u s t a i nušv i e tu s Moloto-
vo-Ribbentropo pakto padarytą 
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skriaudą, Sovietų vadų to pakto 
egzistavimo paneigimą ir paga
liau jo pripažinimą, rašoma kad 
Pabaltijo kraš tuose tas paktas 
yra v a d i n a m a s ..tarptautiniu 
nusikal t imu". „Šimtai tūkstan
čių lietuvių, latvių ir estų, kurie 
rengiasi š iandien išeiti į gatves 
suda ry t i t r i jų šimtų mylių 
žmonių grandinę , minint pakto 
penkiasdešimtmet i , nepasiten
kins n i e k u mažiau už visišką 
Sovietų pasitraukimą. Oficialus 
tų protokolų pripažinimas t ik 
gali da r lab iau pakurstyti tą 
r e ika lav imą" , rašo autorius 
toliau. Straipsnis baigiasi: Atėjo 
laikas paž iūrė t i tiesai į akis ir 
numaty t i pasekme?. Slidus ke
lias į laisvę, nors ir į ribotą 
laisvę, Sovietams bijant, kad 
imper i j a v i s i ška i iširs, a t
s iskyrus pabaltiečiams, bet ta i 
turėtų bū t i geresnis pasirinki
mas, negu represijų prarajos su 
jų katastrofiškomis pasekmėmis 
šiandieninei Sovietų Sąjungai". 

Prest iž inė viešosios televizi
jos poli t inė programa, žinoma 
ka ip „McNei l -Lehre r Nevvs 
Hour" rugpjūčio 23 dieną savo 
vakarinėje ir naktinėje laidoje 
skyrė ištisą pusvalandį Pabalti
jo t a u t ų k laus imui . Debatuose, 
šalia koordinatoriaus, dalyvavo 
vienas poli t inių mokslų pro
fesorius, v ienas Valstybės de
pa r t amen to atstovas. Lietuvos 
tarybos deputa tas Linas Ku
činskas ir estų Populiaraus fron
to a ts tovas Ma t t Hint. Pokalbis 
buvo diskus in io pobūdžio, pra
dedant k laus imais pabaltiečių 

atstovams. Valstybės depar
tamento atstovas laikėsi santū
riai, tik pripažindamas Pabalti
jo respublikose vykstančio judė
jimo faktą ir tai, kad Maskva bi
jo Pabaltiečių pavyzdžio. Pro
fesorius tvirtino, kad pabaltie
čiai nuolatos Maskvai užbėga už 
akių ir jai daro staigmenas, o 
Maskva šiuo tarpu į jas tik 
reaguoja". J is savo išvadas 
užbaigė sakydamas kad , jau per 
vėlu Maskvai tą judėjimą su
s tabdyt i" ir neabejoja, kad 
Pabaltijo tautos bus laisvos. 

Televizijoje yra dažnai rodo
mos pabaltiečių demonstracijos. 
Buvo įspūdingai parodyta žmo
giškos grandinės pradžia Talli-
ne. Deja, lietuviams nesiseka 
patraukti didesnio žurnalistų 
dėmesio, užsienio žiniose domi
nuojant Estijai. Tenka pastebėti 
skirtumą tarp į televizijos ekra
nus patenkančių vaizdų. Lietu
voje dominuoja religinės apei
gos, kai tuo tarpu t iek Estija, 
t iek Latvija pabrėžia tautines 
aspiracijas, demonstruoja savo 
inteligentus ir niekur nerodo 
„babuškomis" galvas dengusių 
moterų. 

Laisvo krašto reporteriui y ra 
sunku suplakti tautiškumą ir 
religiją į vienalytę sąvoką. Esti
joje prieš kelerius metus pa
mokslavo populiarusis Billy 
Graham. Latviai didžiuojasi 
savo milžiniškais vargonais. 
Tačiau nė vieni iš jų nepropa
guoja savo kraštą kaip religinį 
objektą. Mūsų pastangos pro
paguoti Lietuvą kaip „kryžių 
ž e m ę " v a r g i a i l a i sva j ame 
pasauly je s u s i l a u k s t i e k 
s impat i jų , k iek j i t u r ė t ų , 

Rochestery, N.Y., Juodojo Kaspino demonstracija rugpjūčio 23 d. N'uotr. G. Vidmanto 

skelbdama save kaip vieną iš 
seniausių Europos t a u t ų su 
originalia kalba, didinga istori
ja. Reikia plačiame pasaulyje 
ieškoti užtarėjų ir draugų, 
iškeliant mus jungiančius , bet 
ne skiriančius elementus. Mūsų 
tauta y ra glaudžiai susijusi su 
krikščionybe. Per staliniškos 
priespaudos laikotarpi laisvoji 
išeivija rėmė Lietuvos katalikų 
Bažnyčią, nes ta ip jai diktavo 
sąžinė. Bet tur ime ir ne katali
kų lietuvių, ypatingai Biržų ap
skrityje. Liko ištikimi Lietuvai 
dar iš Vytauto Didžiojo laikų 
apie Trakus susispietę musul
monų tikėjimo karajimai. Turi
me ir Lietuvą mylinčių žydų, 
kurių atstovai dalyvauja Sąjū
džio veikloje. I visa ta i reikia 
a ts ižvelg t i , no r in t laisvąjį 
pasaul į pozityviai n u t e i k t i 
mūsų siekių atžvilgiu, nesu
keliant minties, kad esame 
linkę diskriminuoti. N e t ir 
lenkai, televizijai paruošdami 
programas, pirmiausia iškelia 
savo patriotizmą, pagerbdami 
Pilsudskio, Paderevskio asme
nis ir pabrėždami „Jagieloniš-
ko" universi teto Krokuvoje 
reikšmę. Nuo jų negalime at
silikti ir mes, turėdami eilę 
šimtmeč' egzistuojantį Vil
niaus ui.. ietą a r tokius 
architektūros paminklus , kaip 
Vilniaus Sv.Onos bažnyčią, 
ku r i ą Napoleonas norėjęs 
pasidėti ant delno ir nusigaben
ti į Paryžių. Geras buvo mūsų 
b a l e t a s , pu ik i buvo mūsų 
va l s tyb inė opera , kur ioje 
gas t ro l iuot i n e v e n g ė ir 
pasaulinio garso solistai. Mūsų 
solistai buvo kviečiami dainuoti 
Rygos, Stockholmo. Paryžiaus ir 
Vienos operose, o 1937 metais 
Kipras Pet rauskas dainavo 
Milano La Scaloje. Lietuvoje 
vyko ta rp tau t inė krepšinio 
olimpijada, o Dariaus ir Girėno 
skrydis per Atlantą yra taip pat 
vertas dėmesio. Visame pasau
lyje paplitusi skautų sąjunga 
buvo pagerbta paties įkūrėjo 
Baden-Powellio ir jo žmonos ap
si lankymu Lietuvos skautų 
1938 metų jubiliejinėje stovy
kloje. Tai mūsų jaunos valstybės 
puiki propagandinė medžiaga, 
kurią galėtume panaudoti pro
paguojant mūsų tautos ryšius 
su Vakarų kultūra tarptautinė
je plotmėje. 

Taip pat yra svarbu pasauliui 
parodyti Lietuvos meną, nesiri-
bojant liaudies meno egzotika ir 
jo beasmenišumu. Rodykime ki
tiems, ką sukūrė mūsų indivi
dualūs talentai, pratur t inę pa
saulio kultūros lobyną, nenus-
kriaudę savo tautos. Savo dva
sioje išliksime lietuviai, mylin
tys savo liaudies dainas, šokan
tys tautinius šokius, giedantys 
lietuviškas religines giesmes. 
Šekspyras savo veikalams sėmė 

temas iš Danijos ir Italijos, nesi-
ribodamas savo gimtąja Angli
ja . Vokiečio Šilerio didingiau
sias veikalas y ra Prancūzijos 
„Orleano mergelė". Nobelio 
laureatė amerikietė rašytoja 
Pearl Buck pagarsėjo savo vei
kalais apie Kiniją. M.K. Čiurlio
nio tapyba jau susidomėjo japo
nai. Eilė jo muzikos ir tapybos 
kūr in ių , kaip jo „Zodiako 
ženklų" ciklas, j au išeina virš 
savo tautos ribų ir savo temati
kos visuotinumu tampa pasauli
nės kultūros vertybe. Skatinki
me individualią kūrybą, remki
me mūsų menininkus ir ieško
kime būdų juos įvesti į tarp
tautinę areną, kaip tam pradžią 
duoda į tarptaut inį Casadesus 
vardo pianistų konkursą Cleve-
lande atvykę iš Lietuvos pianis
tai Eglė Janulevičiūtė ir Jurgis 
Karnavičius. Buvo nepaprastai 
miela spaudoje matyti jų pavar
des su pastaba, kad jie yra iš 
Lietuvos, o ne „sovietai", kaip 
tai buvo daroma anksčiau. Tai 
labai aukšto prestižo tarptauti
nis muzikos įvykis, kuriame at
rankos būdu dalyvauja t ik au
kšto lygio profesionalai. Eglė 
pateko į finalą ir laimėjo šeštą 
vietą. I konkursą yra pri imami 
kandidatai, prisiuntę savo įgro
tas kasetes, kur ias išklausius 
speciali komisija padaro at
ranką. Šiais metais norinčių 
dalyvauti konkurse buvo 93, bet 
tik 46 buvo suteikta garbė jame 
pasirodyti. Abu pianistai yra 
romantikų klasikų kompozito
rių gerbėjai, o Jurgis Karnavi
čius jau net kelis kartus Vakarų 
Europoje dalyvavo pianistų kon
kursuose, įsigydamas specialius 
diplomus ir t u o garsindamas 
Lietuvos vardą. Su laiku bus 
iškovotas ir tarptaut inės sporto 
olimpijados komiteto pripažini
mas mūsų sportininkams teisės 
rungtynėse atstovauti Lietuvai, 
ne okupantui. Bet gal iki kitos 
olimpijados Lietuva savaime 
bus laisvų valstybių tarpe... 

PAKELIA PROFESORIV 
ATLYGLNIMĄ 10% 

Illinois gubernatoriaus taryba 
paskelbė, k a d šiais mokslo 
metais profesorių ir dėstytojų 
atlyginimas pakel iamas 10^ . 
Dabar jų mėnesinis atlygsaimas 
vidutiniškai bus 4,030 dol. 
mėnesiui. Studentų mokestis 
nekeliamas. 

GREITOJI PAGALBA 
NARKOMANAMS 

Chicagoje labai padidėjo pa
cientų gre i tos ios paga lbos 
padaliniuose, atvežamų čia dėl 
sunkių susirgimų dėl alkoholio 
ar narkotikų. Tokių ligonių į 
Chicagos ligoninių greitosios 
pagalbos padalinius 1988 m. 
buvo atvežta 3.913. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Lėktuvas iš Los Angeles be sustojimo nuskrido per 
11 valandų į Rio de Janeiro aerodromą. Taip, kad visai 
nepabodo. Jau buvo 9 valanda ryto. Išlipusius iš 
lėktuvo keleivius nuvežė į lėktuvų stotį, kur suėjome 
į didžiulę salę. Dalis keleivių liko salėje. Juos tikrino 
policija ir muitinė. Mes, kurie skridome į Sao Paulo, 
buvome suvaryti į kitą salę, bet mūsų niekas netikrino, 
nes pranešė, kad 9:30 vai. keleivius nuskraidins kitu 
lėktuvu į Sao Paulo ir ten būsime patikrinti policijos 
ir mui t inės kontrolierių. 

Vaikštau su savo odiniu klumšiu po salę ir dairausi 
į krautuvių vitrinas, kur pridėta įvairių užsieninių 
gėrimų, kosmetikos, brangenybių. Tai gera reklama, 
nes keleiviai tuo labai domisi ir žioplinėja prie vitrinų, 
kaip ir aš. Žiūriu, vitrinoje pristatyta įvairių rūšių gė
rimų: Black Label butelis 72 dol., Old Scotch VVhisky 

Staiga pamačiau, kad l auke jau šviesu. Tai buvo 
gražus saulėtas rytas. Kur ne kur plaukiojo erdvėje po 
lėktuvu melsvai pilki debesėliai. Milžinas lėktuvas 
neša per erdves 500 žmonių, slenka lygiai ir ramiai. 
Netrukus praneša lėktuvo pilotas, k a d už 20 minučių 
leisimės Rio de Janeiro aerodrome. 

Lėktuvas lygiai slenka žemyn ir pas iner ia i baltų 
debesų patalus, ir jaučiu, kad t ik ra i s lenka žemyn. 
Nieko nesimato, ir esame, kaip užbu r t ame debesų 
pragare. Tai aklas skridimas. Visi keleiviai suveržė kainuoja 79.75 dol., o Amerikoje toks butelis kainuo-
diržu savo pilvus. Žiūriu, s taiga l ėk tuvas išniro iš ja 12 dol. cigarečių kainos taip pa t aukštos. Patraukiau 
miglotų debesų. Saulė šviečia. Gražus ir saulėtas rytas, pečiais, pagalvojau, kaip brazilai gali pirkti tokią 
o dangus mėlynas, t ik vietomis maty t i gražūs,melsvi, brangia užsienietišką degtinę. Brazilai gali tik pa
plaukiantys debesys. Lėktuvas mėtosi , banguoja ir svajoti, bet nepirkti. Žinoma, yra turtuolių kurie 
pamatau pro langą vandens juostą ir žalius laukus, kai- daugiau ir perka užsienio importuotus gėrimus, bet 
nelius. Žiūriu, kad lėktuvas j au sminga apie 25 laips- biednuomenė ne... 
nių kampu žemyn ir žemyn ir ta rpais pasvyra tai ant Ramiai vaikštau po salę ir laukiu lėktuvo į Sao 
vieno tai an t antro šono ir vėl išsilygina. Jaučiu, kad Paulo. Staiga prisiminiau, kad palikau savo kostiumą 
darosi lyg šal ta širdyje. Tyliu, kenčiu, o lėktuvas nu- maiše rūbams lėktuvo kabinoje. Skubu prie durų. 
sviro jau visai prie vandens. matau toliau stovintį japonų lėktuvą aikštėje. Einu 

Pamačiau dvi į lankas ir prie jų prisiglaudusius bal- skubiai prie durų ir moters kontrolierės. Žiūriu, guli 
tuojančius dangoraižius. Taip besidairydamas pajutau, an t stalo mano kostiumas. Apsidžiaugiau. Padėkojau 
kad lėktuvas jau r ieda p i rmais ra ta i s nusileidimo as- kontrolierei ir, paėmęs kostiumą, nešuosi pro duris į 
faltuotu taku. Pilotas taip prispaudė stabdžio ratus, kad lauką. Laukė jau laukė autobusas. Nuvežė tolokai į 
sudrebėjo visas lėktuvas, bet tuojau atleido stabdžius aerodromo aikštę. Sulipome į lėktuvą VASP ir po 30 
ir jau riedėjo lygiau ir pamal iau nusileidimo taku prie minučių išskridome į erdves ir drožėme link Sao Paulo, 
sustojimo vietos aikštėje. Žvalgausi pro langą ir matau kalnuotas ir lygias 

vietas, kurios visur buvo padengtos žalumu ir vietomis 
matėsi raudona žemė. Taip po geros valandos skridimo 
pradėjo leistis lėktuvas žemyn. Pirmiausia pamačiau 
pro langus ežerą ir miesto dalį: matyt i gyvenami 
namai , fabrikai ir daug dangoraižių. Lėktuvas 
nusileido 10:30 vai. prieš pietus Sao Paulo aerodrome, 
lyg laukuose. Išlipę iš lėktuvo, e iname į salę, kurioje 
mus pasitiko policijos kontrolė. Policija patikrino mano 
pasą ir lengvai be kliūčių praleido. 

Vežuosi vežimėliu savo daiktus , žvilgteliu į šoną 
ir pro st iklinę sieną matau mano trys giminaičiai 
mosuoja rankomis. Jiems buvo pranešta iš anksto 
telefonu, kad esu apsivilkęs labai šviesiu kostiumu ir 
tur iu du žalius dengtus „čemodanus", kurių vienas 
apklijuotas įvairų valstybių emblemomis. Apsidžiau
giau. Giminės jau laukia manęs: Anupras Kindurys 
ir jo du sūnūs Jurgis ir Viliamas. 

Einu pro muitinės kontrolę, jie visai manęs netik
r ina ir su savo daiktais važiuoju į didelę salę. Pasisvei
kinu su giminėmis. Susipažinau marčios Sandros brolį 
Anuprą, vaikus Jurgį 15 m. ir Viliamą 13 m. amžiaus. 
J i e visi buvo linksmi. „Dėdė" atvažiavo iš Amerikos. 
Sėdame į automobilį ir važiuojame greitkeliu tiesiai 
link Mogi das Cruzes miesto. Tai už 50 kilometrų nuo 
Sao Paulo. 

Kelias puikus, naujas ir asfaltuotas, trijų linijų. 
Aplinka pasakiškai graži, kalnuota ir žalia, kaip 
aksomas. Susižavėjau gamtos grožiu. Rodos, keliaučiau 
kalnuotoje Oregono valstijoje, bot čia yra skir tumas 
augmenijos; vietos kalnuotos ir gražūs miškeliai ir 
malonu paganyti savo akis. Ši mano marčios Sandros 
aplinka mane sužavėjo, nes ji apie tai pasakojo atvy
kusi į Los Angeles. 

(Bus daugiau^ 
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PATYS BIJO AR 
KITUS GĄSDINA 

Toks klausimas dabar iškyla 
ne vienam blaiviai mąstančiam 
žmogui Lietuvoje. Taip pat Lat
vijoje, Estijoje, Moldavijoje, 
Gudijoje, Ukrainoje. Ir tai ne 
tuščias klausimas. Maskvos 
braižas mums gerai pažįstamas. 
Re ik ia gyven t i Sovietų 
Sąjungoje, kad suvoktum, ką 
reiškia išsakyti savo valią, savo 
mintis, nesuderinus su centru. 
Viskas, kas eina ne iš centro, 
yra blogai — antitarybiška, 
antisocialistiška, neotautiška, 
nacionalistiška, ekstremistiška, 
autarkiška. Įdomu ir tai, jog 
anksčiau žmogus, kuris mė
gindavo remtis kokiais tarptau
tiniais prigimties teisės gynimo 
aktais ir susitarimais, būdavo 
geriausiu atveju vadinamas 
disidentu ir uždaromas į psi
chiatrinę ligoninę, blogiausiu 
atveju — nuteisiamas ilgiems 
metams kalėti, o paskui dar bū
davo ištremiamas. Dabar, kai 
estai, norėdami nors kaip apsi
ginti nuo siaubingos kitakalbių 
imig ran tų masės , priėmė 
rinkėjų sėslumo cenzą, centras 
suskubo apeliuoti į Sovietų 
Sąjungos konstituciją (tarsi 
pamiršęs, kad estai dar pernai 
pripažino savo konstitucijos 
viršenybę) ir, kad ir kaip būtų 
keista, į tarptautinius paktus. 

Sovietų valdžia šiuo atveju 
pasirodė esanti ištikima savo 
veiklos pr incipams. Visais 
balsais, iš visų kampų viešai 
buvo smerkiami estai už tokį 
baisų nusižengimą. Net 
Maskvoje, Aukščiausios tarybos 
prezidiume, buvo surengtas Es
tijos vyriausybės teismas, kurį 
rodė per TV. Korespondentų 
gatvėse sustabdyti žmonės atvi
ra i piktinosi estų savivale, 
piktnaudžiavimu demokratija. 
Ko tik apie juos neišsakė savo 
broliams t ik gero norintys 
vyresnieji broliai! O centro laik
raščiai vienas per kitą skubėjo 
skelbti, kaip estams nepritaria 
nei Suomijoje, nei Amerikoje, 
nei Švedijoje... Kaip visa tai 
panašu į tuos laikus, kai mes 
viešai smerkėme akademiką A. 
Sacharovą už jo antitarybines 
kalbas, nors iki tol nebuvome nė 
girdėję, kad toks žmogus apskri
ta i gyvena, tuo labiau, kūrė 
branduolinį ginklą ir turėjo net 
t r i s darbo didvyrio aukso 
žvaigždes, iki šiol negrąžintas, 
kai visus darbus metę į šalį, bėg
davome į susirinkimą, kuriame 
p ik t indavomės Amerikos 
federalinių tyrimų biuru už tai, 
kad tas sulaikė tarybinę pilietę, 
neleido išskristi namo... Kokią 
pilietę, už ką, kodėl? — tokių 
paikų klausimų niekam nekil
davo. Visi žinojo — taip reikia. 
Tik vėliau BBC radijas praneš
davo, kad ta pilietė buvo viena 
iš balerinų, kuri panoro likti 
laisvajame pasaulyje kartu su 
vyru artistu. 

Taigi, sakoma, papratimas 
blogiau už prigimimą. Žmone-
liai šneka, patys nesuvokdami 
ką. Sako, Lietuvoje net turistų 
autobusus su rusiškai kalban
čiais žmonėmis neotautininkai 
ir ekstremistai apverčia ir 
uždega. Užuot šaukę santarvei, 
patys skatina priešiškumą. Gal 
todėl ir viena ranka parašytas 
straipsnis „Pravdoje" (rugpjūčio 
15 d.) „Sustabdyti neigiamus 
procesus, apginti pertvarką", 
kurj Brazauskas įvertino kaip 
stabdį, kuris gali pakenkti 
realiems mūsų reikalams, kaip 
ir „Komunistų partijos centro 
komiteto pareiškimas dėl padė
t ies tarybinio Pabalti jo 
respublikose" nesukėlė panikos 
ir baimės. Priešingai, įdėmiau 
įsiskaitęs į paskutinius pareiš
kimus, ryškiai imi suvokti, jog 
tokie pareiškimai ne iš gero. 
Kas išgąsdino centrą? Ogi Lie
tuvos Aukščiausios tarybos 
komisijos išvados dėl Molo-
tovo-Ribbentropo pakto. Komiai 

ja nustatė, kad penkiasdešim
ties metų senumo sutartys, kaip 
prieštaraujančios visuotinai 
pripažintiems pagrindiniams 
tarptautinės teisės princpams, 
kaip ir visi papildomi proto
kolai nuo pat jų pasirašymo 
momento yra niekiniai. Tas 
pats pasakyta ir apie Liaudies 
seimo deklaraciją dėl įstojimo į 
Sov. Sąjungą. 

Rodos, reikėtų tik džiaugtis, 
kad pagaliau išsakyta viešai is
torinė tiesa. Tačiau centras pri
mena subordinaciją; juk Sovie
tų Sąjungos liaudies deputatų 
suvažiavimo sudaryta komisija 
„turi tarti paskutinį žodį". Atsi
prašau: komisija — suvažia
vimui, o suvažiavimas — Pabal
tijui ir visam pasauliui. Bet mes 
juk matėm, kaip tas suvažia
vimas valdomas ir kieno rankai 
paklūsta. Juk ir tos komisijos 
sudarymas buvo pakibęs ant 
plauko — gerai, kad Gorbačio
vas greitai susivokė, ką reikia 
daryti. 

Centrui pasidarė baugu, išvy
dus nuo pat Vilniaus iki Rygos 
ir Talino gyvą žmonių grandinę, 
kuri kaip maldą šnabždėjo iš 
lūpų į lūpas „laisvė, laisvė, lais
vė". Centrui baugu, kad mili
jonas žmonių susiėmė už rankų, 
uždegė gedulo ir vi l t ies 
žvakeles, rimti ir susikaupę 
žvelgė į pakelėse išdygusius 
naujus kryžius, kuriuos rūstus 
laikas buvo švariai nušlavęs. 

Tačiau tautos dvasia gyva, 
neišdeginta nei karšta geležim, 
nei amžinojo įšalo sustingdyta. 
Olandijos radijo korespondentė 
buvo tiesiog priblokšta tokio 
žmonių gausumo ir tokio susi
telkimo, tokio vienas kito supra
timo ir pagarbumo istorijai ir 
tautos kančiai. Baltijos kelias 
pribloškė ir centrą, tik jis matė 
„nacionalistinę isteriją", „tūks
tančiams žmonių primestus 
priešiškus šūkius", „bedugnę, 
prie kurios stumia nacionalistų 
lyderiai". 0 bene baisiausia tai, 
kad, „Pasinaudoję tarptautinių 
ryšių laisve, nacionalistiniai 
veikėjai užme>gė kontaktą su 
užsienio organizacijomis ir cent
rais, įtraukdami į savo respub
likų vidaus reikalus, padarė 
juos savo konsultantais ir pa
tarėjais, tartum šie žmonės iš 
Vakarų geriau supranta, ko iš 
tikrųjų reikia Pabaltijo tau
toms, tartum jie vadovaujasi ne 
savo slaptais ir aiškiais 
sumanymais mūsų šalies 
atžvilgiu..." 

Čia jau tikrai panašu į „šliau-
žiančiąją kontrrevoliuciją". 

Kur tai matyta, kad kažkokie 
pribaltai sumanė ignoruoti 
visažinę Maskvą, o gręžia akis 
į savo tautiečius užsieniuose? 
Ak, nedėkingieji! Juk ne kas 
kitas, o TSKP centro komitetas 
„laiku pamatė, kad reikia at
naujinti vadovybę" (lietuviai 
prisimena, kaip nuverstas buvo 
R. Songaila, o ir estams nereikia 
priminti, kaip buvo keičiama 
valdžia, ką išgyveno latviai). 
Kaip nenori Maskva atiduoti 
nei vadžių, nei botago. Ir visi ši
tie pareiškimai baisiai trenkia 
L. Brežnevo laikais, kai kontr-
revoliucijos baubas išvedė sovie
tų tankus į Prahos gatves. Dvi
dešimt vieneri metai daug ko 
mus išmokė. Tačiau ne visi ir 
šiandien mušasi į krūtinę dėl 
Prahos įvykių. Ir tų pareiškimų 
autoriai, matyt, vaizduojasi esą 
teisūs. Nuo Kremliaus bokštų 
juk viskas daug aiškiau regėti, 
kas dedasi Vilniuje, katedros 
aikštėje. Ten, Maskvoje, geriau 
žino, ko mums reikia. Juk dar 
prieš metus didžiai išprusę 
Maskvos didžiavyriai aiškino 
mums, kiek egzempliorių mūsų 
vaikučiams riekia „Lietuviškų 
pasakų", o „Lelijos" siuvimo 
fabriko direktorius į Maskvą 
važiuodavo pritrūkęs adatų ir 
siūlų. Teisybė, kad mes esame 
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Tremtiniai Vilniuje su savo tremties vieta - „Olchono sala" demonstracijoje. 
Nuotr. Dalios Sumskytės 

SKAUSMO IR KANČIOS LYRIKA 
O. Lukauskaitės „Lagerio pasakos" 

JONAS DAUGĖLA 
Pasikeitė tėvynės dangus, 

suvargę, pasenę, fiziškai pa
laužti į savo gimtuosius lizdus 
grįžta po vieną Sibiro trem
tiniai. Ogi anuo metu jie išti
somis kolonomis buvo gyvu
liniais traukiniais išvežti žiau
riai mirčiai į tolimas Arktikos 
taigas ir į amžinuosius sniegy
nus. 

Šiandien iš tų mirties kolonų 
grįžta tik vienas kitas, o tūks
tančių tūkstančiai liko ten 
amžinai ilsėtis pridengti sniego 
ir ledo klodais. 

Tiesa, šiomis dienomis per 
Vilniaus radijo teko girdėti, kad 
kalinių žemiškieji palaikai pra
dedami pergabenti atgal į tėvų 
žemę ir žmoniškai palaidojami 
tėviškės kapinynuose. Tad jau 
šių lietuvių žemiškieji palaikai 
pagaliau susijungia su gimto
sios žemės dulkėmis. 

Grįžusiųjų lūpomis išryškėja 
didysis kančių kelias, atsiveria 
tremties kasdienybės klaikuma. 
Bet taip pat išryškėja ir mūsų 
tautiečių dvasinė didybė, jų 
noras gyventi ir patvara prie
šintis mirčiai. 

Vienu tokiu nepalaužiamu 
didybės pavyzdžiu išryškėja ir 

tremties (1946-1955). 
Šiandien jau turime gana 

gausią Sibiro tremties pri
siminimų bibliografiją. O ne 
vienas tremtinių savo išgyveni
mus yra aprašę periodinėje 
Lietuvos ir išeivių spaudoje. 
Juose visuose ryškiais vaizdais 
iškyla tremties ilgų metų gyve
nimo žiauri realybė, bet taip pat 
ir žmogiškasis atsparumas visas 
nežmoniškas kančias pakelti ir 
išgyventi. 

O. Lukauskaitė buvo nea
bejotino talento rašytoja-poetė. 
Tad ir jos parašyti žiaurios Sibi
ro tremties prisiminimai yra 
grynai literatūrinis beletristinis 
kūrinys. Tuo pačiu šis kūrinys 
išsiskiria iš ki tų tremties 
aprašymų. O. Lukauskaitės 
kūrybą paskelbė šių metų pra
džioje „Nemuno" žurnalas. 

Tai yra 20 atskirų beletris
tinių gabalų. Jie nėra surišti 
vientisu veiksmu ar chronolo
giniu įvykių aprašymu. Tačiau 
perjuos visus lyg „sulėtintame 
filme" tęsiasi išgyventų kančios 
metų vaizdas. O. Lukauskaitės 
kūryba išryškina daugiau 
žmogiškosios sie'i ; buitį ir žmo

gaus psichologinius išgyveni-, 
mūsų tautos didvyriška kovo- m u s tragiškoje tremties aplin-
toja Sibiro tremtinė Ona Lu- koje. 
kauskaitė-Poškienė. 

Nei kalėjimai, nei tardymo 
kamerų kankinimai, nei 
Vorkutos neįsivaizduojami šal
čiai nepajėgė jos palaužti. Ji 
visoje savo asmeninėje didybėje 
išvažiavo į Sibirą ir toje pačioje 
didybėje sugrįžo atgal į savo 
gimtuosius Šiaulius. „Dar viena 
guodžianti tiesa man atsivėrė 
kalėjime: išlaisvintos širdies 
niekas nepavergia. Ir kad ir ką 
man darytumėt, kad ir kur 
mane nukištų, — širdimi ir min
timis visada liksiu laisva". 

O. Lukauskaitė visą savo 
gyvenimą (1906-1983) buvo nar
si kovotoja. Bet ypatingai jos ko
vingumo dvasia išryškėjo Lietu
vos pavergimo metais. Netekusi 
dviejų sūnų, ji pati beatodai
riškai metėsi j visuotiną tautos 
rezistenciją prieš okupantą. Ir 
už šią narsą turėjo atkentėti 
visą dešimtmetį žiaurios Sibiro 

daugybe saitų susieti su kitų 
respublikų ekonomika. Bet 
būtų gerai, kad tie saitai 
neturėtų jokių mazgų. Atrodo, 
kad dėl to mazgo, kurį ne tuš
čiai laiko Maskva, kaip tik ir 
kyla daugiausia erzelio. Juk jei 
neturėsi rankoje kad ir men
kiausio mazgelio, būsi niekas. O 
kas nori toks būti? 

Ne, ne, tikrai niekas neišėjo į 
gatves kasti apkasų, niekas ne-
siginkluoja, visi ramiai dirba ir 
klauso: iš kurios pusės sugriau
dės naujas gąsdinantis pa
reiškimas. Mes pripratę ir užsi
grūdinę ir mums jau niekas ne
baisu. Išdrįsome pasakyti: 
„Laisvės!" Drįstame jos ir 
siekti. Atkakliu darbu ir susi
telkimu. Kaip sakė prezidentas 
A. Smetona — „Vienybėje mūsų 
jėga" . » 

Salomėja C i č i š k i n a 

Pirmiausia ji pateko į Vil
niaus Lukiškių kalėjimą. Ir nuo 
tos dienos dešimčiai metų ji liko 
tik „kaip laiškas pašte, vėto
mas, mėtomas, kažkur vis 
siuntinėjamas, bet jau visiškai 
bevalis, abejingas, be savo 
gyvenimo". 

Ir bolševikiški budeliai mėtė 
ją per kalėjimus, lagerius, kol 
pagaliau ji atsidūrė žiauriau
sioje šiaurės speigų ir pusnynų 
šalyje — Vorkutoje. O Vorkuta, 
anot Lukauskaitės. „Lietuvos 
inteligentijos laikinoji gyve
namoji vieta", bet bolševiko 
tardytojo įsitikinimu: „Laiki
noji? O gal amžinoji"... 

Bet O. Lukauskaitė kasdieni

nio alkio, sunkaus darbo ir kan
kinimų šešėliuose sugebėjo iš
ryškinti ir daug žmogiškosios 
šviesos spindulėlių. Dzūkės 
kalinės Kalantienės pasaka 
apie drąsųjį kalvelį galėtų 
laimėti bet kurį novelės konkur
są. Ašaras išspaudžia mergaitės 
pasakojimas, kaip ji neišlaikė ir 
turgaus aikštėje suklupo ties 
savo dviem broliais nužudytais 
partizanais. Už tai ji susilaukė 
autorės likimo Sibiro tremtyje. 
Bet ją ne tiek kankino tremties 
vargai, kaip abejonės, ar jos 
broliai buvo žmoniškai palai
doti. Lyriškai aprašyta jaunos 
mergaitės meilė jaunam parti
zanui. O tą partizaną turėjo jos 
akivaizdoje nušauti jo geriausi 
draugai. Jis sirgo nepagydoma 
liga. 

Vaizdeliai „Šuo", „Ąsotėlis", 
„Grožis", „Bronė ir Čigonė" yra 
lyriškai parašyti kūriniai ir 
skaitytojui sukelia sentimen
talumo jausmus. Kalinės labai 
mylėjo jautuką, kuris padėdavo 
joms užtempti į kalną vandenį. 
Jautukas ir kalinės laukė pava
sario, bet vieną dieną „šalčiai 
siekė žemiau 50 laipsnių, tad ir į 
nesulaukė pavasario mūsų 
jautukas. O žmonės ištvėrė". 

Kiti apsakymai parašyti jau 
daug realesniu stiliumi. Juose 
aprašoma vaizdžiai visa trem
ties žiauri realybė ir kasdieni
nis vargas bei nuolatiniai mir
ties pavojai. 

Tačiau visuose kūriniuose 
galima išskaityti O. Lukauskai
tės nepalaužtos asmenybės 
žymes ir šviesesnės ateities 
viltis. Šiomis viltimis ji pati 
gyveno, jas diegė savo liūdno 
likimo draugams, o tuo pačiu ir 
visai tautai. Už tas šviesesnes 
viltis ji nenustojo kovoti ir visai 
palaužta sveikata sugrįžusi 
atgal į gimtuosius namus. 
Pasitiks ten mus šėlstančios 

pūgos, 
balti vėjai kelius užpustys. 
Jei širdis nei speigų 

nepabūgo, — 
Laisvės diegas širdy nenuvys. 

•p \ 

B A L Y S B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i į ka inuo ja 

j ū s ų n a m u s . 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

Nuolaidą pensininkams duoda 
I E V A A S M Y T Ė 

C o m m u n i t y R e a l t y , M L S 
3 8 5 6 W . 6 3 S t . , C h i c a g o 

T e l . 5 8 1 - 9 1 8 0 , r e s . 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

I 

OnkJtr^. KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbatts! Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

House for Sale by Owner 
West of Orland Park 

Spacious 3 bedrm. plūs home on 
vvooded lot across from Old Oak 
golf course. Redecorated & ready 
to movė in. Immed. occ. $121,900 

Tol . 312-301-1372 

HELP VVANTED 

DIETARY AIDĖS 
Full time. ALL SHIFTS. Benefits avaitable. tree 
meal. Mušt be available weekends. Mušt read, 
wnte & speak Fluent English. Call Marge 
Schneider, 10 AM to 2 PM for appotntment. 

354-7300 
FAIRVIEW HEALTH CARE CENTER 

L»Gr«ng» Park 

WIRE/EDM OPERATOR 
2ndshlft 

We are a weil established producer of brass 
metai products located in the near west 
suburbs. This position requires knovvledge 
of wire. EDM operations and some ex-
perience in CAD/CAM programming. The 
applicant mušt be able to read dravvings. 
have mathematical ability and a toolmaker 
background. Mus be able to communicate 
in English. For an apt. please contact Frank 
Zajac Monday thru Frday beivveen 8 am 
and 4 pm. 

7803438 
eoem/f 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašomo 
paminėti, kad esate art»,norite būti 
Rimo Stankaus Klijontais. Nuosa
vybes įkainavimas nomokamai. 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Ka4zia Ava. 
Chicago, IL 80629 

Tai. 438-7878 

No. 544 — 59 * Oak Park — 3 mieg. mū
rinis namas 25 metų senumo: gražus, 
Įrengtas rūsys; 2 auto. garažas; daug įvai
rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

No. 552 — 67 & Hamlin — 5Va kamb. 3 
mieg. pirmam a., 32 metų senumo; 3 kamb. 
ir 1 mieg antram aukšle. Virtuvė ir vonios 
kamb. moderniški; įrengtas rūsys su baru 
ir dar viena prausykla. Labai švarus, gerai 
išlaikytas; 37 pėdų sklypas su šoniniu 
įvažiavimu: 2'/2 auto. garažas; daug prie
dų Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

0'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 
V : : > 

ts rcr 
įg ĮMal 

FOR RSftfT '-.<; ~ 

Išnuomojamas didelis kamba
rys su teise naudotis virtuve 
Marquette Parko apyl. Skambinti 
po 5 v.v. 436-1395. 

• i v . 

MISCELLARĘflUjS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
:—— Z_J 

' E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAUJA BAŽNYČIA VILNIUJE 
Daugiau nei dvigubai išau

gusi Lietuvos sostinė pirmą 
kartą pokario istorijoje turi 
naują parapiją didžiuliuose 
naujuose miesto mikrorajonuo
se: Šeškinėje, Viršuliškėse, 
Justiškiuose ir Pašilaičiuose. 

Miesto vyriausias architektas 
Gediminas Baravykas ir jo 
bendradarbiai su kurijos atsto
vais apžiūrėjo visas galimas vie
tas bažnyčios statymui ir nu
sprendė — geriausia vieta būtų 
Viršuliškių rajone. 

1989 m. kovo mėn. Vilniaus 
arkivyskupas kartu su Lietuvos 
Architektų sąjunga paskelbė 
konkursą palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčios projekto 
sudarymui ir statybai. Pirmos 
vietos laimėtojas bus naujos 
bažnyčios autorius-architektas. 
Laimėtojams bus įteikta pre
mija. 

Naujoji bažnyčia turėtų būti 
1500 cu. metro ploto su 
koplyčia, krikštykla, šarvojimu 

sale, apatine koplyčia, susi
rinkimų sale ir katekizmo 
mokykla. Statinys turi atsi
spindėti šių laikų stiliumi, kar
tu iš laikant l ietuviškumo 
bruožus. 

Dalyvavo 16 autorių ir nė vie
nam nebuvo paskirta pirma vie
ta — dviem architektų grupėm 
teko dvi antros vietos. 

Šios naujos Palaimintojo Jur
gio Matulaičio parapijos 
klebonas yra kun. Madardas 
Čeponis. Pokarinėje Lietuvoje 
tai būtų pirma nauja parapija. 

Arch. Albertas Kerelis, rūpi
nasi, kad visi šešiolika projektų, 
kurie buvo pristatyti konkurso 
komisijai Lietuvoje, būtų at
vežti į šeštą Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą Chicagon ir būtų 
iškabinti Architektų sesijos pa
talpose, kad lietuviška visuo
menė galėtų juos pamatyti ir 
įvertinti, kaip Lietuvos archi
tektai žengia religiniame archi
tektūros pasaulyje. 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 
ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Aiytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. Įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Il l inois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. Valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsni, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 . 



IGARKOS 
TREMTINIŲ 

KARSTAI KAUNE 
Čia duodame ištrauką iš 

laiško, rašyto rugpjūčio 17 dieną 
Kaune. Laiško autorė pirmiau
sia pasakoja apie paskiausius 
įvykius Lietuvoje - „tiek daug 
naujienų, tiek iki ašarų jau
dinančių įvykių". Tarp jų buvo 
ir poeto Berną' do Brazdžionio 
pasirodymai''. „Aš buvau visuo
se renginiuose... Jis taip nuošir
džiai deklamavo, — rašo kaunie
tė, — lyg norėdamas išlieti visą 
savo meilę ir ilgesį Lietuvai. 
Mes baisiausiai pergyvenome ir 
bijojome, kad jfs čia nenumirtų 
— taip jis buvo sujaudintas ir 

Demonstruoja Chicagos miesto centre rugpjūčio 23 d., gėdingos Molotovo Ribbentropo sutarties 
50-tose metinėse. N u o t r_ ^ T a m u l a i č i o 

PABALTIJO 
KRAŠTAI SOVIETŲ 

IMPERIJOJE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Rugpjūčio 23 dieną didžiosios 
amerikiečių spaudos pirmųjų 
puslapių antraštės skambėjo: 
Tūkstančiai lietuvių susirinkę 
pasisako už nepriklausomybę. 
Milijonas pabaltiečių susijungė 
rankomis nuo Vilniaus iki 
Tallino. Tačiau, praėjus tik 
porai dienų, tie patys laikraščiai 
jau didelėm antraštėm skelbia: 
Gorbačiovas įspėjo Lietuvą. 
Nepriklausomybės reikala
vimai nuėjo per toli. 

Rugpjūčio 29 dieną dienraštis 
„Los Angeles Times" atspaus-

DVI PRIESAIKOS 
National Strategy Forum or

ganizacija neseniai buvo pakvie
tusi kalbėti jų susirinkime buv. 
Sovietų armijos vyriausio štabo 
viršininką maršalą Sergei Akh-
romeyev. Atinančiame tos orga
nizacijos susirinkime pakviestas 
kalbėti Amerikos armijos jung
tinio štabo viršininkas genero
las Colin L. Powell. Ta proga 
organizacija duoda labai įdomų 
tų dviejų pareigūnų skirtingas 
priesaikas. 

Sovietų priesaikos tekstas 
prasideda absoliučiu paklusnu
mu: „Aš., imu šią priesaiką ir 
prižadu tiksliai saugoti karines 
ir valstybės paslaptis ir vykdy
ti be jokio klausimo visas ka
riuomenės taisykles ir mano 
vadų ir vyresniųjų įsakymus". 
Pabaigoje dar priduriama: „Jei
gu aš sulaužysiu šią priesaiką, 
tai galėsiu būti griežtai nubaus
tas pagal Sovietų įstatymus ir 
užtrauksiu visuotinį darbininkų 
pasmerkimą ir neapykantą". 

Amerikos priesaika prasideda 
teisiniu pagrindu: „Aš... iškil
mingai prisiekiu, kad aš remsiu 
ir saugosiu Jungtinių Valstybių 
konstituciją. Ir baigiasi prašy
mu: „Dieve, man padėk". 

Dėl tų skirtumų ir klausyto
jai turėtų atitinkamai vertinti 
tų dviejų kalbėtojų pranešimus. 

Labai skirtinga ir šių dviejų 
kraštų strategija ir politika. 
Pavyzdžiui, pastarajame kare 
pagal sovietų priesaiką Rytų 
Europa buvo užkariauta ir te
belaikoma jos militarinių jėgų. 
Amerikos pr iesaikos dėka 
Vakarų Europa buvo išlaisvin
ta ir atstatyta. Sovietai, būdami 
dar tik vieninteliai Hitlerio są
jungininkai (1939-1940 metų 
sutartis), tebelaiko užgrobę 
Pabaltijo valstybes ir dalį 
Lenkijos, kurias jie gavo Hitle-
rio-Stalino sąjungos dėka. Na
tional Strategy Forum biule
tenis kartu nurodo, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės nepa
sisavino ir nelaiko nė vienos 
teritorijos, kurias jų armijos 
atkariavo nuo ašies valstybių. 

A. B. 

dino įdomų Alexander J. Motyl, 
Columbijos universiteto, Har-
•imano ins t i tu to politinių 
mokslų profesoriaus, straipsnį 
pavadinimu: Populiarios pajė
gos susiduria su imperijos pasi
priešinimu. Nežiūrint Pabal
tiečių logikos sovietai neatiduos 
užimtų kraštų. Šio straipsnio 
mintys yra įsidėmėtinos mums 
visiems, kurie tikimės ir norime 
pilnos Lietuvos nepriklausomy
bės. 

Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasėkos paliečia ne vien tik Pa
baltijo kraštus. Tas paktas turi 
ryšį ir su pirmykščiomis Rumu
nijos teritorijomis Besarabija ir 
Šiaurine Bukovina, iš kurių 
buvo sudaryta Moldavijos Sovie
tų respublika. 

Čia taip pat iškyla teritoriniai 
klausimai, kuriuos išlyginti į 
prieškarines teritorijas reikėtų 
Moldaviją grąžinti Rumunijai, 
vakarinės Ukrainos dalį Lenki
jai. Čia ir vėl iškyla klausimas 
su naujom lenkų pretenzijomis 
į vakarų Gudiją ir mūsų sostinę 
Vilnių. Todėl iš šio pakto 
nepripažinimo išplaukiančiomis 
pasėkomis Sovietų Sąjunga pra
rastų visą savo vakarinę dalį. 

Šio kolumnisto žodžiais, tas 
būtų tolygu subyrėjimui visos 
Sovietų imperijos. 

Pabaltijo kraštų užėmimas 
yra įvykęs su tipiška Sovietų is 
torine praktika. Pateisinti tų 
kraštų užėmimą pirma reikia 
įvesti savo kariuomenę ir vėliau 
vietiniai gyventojai prašo ..prisi
jungimo". 

Straipsnio autorius toliau 
sako, kad Sovietų imperijos va
dovai neleis Pabaltijo kraštams 
atsiskirti. Juo labiau, kad Pa
baltijo kraštų ūkinė padėtis yra 
geriausia iš visų Sovietų Sąjun
gos respublikų. 

Straipsnis baigiamas įdomia 
išvada, kad Pabaltijo kraštų 
tautinis judėjimas susiduria su 
stipriu Sovietų Sąjungos imperi
jos vienalytišku išlaikymu. Įdo
mi prielaida, kas gali įvykti 
ateityje. 

Jeigu Gorbačiovo persi
tvarkymo ir atvirumo politika 
ir toliau nepajėgs stabilizuoti 
braškančią Sovietų sistemą, 
tokiu atveju Pabaltijo valstybės 
gali tyliai išeiti per užpakalines 
duris ir įteikti Kremliaus vado
vams „fait accompli", tai yra pa
statyti juos prieš įvykusį faktą. 

Ironija, kad vieno imperato
riaus — Stalino — ambicija 
nulėmė Pabaltijo valstybių 
likimą prieš 50 metų ir kito 
imperatoriaus — Gorbačiovo — 
ambicijos gali juos paliuosuoti. 
Tačiau ši paskutinė prielaida 
dar yra labai tolimos ateities 
perspektyva. 

A.tA. 
EUGENIJUI Z. LIRGAMERIUI 

mirus, žmoną LESLIE, tėvus NADIĄ ir ZIGMĄ, 
seserį LIDIĄ BARDAUSKIENĘ ir brolį EDVARDĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona ir Jonas Rugeliai 

IŠKILMINGAS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

rengiamas i .m. rugsėjo 17 d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje. 

1.11 vai. ryto mirusių už Lietuvos laisvę pagerbimas ir 
vainiko padėjimas prie paminklo J.C. sodelyje. Iškilmių metu 
žodį tars Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza. 

2. šv. Mišios Jaunimo centro didžiojoje salėje. Šv. Mišias 
celebruos kun. Antanas Saulaitis, Jėzuitų provincijolas. Pa
mokslą sakys kun. dr. Tomas Žiūraitis, OP. Pentagono 
kapelionas. Giedos Dainavos ansamblis vadovaujamas Da
riaus Polikaičio. 

3.Paskaitą skaitys jaunosios kartos visuomenininke Vida 
Jonušienė. 

4. Meninėje dalyje dalyvauja: solistė Audronė Gaižiū-
nienė — daina, muz. Alvydas Vasaitis — fortepionas ir 
Valdas Vasaitis — smuikas. Praveda dr. Vilija Kerelytė. 

Plačiosios Čikagos ir apylinkių lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti. Moterys ir mergaitės kviečiamos puoštis tau
tiniais drabužiais. Įėjimas laisvas. 

Rengia Amerikos Lietuvių 
Tautine Sąjunga 

pavargęs"... 
Paskui laiške taip rašoma 

apie tremtinių palaikų iš Ig 
arkos parvežimą: 

„Po to sekė tragiškų birželio 
14-19 dienų prisiminimas Dar 
liūdnesnis įvykis, sukrėtęs visą 
Lietuvą, buvo tremtinių palai
kų iš Igarkos į Lietuvą per
vežimas. Parvežta 200 karstų, į 
Kauną - 19. Juos visus par
skraidino į Kėdainius, o iš ten 
paskirstė po visą Lietuvą. 
Kaune laukėm prie Laisvės pa
minklo, kur įvyko gedulingas 
mitingas. Po to karstus pervežė 
į instituto šalia muziejaus salę, 
k u r jie buvo pašarvot i 
Lankymas vyko visą naktį. 
Vaizdas kraupus — iškart 19 
kars tų , priešakinėj sienoj 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 14 d. 

juodam fone baitas kryžius ir 
kiek arčiau - 3 didžiuliai me
diniai, jau aptriušę kryžiai, 
atvežti iš Igarkos kapinių. Kitą 
rytą per visą miestą juos lydėjo 
į katedrą, kur vyko pamaldos. 
Skaudžiausia buvo žiūrėti, kai 
nešė didžiulį kryžių — jų gyve
nimo kryžių. Tai buvo tragiška 
eisena. Kaunas dar tokios 

nematė jai abejingų nebuvo — 
verkė visi, o ką jau bekalbėti 
apie artimuosius... O aš vis 
galvojau apie tuos žmones, 
kurie ėmėsi šio žygio ir, negailė
dami nei jėgų, nei laiko, nei 
vargo įvykdė paskutinį trem
tinių norą — nors amžinam 
poilsiui grįžti į Tėvynę. Kokie 
tai taurūs žmonės!" 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A . 
A L E K S A S 
D I Č I Ū N A S 

1974 m. rugsėjo 15 d. negailestinga mirtis išplėšė 
iš mūsų tarp mylimą Vyrą, Tėvą ir Brolį. 

Joks l?.iko tarpas niekada neištrins jo iš mūsų 
atminties. 

Malonia: kviečiame draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Aleksą savo maldose. 

Nuliūdę žmona, duk te rys ir sesuo su šeima. 

A.tA. 
BERTHA PIVARONAS 

Gyveno Pennsilvanijoj. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 10 d., 5 vai. p.p., sulaukusi 91 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter, Jr., marti 

Deborah, duktė Joan, žentas Kenneth Nevvman, penki 
ankūkai, du proanūkai. 

Velionė buvo našlė a.a. Peter. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. Laidotuvių 

apeigos 11 vai. ryto Tautinėse lietuvių kapinėse, kur velionė 
bus palaidota. 

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

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Moravecek Funeral Home. Tel. 
863-4242. 

A . t A 
Dali. VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, jo sūnų LINĄ, marčią NORMĄ, dukterį IZIDĄ, 
žentą LEOPOLDĄ von BRAUN ir uošvę FILINĄ von 
BRAU N nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu 

Vytautas Janulaitis 
Į I I I I U I M . M — ^ — — — I — — ' ' ' III II IMI I I H . . I - — W 

G A I D A S - D A I M I D 
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 Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

%m . . •»< j i p . i " . • » 

... Palaimink mano mylimuosius ir visą 
mano tautą, o ypač tėvynės gynėjus, 
našlaičius ir visus kenčiančius už tiesą... 

(J. Daumantas „Partizanai") 

A.*A. 
EDVARDUI SABUI 

iškeliavus amžinybėn, jo tėveliams JURO IT AI ir 
JUOZUI SABAMS reiškiame nuoši'džia ir gilią 
užuojautą. 

JAV Jaunimo sąjungos 
Washingtono, DC skyrius 

P E T K Ų S 

MARQUETTE F U N E R A L HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

Mielam 

mirus. 
ELON4 

Prieteliui 

A.tA. 
JONUI VEBRUI 

velionio žmoną miela SOFTJA ir dukrelę 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Mikalina ir Gabrielius Vidmantai 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

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

Ddžioje 

mirus. 

> skausmo valandoje 

A.tA. 
LEONUI OKSUI 

žmoną ISABELĄ nuoširdžiai 
kartu liūdime 

Henrikas ir 

užjaučiame ir 

Stasė Baj aliai 

Sally Donald M . Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNA1FJACHH 'ACO.IK BElPKlEMIESi M OSF. 
Tel . 652-5245 

w-



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 14 d. 

x Kun. V. Rimšelis, MIC, 
atnašaus šv. Mišias Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje šį 
sekmadienį, rugsėjo 17 d., 12 
vai. p.p., minint Marijos gimta
dienį ir Tautos šventę. Prade
dant rugsėju, Šv. Onos bažny
čioje Mišios bus laikomos kiek
vieno mėnesio trečiąjį sekma
dienį. Talk ina jėzui ta i ir 
marijonai. 

x Tautos fondo vakarienė 
ir naujo vajaus atidarymas 
įvyks spalio 1 d. 3 vai. p.p. 
Tautiniuose namuose. Kviečia
ma visus prisidėti auka ir daly
vavimu. Visos aukos Tautos fon
dui eina okupuotos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 

x J u r g i t a ir Juozas Sabai 
savo sūnaus a.a. Edžio atmini
mui paskyrė 200 dol. auką. 
„Draugas" nuoširdžiai dėkoja 
už skaudžios valandos proga 
lietuviškos spaudos reikalų pri
siminimą. Taip pat visas „Drau
gas" reiškia nuoširdžią užuojau
tą. 

x Patiksl inimas. A. a. Pra
nė Aukšt ikalnytė (ne Aukšti-1 • 
naitytė)-Jokimaitienė, poetė ir 
mokslininkė, po trumpos ligos 
mirė rugsėjo 7 d. Vilniuje. Palai
dota šeštadienį, rugsėjo 9 d. 
Liko sūnus dr. Kęstutis su 
šeima, duktė Danutė, sesuo dr. 
Elzė ir kiti giminės. Velionė 
buvo poeto Gedimino Jokimai-
čio, mirusio prieš trejus metus, 
žmona. 

x Iš Toronto tautinių šokių 
vienetas, šią vasarą gastrolia
vęs su dideliu pasisekimu Lietu
voje, atvykęs į Chicagą linksmai 
trepsės rugsėjo 23 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
J ie šoks šokimėlį su savo 
bernužėliu. Kviečiame ateiti ir 
įsitikinti. Bilietus garima iš 
anksto nusipirkti pas Danutę 
Puodžiūnienę Kasoje Marąuette 
Parke ir koncerto dieną prie 
įėjimo. 

x Naujos Kronikos knyga 
išėjo iš spaudos. Tai šeštasis 
tomas anglų kalba ir devintasis 
tomas lietuvių kalba. Jos su
tiktuvės ruošiamos spalio 1 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Pagrindinis kalbėtojas 
bus kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Meninėj daly pasirodys Edvar
das Tuskenis ir k t . Visi 
Chicagos lietuviai kviečiami 
dalyvauti ir paremti Kronikos 
knygų leidimą. 

x Kun. Gediminas Kijaus-
k a s , S.J., Cleveland, Ohio, 
Donatas Januta, Berkeley, Cal., 
Dalia ir Edmundą Remys, Crof-
ton, Md., parėmė „Draugą" po 
25 dol. auka ir grąžino laimėji
mų šakneles. Labai dėkojame. 

x Vakaronė ir susit ikimas 
su dailininkais Kęstučiu Balči-
koniu ir Joana Plikio-
nyte-Bružiene iš Vilniaus įvyks 
rugsėjo 15 d., 8:00 v.v. Bus 
rodomos Lietuvos dailninkų 
darbų skaidrės Čiurlionio 
galerijoje. 

(sk) 

x Valentinas Masalskis, žy
mus Kauno dramos teatro akto
rius, vaidins N. Gogolio „Pami
šėlio užrašuose". Spektaklis 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 16, 7 
v.v. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 
x Je i norite nupirkt i savo 

giminaičiams 3 kambarių butą 
Vilniaus miesto centre, skam 
binkite Aleksandrui vakarais, 
tel. 416-730-1205. 

(sk) 

x Aštuoniasdeš imt metų 
gyvavimo „Draugo" jubilieji
nis banketas bus sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., 4 vai. p.p. Marti-
niąue restorano pokylių salėje 
Evergreen Parke. Jau visi stalai 
paimti, yra dar tik pavienių 
bilietų, kuriuos galima gauti 
pas renginių komiteto narius 
arba „Draugo" administracijoje. 

x Jonas Dainauskas rug
sėjo 15 dieną Jaunimo centro 
kavinėje skaitys paskai tą 
„Lenkai ir dabartinė Lietuva". 
Kviečiame įdomios paskaitos 
pasiklausyti. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. 

x Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų tėvų komi
tetas praneša, kad mokslo me
tai jau prasidėjo šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. tuoj po registracijos. 
Vaikai, kurie nespėjo regist
ruotis, gali tai atlikti šį šeš
tadienį nuo 9 iki 1 vai. Taip pat 
bus galima prisirašyti tikybos 
pamokoms, kurią šiais metais 
dėstys marijonai. Mokyklos 
raštinėj dar galima pirkti va
dovėlių ir kitų mokslo reik
menų. Mokslas prasidės 9 vai. 
ryto ir baigsis 1 vai. p.p. Tiems, 
kuriems reikės tautinių dra
bužių, teirautis raštinėje. 

x JAV LB Kultūros tary
bos iniciatyva buvo išrūpinta 
parama būsimai Dainų šventei, 
kuri bus 1990 metais. Illinois 
Art Council paskyrė 15,000 
dolerių paramą. Prašymą pa
rašė žurnalistė Silvija Kučėnai-
tė-Foti, American General 
Dentisty žurnalo vyriausia 
redaktorė. 

x Ingrida Bublienė išvyko į 
Lietuvą drauge su Clevelando 
Vyrų oktetu. Lietuvoje j i 
pranešinės jų koncertus. Tuo 
pačiu metu ji atstovaus tarp
tautiniai žinomam solistui 
Richard Josef, kuris su lengvo 
žanro roko muzika pasirodys 
įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
Maskvoje. Ji Lietuvoje bus jo 
ryšininkė su spauda ir kitais 
atstovais. 

x Iš Lemonto ir Chicagos 
visi kviečiami dalyvauti Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
bankete, kuris bus rugsėjo 16 d., 
šeštadienį. Lietuvių centre 
Lemonte. 

x Akademinio Skautų Są
jūdžio 65 metų sukakties šven
tė įvyks rūgs. 15-17 dienomis. 
Numatyta dienotvarkė: penk., 
rūgs. 15. d. 8:00 v.v. A.S.S. 
iškilminga sueiga ir pakėlimai 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E. 
127th, Lemont.TL, sešt, rūgs. 16 
d. iškilminga vakarienė 6:30 
v.v. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski, sekm., rūgs. 17 d. šv. 
Mišios 12:00 v. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje, Jaunimo centre. Re
zervuoti pas fil. Aldoną Rau
ckienę 312-598-7438. Baigiame 
išparduoti vakarienės bilietus! 

(sk) 

x 35 svarų maisto gaminių 
siuntinys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkštys, Transpak, 2655 W. 
69 St., Chicago, 312-436-7772. 

<sk.) 

x Lietuvių Fondo vajaus 
proga asmenys, paaukoję 100 
dol., gaus vieną bilietą į 
banketą, kuris įvyks spalio 21 
d. Martiniąue salėje. įnašus 
siųsti ir bilietus įsigyti prašoma 
kreiptis į Lietuvių Fondo raš
tinę: 3001 W. 59 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 471-3900. 

(sk) 

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

(sk) 

x Antras kaimas ruošiasi 
beveik visą lapkričio mėnesį 
gastroliuoti Lietuvoje ir su 
dviem skirtingom programom 
apvažinėti keliolika miestų ir 
miestelių, kurių tarpe: Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Anykščiai, 
Utena, Kupiškis, Panevėžys, 
Paberžė, Klaipėda, Kuliai ir 
kitos vietovės. Kviečia Teatro 
studija Ąžuolas. Programų 
vieninteliai pastatymai bus 
Chicagoje ir, tikimasi, padės 
sutelkt nors dalį lėšų kelionės 
išlaidoms padengti. Pirmosios 
programos premjera su vaka
riene ir kokteiliais bus Jaunimo 

, centre šeštadienį, rugsėjo 30 d. 
Antroji programa bus vaidi
nama Playhouse spalio 21 ir 22 
dienomis. Bilietai Vaznelių 
prekyboje tel. 471-1424. 

x Estelle Rogers, Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos distrik-
to informacijos vadovė, suor
ganizavo du stalus į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje. Vyčiai ir svečiai bus 
Pakalniškiai, dr. Aloyzas su 
žmona Pakalniškiai, Magdalena 
Bartienė, Birutė Olšauskas, 
Beinorai, dr. K. Savickus ir 

• Viola Mann. 

x Apsirengimo menas — 
nauji, madingi, įvairūs, pri
taikyti visokioms progoms rūbai 
bus rodomi Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų darbus pa
remti rengiamoje madų pa
rodoje Jaunimo centre spaho 15 
d. 3 vai. p.p. Pakvietimus 
galima įsigyti pas platintojas ir 
Vaznelių, Gifts International 
parduotuvėje. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas, pirmas po 
vasaros atostogų, rengiamas šį 
sekmadienį, rugsėjo 17 d., 2 vai. 
p.p. Jono ir Ninos Jurkšaičių 
namuose. Jie yra ir šio susi
rinkimo globėjai. 

x Albinas ir Angelė Kar-
niai, St. Petersburg Beach, Fla., 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojai, atvyksta į Chicagą ir ta 
proga dalyvaus „Draugo" 
bankete kaip svečiai prie 
Aldonos ir dr. Antano Lipskių 
stalo. Prie to stalo sėdi: dr. 
Vacys ir Vida Tumasoniai, 
Janina ir dr. Rimas Vienužiai, 
inž. Andrius Malko iš Pompao 
Beach, Fla., su pussesere akto
re Galia Dauguvietyte ir dr. 
Veronika Vaitkevičiūtė-Bernier 
su savo svečiu Algirdu Kon
čiumi. 

x Vacys Saliklis, pakeis
damas „Draugo" siuntimo 
adresą į Hickory Hills, 111., pri
dėjo ir 10 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. V. Saliklis jau kuris laikas 
dirba namų pirkimo ir par
davimo įstaigoje — One Stop 
Real Estate tel. 767-0600 arba 
778-3971, kuris lietuviams 
mielai patarnauja. 

x Jadvyga Jankausk ienė , 
Chicago, 111., „Draugo" nuošir
di rėmėja, garbės prenumera-
torė, pratęsė prenumeratą su 
170 dol. čekiu. J. Jankauskienei 
už tokią gražią paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Š.m. rugsėjo 16 d. už 
dramos teatro aktoriaus a. a. 
Algimanto Dikinio vėlę bus 
atnašaujamos Šv. Mišios Chica
goje, 7 v.r. Tėvų Marijonų kop
lyčioje, 10 v.r. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir 7 v.v. Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio bažnyčioje Fair-
field Glade, TN. Velionio šeima 
prašo visus gimines, draugus ir 
pažįstamus už Jį pasimelsti. 

(sk) 
x Ieškomas Juozas Gry

bauskas, gim. 1924 m. ir jo 
sesuo Anastazija Grybauskaitė, 
gim. 1925 m. Prieš karą gyveno 
Čikagoj; tėvas buvęs zakris
tijonu. Ieško pusbrolis Klemen-
tinas Ruseckas. Lithuania, 
Kaunas - 232031, LTSR 
25-cio g-vė, Nr. 54, bt. 10. Tel. 
22-50-53. 

(sk) 

Naujoji LST Korp! Neo-Lithuania valdyba. Iš kairės sėdi; Vida Jonušienė - sekretorė, Jurgis 
Lendraitis — pirmininkas, Audronė Gulbinienė — vicepirm.; stovi: Vaclovas Mažeika - arbiter 
elegantiarum ir Algis Augaitis — iždin. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
KORP! NEO-LITHUANIA 

SUVAŽIAVIMAS 

Kas antri metai, Lietuvių 
studentų tautininkų korporacija 
Neo-Lithuania šaukia visuotinį 
narių suvažiavimą aptarti pra
ėjusių dvejų metų nuveiktus 
darbus ir nustatyti gaires atei
nančių dvejų metų veiklai. Be 
to, išsirenka naujus korp. vyk
domuosius organus, kontrolės 
komisiją, garbės teismą ir 
tarybą. Šiais 67 korporacijos 
gyvavimo metais suvažiavimas 
vyko svetingoje Karaičio „Gin
taro" vasarvietėje Union Pier, 
Michigane. 

Oras pasitaikė žavus, vėsus, 
uodų mažai. Kas neatvyko, tu
rėtų gailėtis. O neatvyko daug. 
Vieni dėl tolimo kelio, kiti dėl 
amžiaus naštos, o dar kiti dėl 
paprasčiausio apsileidimo. 

Šeštadienį, rugsėjo 2 d., po 
pietų ir registracijos vasarna
mio vilos salėje buvo įnešta 
korp. vėliava. Prie prezidiumo 
stalo susėdo dabartinė vyr. 
korp. valdyba. Pirmininkė 
Audronė Gulbinienė atidarė su
važiavimą ir perskaitė sveiki
nimus. Korp! arbiter elegantia
rum Vaclovas Mažeika paprašė 
dalyvius atsistojimu ir minutės 
susikaupimu pagerbti pastarųjų 
dvejų metų laikotarpyje mi
rusius korporantus: Antaną 
Plaušinaitį, Juozą Matusevičių, 
Bronių Kasakaitį ir Stasį 
Mockų iš Chicagos, Edvardą 
Sileikį ir Birutę Strazdienę iš 
Toronto, Joną Laurinaitį ir Joną 
Kolakauską iš Australijos, 

Vytautą Izbicką iš Bostono ir iš 
New Mexicos Ypatią Yčienę. 

Pagrindinę suvažiavimo pa
skaitą skaitė iš Floridos atvykęs 
Vytautas Abraitis. Jis gimė 
Amerikoje, 5 metų amžiaus 
tėvų atvežtas į Lietuvą, baigė 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnaziją, Vytauto Didžiojo 
universiteto teisių fakultetą ir 
buvo Lietuvos ministerių ka
bineto stipendiatas studijuoti 
Berlyne aukštuosius politinius 
mokslus. Trumpą laiką buvo 
Korp! Neo-Lithuania pirmi
ninkas Lietuvoje. Bolševikams 
Lietuvą okupavus, Abraitis, 
kaip Amerikos pilietis, per Šve
diją 1940 metų vasarą vienas be 
tėvų pasiekė savo gimtąjį kraš
tą ir čia tuoj įsijungė į tautinių 
organizacijų veiklą. Buvo jis ir 
ALT s-gos pirmininkas ir ėjo 
įvairias kitas toje organizacijoje 
pareigas. Paskaitą kruopščiai 
paruošė ir l ietė jaunimo 
vaidmenį laisvėjančios Lietuvos 
ateičiai. Dėl dabartinių įvykių 
okup. Lietuvoje, kaip patyręs 
politikas, rodė daug atsargumo. 
Bet kvietė nedelsiant padėti 
mūsų tautiniam jaunimui oku
puotoje tėvynėje. 

Po paskaitos buvo išrinktos 
komisijos. Mandatų: Vida Jonu
šienė ir Algis Augaitis, nomina
cijų: Vitas Plioplys. Rimas Gul
b inas ir Zigmas Mikužis, 
spaudos: Mečys Valiukėnas, 
Juozas Žemaitis ir Vytautas 
Račkauskas, bei nutarimų: An
tanas Juodvalkis, Vytautas 
Abraitis ir Algirdas Vaitiekai-
tis. 

Vida Jonušienė, Amerikos Lietuviu Tautinas *ąiungos ir K-irp' Wr> Lithuania 
centro valdybos vicepirmininkė, kalbės Tautos šventės minėjime ši 
sekmadienį, rugsėjo 17 d., Jaunimo centre. 

Po vakarienės darbo posėdis. 
Prezidiumą sudarė Jonas 
Ju rkūnas — pirm., Vitas 
Plioplys — vicepirm. ir Jonas 
Grigaitis — sekretorius. Iš vyr. 
valdybos pirmininkės Audronės 
Gulbinienės pranešimo matyti, 
kad jų gražiai praėjusioje ka
dencijoje pasidarbuota. Šių 
metų pradžioje suruošė karjerų 
konferenciją Wisconsine. Būrys 
korporantų ir jų svečių išklau
sė keturiolika korporantų 
apibūdinimus jų profesijų 
inžinerijoje, humanitariniuose 
moksluose, medicinoje, teisėje, 
biznyje. Dalyvavo ir Vytautas 
Gerulaitis, buvęs Lietuvos ir Pa
baltijo lauko teniso meisteris. 
Praėjusiais metais suruošė 
korp. garbės nario Jono Mairo-
nio-Mačiulio šimto dvidešimt 
penkerių metų gimimo minė
jimą. Pagrindinis paskaiti
ninkas buvo poetas Bernardas 
Brazdžionis iš Kalifornijos. Pa
statytas antkapis mecenatui 
Simui Kašelioniui. 

Aplankyti korp. skyriai 
Amerikoje bandant išjudinti jų 
veiklą. Korp! dainorėlis jau 
atspausdintas. Pagaliau korp. 
įsigijo „tax exempt" statusą. 

Korporacija buvo atsto
vaujama ALT s-gai seime Day-
tona Beach, Fla. Aplankyti St. 
Petersburgo, Bostono, New Yor-
ko ir Los Angeles korp. skyriai. 

Valdyba turėjo per 12 posė
džių ir išleido 3 aplinkraščius. 
Chicagos skyrius taip pat pa
rodė daug gyvumo. To negalima 
pasakyti apie kitus skyrius. 
Tačiau iš jų suvažiavimui pri
siųstų raštiškų pranešimų 
matyti, jog ir jie ruošiasi savo 
veiklą suaktyvinti. 

Iždininko pranešimas parodė 
stiprius korp. finansus. Tam 
viena iš priežasčių yra mecena
to Simo Kašelionio palikimas 
daugiau kaip šimtas tūkstančių 
dolerių. Nuošimčiais buvo 
galima padengti kultūrinių 
renginių žymius nuostolius. 
Korp. leidinys baigiamas ruošti. 
„Naujoji viltis" eis ir toliau. 
Kultūros fondas dar vis or
ganizacinėje būklėje. Po gyvų 
diskusijų korporantai sukūrė 
tradicinį laužą paežerėje. 

Sekmadienį, po vėliavos 
pakėlimo ir pusryčių/v. Mišios 
buvo atnašautos kun. Ant. 
Saulaičio, SJ. Maldas skaitė 
korporantai Audronė Kara
lienė, Antanas Juodvalkis ir 
Vytautas Kasniūnas. Po to ir 
vėl tęsėsi darbo posėdžiai. Po 
dalinių pranešimų buvo 
renkama valdyba. Dėl puikaus 
pasidarbavimo nominacijų 
komisijos visi organai ir taryba 
buvo išrinkti be jokių atsisaki-
nėjimų per 10 minučių. Štai jie: 
vyr. valdyba: pirm. Jurgis Lend
raitis, vicepirm. Audronė Gulbi
nienė, sekretorė Vida Jonu
šienė, iždininkas Algis Augaitis 
ir arbiter elegantearum Vacio-

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— K a n a d o s ž u r n a l i s t a i 
pasitarė su režisierėmis Elena 
Dauguvietyte-Kudabiene ir 
Aldona Dargyte-Byszkiewicz ir 
nutarė Varpo šimto metų su
kakčiai pastatyti Kazio InČiūros 
parašytą „Dr. Vincą Kudirką". 
Vaidinimas numatomas To
ronto Lietuvių namuose spalio 
15 d., sekmadienį. Reikės 17 
aktorių, bet t ikisi jų rasti. 

— A. a. V e r o n i k a Likie-
n ė - V i s k o n t i e n ė , 87 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 10 d. 
Oakville, Ont. Po Šv. Mišių Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
Montrealyje , palaidota Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. Liko 
sūnus su šeima ir giminės. 

— A. a. Apoloni ja Malaš-
kevičienė, 91 m. amžiaus, po 
trumpos ligos mirė Winnipege, 
Mal. Buvo gimusi Majekonių 
km., Pakruojo valsč., Šiaulių 
apskr. Kanadoje gyveno nuo 
1946 m. Nuliūdime liko sesuo 
Leoną Samula i t i enė ir du 
sūnėnai. 

vas Mažeika. Kontrolės komisi
ja: Valentinas Krumplys, Vida 
Girdvainienė ir Vitas Plioplys. 
Garbės t e i s m a s : Juozas 
Graužinis, Audronė Karalienė, 
Vytautas Račkauskas, Jurgis 
Stravinskas ir Mečys Valiu
kėnas. J tarybą išrinkti: dr. 
Alvydas Arbas, Rima Bitėnas, 
Kazė K a z l a u s k i e n ė , Algis 
Jonušas, Antanas Juodvalkis, 
Jonas J u r k ū n a s , V ik to ras 
Stankus, Cezaris Modestas, 
Rūta Paker ienė ir Arūnas 
Vaitiekaitis. rt \ 

Po rinkimų, nutarimų komisi
ja paruošė ir suvažiavimas 
priėmė nutarimus. 

Didžiuojamės mūsų broliais ir 
sesėmis ok. Lietuvoje, suge
bančiais t inkamai pasinaudoti 
susidariusiomis aplinkybėmis, 
siekiant Lietuvai laisvės ir vals-
tybinės nep r ik l ausomybės . 
Megzti ryšius su atsisteigia-
momis tautinėmis organizaci
jomis ok. Lietuvoje ir remti jų 
pastangas. Skat int i jaunuosius 
korporantus stipriau jungtis į 
Lietuvos laisvinimo darbą, lan
kytis okupuotame krašte ir, 
esant sąlygoms, bent metus pa
studijuoti lietuvių kalbą Lie
tuvos u n i v e r s i t e t e . Simo 
Kašelionio 100,000 dol. 
palikimą, pagal testatoriaus 
valią saugoti nepriklausomoje 
Lietuvoje atsisteigtinai Korp! 
Neo-Lithuanijai, o gaunamas 
palūkanas naudoti išeivijos 
veiklai remti. Ir toliau remti 
tautinę spaudą „Naująją viltį" 
ir „Dirvą". Pri taria įstojimui į 
steigiamą Tautinės kultūros 
fondą. Dėkoja Korp! Neo-Lithu
ania vyr. valdybai už parodytą 
gražią iniciatyvą, vykdant jai 
pavestas pareigas ir plečiant 
ryšius su padaliniais bei kitomis 
organizacijomis. Vertina Korp! 
leidinio redakcines kolegijos 
pastangas surinkti medžiagą ir 
išleisti t au t in ių korporacių 
veiklos istoriją. Prieš uždarant 
suvažiavimą kolegė Dana 
Mikužienė p a s k a i t ė temą: 
„Nauja karta, nauja kalba, nau
ji prisitaikymai". Toje paskai
toje Mikužienė nuoširdžiai 
papasakojo, kaip ji gimusi miš
rioje tautybių šeimoje pasirinko 
būti lietuve ir ištekėti už lietu
vio bei vaikučius užauginti lie
tuviais. Jos paskaitą skaitysime 
kitame ,,Naujosios vi l t ies" 
numeryje. Po vėliavos nulei
dimo vėlai vakare susirinkome 
į tradicinį korporantų alutį. 
Taigi Jigi kito suvažiavimo. 

V. A. R*k. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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