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Prez. G. Bushas: „Irako 
vadai privedė jus prie 

karo angos" 
Jo kalba perduota neišcenzūruota 

Nicosia, Kipras. — Preziden
to G. Busho žodis, {rašytas į vaiz
dajuostę sekmadienį buvo per
duotas Irako žmonėms per 
televiziją, bet nepranešta apie 
tai nieko iš anksto. Jis skambėjo 
kaip t am tikras įspėjimas, kad 
Bagdado vadai privedė kraštą 
prie karo su Vakarais ir arabų 
pasauliu. 

Prezidento 8 minuč'ų kalba 
buvo perduota be iškarpymų. 
Arabų kalboje vertėjas tuo pačiu 
metu perdavė ir vertimą. Prezi
dentas nepuolė asmeniškai 
prezidento Husseino, bet jo žodis 
buvo aiškiai skirtas parodyti 
skirtumui tarp Irako žmonių ir 
prezidento Husseino, kai jis 
pasakė, jog „rugpjūčio 2 dienos 
Kuvvaito invazija buvo neišpro
vokuotas užpuolimas mažo 
krašto, kuris nebuvo pavojingas 
jums patiems". Todėl „Kuvvai-
tas buvo auka, o Irakas agreso
rius". Prezidentas kalbėdamas, 
savo kabinete visą laiką stovėjo. 
„Tebūna j u m s aišku, mes 
neturime nieko prieš Irako 
žmones... Mūsų vienintelis tiks
las yra pasipriešinti invazijai, 
kurią įsakė Saddam Hussei-
nas". 

Vals tybės prieš I r aką 
Bushas priminė, jog pasaulis 

pasmerkė Iraką vienbalsiai, 
priimdamos nutarimą Jungti
nėse Tautose. 27 valstybės, tur
tingos ir vargingos, arabų, mu
sulmonų, Azijos ir Afrikos 
tautos atsiliepė į Saudi Arabi
jos prašymą, kad Kuwaitas būtų 
laisva valstybė ir pasiuntė savo 
karo pajėgas prieš Iraką. Pirmą 
kartą istorijoje 13 Arabų Lygos 
valstybių kurios sudaro 80% 
arabų tautų, pasmerkė savo bro-
ius arabus. Šiandien Irakas yra 
izoliuotas, kalbėjo prez. Bushas. 

Jis sakėsi netikįs, kad Irako 
žmonės nori karo. 8 metų karas 
nualino Iraką. Niekas nežino, 
kaip atrodytų šiandien Irakas, 
jei nebūtų kariavęs tiek metų, 

Suomijos konsulas 
Vilniuje 

Vilnius. (ELTA) - Rugsėjo 
3-4 dienomis Lietuvoje lankėsi 
Suomijos generalinis konsulas 
Leningrade ponas Markus Lyra. 

Svečią priėmė Aukščiausio
sios Tarybos p i rmininkas 
Vytautas Landsbergis bei jo 
pavaduotojai Bronislovas Kuz
mickas ir Česlovas Stankevi
čius. Markus Lyra susitiko su 
ministre pirmininke Kazimiera 
Prunskiene, Ekonominių ryšių 
su užsieniu departamento ge
neraliniu direktoriumi Riman
tu Purtuliu. 

Užsienio reikalų ministerijoje 
įvyko pokalbis su užsienio 
reikalų ministru Algirdu Sau
dargu ir jo pavaduotoju Vytautu 
Kafkumi. 

Suomijos diplomtas susitiko 
su Lietuvos-Suomijos draugijos 
valdybos nariais. 

Markus Lyra domėjosi politi
ne situacija Lietuvoje, derybų su 
TSRS perspektyvomis. Susiti
kimų metu buvo pasikeista nuo
monėmis dėl dvišalių politinių, 
ekonominių, mokslinių ir kultū
rinių santykių plėtojimo, aptar 
tos apsikeitimo informaciniais 
centrais galimybės, kiti abi 
puses dominantys klausimai. 

t a i š iandien b ū t ų žymiai 
pažengęs visose gvenimo sri
tyse. Ir dabar Irakas atsidūrė 
prie karo angos. Dar kartą ta 
pati Irako vadovybė apsiskai
čiavo. Dar kartą Irako žmonės 
atsidūrė prieš tragediją. „Sad
dam Hussein sakė jums. kad 
Irako daliniai buvo pakviesti į 
Kuwaitą. Tai netiesa", kalbėjo 
prez. Bushas. Kuvvaito žmonės 
priešinosi. 

Atsakymas prez identui 
„Saddam Hussein sako jums, 

jog ši krizė yra kova tarp Irako 
ir Amerikos. Priešingai, ta i 
Irako kova prieš pasaulį. Kai 
prez. Gorbačiovas ir aš susiti
kome Helsinkyje, mes sutarė
me, jog negalima tarptautinė 
taika, jei didesnė valstybė už
puola mažesnį kaimyną. Nieka
da pasaulis nebuvo taip vie
ningas kaip prieš šią agresiją '. 
J i s irakiečiams paaiškino, kad 
iki invazijos į Kuwaitą, Ameri
ka nebuvo Irako nedraugas 
Praeityje Amerika yra padėjusi 
bilijonais dolerių. Ir karas su 
Iranu nebūtų pasibaigęs be 
Amerikos pritarimo Jungtinėse 
Tautose. 

Tuoj pat po prezidento Busho 
kalbos, atsakė Irako televizįk -
je komentatorius Mikdad Mo-
rad, kuris pavadino Amerikos 
prezidentą „melagiu", apkai 
tindamas jį išniekinimu musul
monų šventų vietų, kai yra 
siunčiami amerikiečių daliniai į 
Saudi Arabiją ir sakė, jog 
VVashingtonas dirba kartu su 
Izraeliu prieš arabus. Tenemano 
Bushas, jog 17 milijonų ira
kiečių atsistos prieš Husseiną — 
„savo krašto sūnų. žmonių 
numylėtą". Amerikos prezi
dentas norįs būti „pasaulio dik
tatoriumi". Šis jo atsakymas 
truko dvigubai ilgiau negu 
Busho žodis. 

Mirt ies šauk imai 
Vėliau Bagdade pasirodė 

tūkstančiai irakiečių demon
stracijose, šaukdami: „Mirtis 
Bushui, mirtis Amerikai'". Minė
tasis televizijos komentatorius 
Morad dar pridėjo, jog arabai 
palaiko Husseiną, o Amerika 
tik reprezentuojanti Europos 
imper ia l i s tų in te resus ir 
Izraelio sionistus. Bagdadas 
parodė ir tai, kai prez. Bushas, 
baigdamas savo žodį irakie
čiams, iš kišenės išsitraukė 
popieriaus lakštą ir perskaitė iš 
prez. Husseino kalbos, pasaky
tos 1988 m. lapkričio 28 d., kai 
jis tada pareiškė: „Nė vienas 
arabų kraštas neturi teisės 
okupuoti kitą arabų kraštą. 
Dievas neleidžia: jei Irakas 
nuklystų nuo teisingo kelio, mes 
norėtume, kad arabai pasiųstų 
savo kar iuomenes ats ta tyt i 
tvarkai". 

I šią prezidento Busho kalbos 
baigiamąją dalį jis neatsakė 
nieko, tik pakartojo jau žinoma 
Husseino išs i tar imą, kad 
Kuwaitas visai paprastai yra 
Irako provincija. 

— J o r d a n o karalius Hussei-
nas tarėsi su Palestiniečių Iš
laisvinimo organizacijos dviem 
nariais — G. Habash ir N. Ha-
watmeh, kurie vadovauja mark
sistų sekcijai toje organizacijoje 
ir palaiko tarptautinį terorizmą. 

Čekoslovakija paminėjo ..Prahos pavasario" 22-ąją sukaktį Čekoslovakai stovi ant apversto tanko 
ir klausosi prezidento Vaclovo Haveho kalbos, prisimindami 1968 metų Varšuvos pakto valstybių. 
Sovietų Sąjungos vadovaujamų, invaziją, kuri sužlugdė tos tautos laisves prasiveržimus. 
Vyriausybė pastatė apverstą tanką Prahos centre. Šv Vaclovo aikštėje, kaip nugalėtos invazijos 
dabartini simbolį. 

Valstybės departamento 
pareiškimas 

Washingtonas . — Valstybės 
departamente Sovietų Sąjungos 
įstaigos direktoriaus pareigas 
einąs John F. Tefft pranešė JAV 
LB pirmininkui dr. Antanui 
Razmai, atsakydamas į jo raštą 
iš rugsėjo 5 dienos, jog „Du plius 
ke tur i" pasitarimuose Maskvo
je keliamas t ik Vokietijų su 
jungimo klausimas. Jei reikalas 
liečia kito krašto interesus, tas 
kraštas yra pakviečiamas daly
vauti . Vokietijos sujungimas 
dar neišriša visų klausimų, 
kurie po II Pasaulinio karo turi 
būti išspręsti. Svarbiausias to 
periodo neteisingumo klausi
mas, kuris turi būti sutvarky
tas, yra Pabaltijo valstybių jėga 
inkorporavimas į Sovietų Są
jungą, rašoma Valstybės depar
tamento rašte. Amerikos pozi

cija tuo klausimu yra gerai 
žinoma ir aiški. 

JAV vyriausybė tiki, jog 
Pabaltijo valstybių ateitis turė
tų būti pačių Pabaltijo žmonių 
apspręsta laisva jų \aiia. Pa
baltijo ateities ryšių su Sovietų 
Sąjunga klausimas geriausiai 
bus sprendžiamas^įussioginiais 
pasitarimais tarp pačių Pabalti
jo valstybių ir Sovietų Sąjungos. 
JAV tiki, jog bus padaryta 
tolimesni žingsniai tokioms 
deryboms pradėti. 

Ir j i s savo raštą baigia, 
sakydamas, jog jam buvo ma
lonu pareikšti, kad Amerikos 
vyriausybė palaiko Pabaltijo 
žmonių aspiracijas. 

Valstybės departamento rašto 
data yra rugsėjo 7 d., bet re
dakcija gavo tik rugsėjo 18 d. 

Sąjūdis su Estijos Frontu 
Vilnius. (ELTA) - Lietuvos 

Sąjūdžio Seimo taryba pasiun
tė Estijos Liaudies Frontui savo 
pareiškimą. 

Estijos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba š.m. rugpjūčio 7 d. 
paskelbė nutarimą ..Dėl Estijos 
Respublikos ir Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos san
tykių". Netrukus'rugpjūčio 12 
d.) iš Maskvos pasigirdo Lietu
vai gerai pažįstamas balsas 
primenąs, kad vel „pažeidžiami 
(...) TSR Sąjungos konstituciniai 
pagrindai", neatsižvelgiama į 
projektuojamą naują sąjungą, 
kuriai vėl turėtų priklausyti 
visos respbulikos. „Tai pro
tingas kelias, atitinkąs visų Es
tijos gyventojų interesus, ir juo 
reikia eiti", — baigiamas TSRS 
prezidento pareiškimas. 

Estijos, kaip ir kiekvienos 
kitos valstybės, laisvė ir ne
priklausomybė nedalomos, ir 
niekas negali nurodinėti, kokiu 
keliu jai eiti, kokioms sąjun
goms priklausyti ar nepriklau
syti. 

Sovietai pažeidžia 
įs ta tymus 

Trys Baltijos valstybės prie 
TSRS buvo prijungtos neteisė
tai , stipresniojo savivale, ir jos 
nenori, kad ta neteisėta būklė 
tęstųsi. TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimas pasmerkė Moloto-
vo-Ribbentropo paktą. Belieka 
tik paskelbti nuo pradžios ne

galiojančiais ir to pakto pada
riniais — 1940 rugpjūčio 3-6 
d. nutarimus, kūnais trys Balti 
jos valstybes tap ''SRS terito
rijos dalimi. Kadangi Estija. 
Latvija ir Lietuva niekuomet 
TSR Sąjungai t n sėtai nepri
klausė, ką pripaž.-ta ir didžiųjų 
pasaulio valstybių dauguma, — 
nei TSRS konstitucija, nei jos 
įstatymai Baltij- valstybėms 
negali būti ta omi. TSRS 
vyriausybė paž» džia ta rp
tautinės teisės n< rnas ir pačią 
TSRS konstitucį .. taikydama 
ją teritorijoms, K rios jai ne
priklausė. 

Baltijos valstyr i noras susi
grąžinti savar. --iškurną ir 
nepriklausomyb. etorpeduoja 
naujos sąjung s u t a r t i e s 
rengimo, o, ka:: žinia, tik 
skatina šį proce-. 

Stebimės, kad TSRS preziden
tas tariasi geria': mąs Estijos 
liaudies valia. ?u jos de
mokratiškai i iv kta Aukš
čiausioji Taryba 

Lietuvos Sąjūri - tvirtai pa
laiko ir visuomet :• įaikys visus 
Estijos laisvės :- nepriklau
somybės siekimu* 

Gorbačiovas už 
referendumą 
Rusija eina savo keliu 

— Washingtort ' 
parlamentas pra- • 
Arabija pasirašė -
3.1 bilijonus doi*-
Amerikos tanku 
General Dynamic-

Jynybos de-
ė, jog Saudi 
artį, kad už 
m pirks iš 
r dalių iš 
orporacijos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n e prez. G 
Bushas pasakė, jog jis nesu
laikys karinių pajėgų telkimo 
Persų įlankoje, nežiūrint kokios 
iškiltų biudžeto problemos. 

— P i e t ų Af r ikos juodųjų 
t e i s iu kovoto jas Nelson 
Mandela apkaltino policiją, kuri 
Johannesburge ir apylinkėse 
nor i a t s t a t y t i t v a r k ą . Jis 
pasakė, „kada j ie kalba apie 
agitatorius, jie kalba apie mūsų 
veikėjus, apie mūsų laisvės 
kovotojus". Jis sako, kad tuo 
būdu leidžiama žudyti mūsų 
žmones. Policija praneša, jog 
per p a s k u t i n e s 5 savai tes 
žuvo 760 žmonių, daugiausia, 
kurie tarp savęs kovoja. 

— Maniloje Filipinų prezi
dentė Corazon Aquino pareiškė, 
jog turi tvarkingai pasitraukti 
amerikiečių karinės pajėgos iš 
Filipinų bazių. 

— Vals tybės departamentas 
nutarė įrašyti Gvatemalą į 
didžiųjų valstybių sąrašą, per 
kurias vyksta narkotikų preky
ba. Departamento pareigūnas 
praneša, jog mažiausiai 4,000 
akru žemės vakarinėje kalnuo
toje dalyje yra apsodinti opiumo 
aguonomis. 

— Wash ing tone Busho ad
ministracija nutarė parduoti 
Saudi Arabijai ir Jungtiniam 
Arabų emiratui 385 modernius 
tankus, tai yra dvigubai dau
giau, negu pernai buvo manyta. 

— Londone susidaręs mokslo 
žymių žmonių institutas tirti 
Vidurio Rytų problemoms, kaip 
rašo „The Christian Science" 
Anglijos korespondentas, priėjo 
tą nuomonę, kad reikia auto
kratiją pakeisti demokratinė
mis institucijomis. 

— J A V S e n a t o komitetas 
baigė apklausinėti teisėją David 
H. Souter, kuris buvo prez. 
Busho nominuotas užimti Aukš
čiausiojo Teismo teisėjo vietą. 

— P L O vadas Arafa tas , 
a t s i s a k y d a m a s balsuot i už 
arabų rezoliuciją, smerkiančią 
Iraką už Kuwaito okupaciją, 
sukėlė nesantaiką savo pačių 
tarpe, nes dalis vadovaujančių 
asmenų palestiniečiams nepri
taria Irako diktatoriaus poli
tikai. 

— Italija įsake išvykti Irako 
karinių reikalų vedėjui ir jo 
patarėjams iš Italijos. 

Maskva . — Užsienio žurna
listai iš Maskvos praneša, jog 
prez. M. Gorbačiovas pareiškė. 
kad tu r i būti suruoštas ir 
p r a v e s t a s visoje sąjungoje 

tautos referendumas, ar galima 
leisti privačią nuosavybę, kad 
Sovietų piliečiai galėtų turėt i 
žemės, kas reikštų, jog yra pa
žeistas vienas iš pagrindinių ko 
munizmo ideologijos principų. 

Gorbačiovas taip pat pranešė 
Aukščiausiajai Tarybai, kuri 
veda debatus kaip reiktų atsi
sakyti Sovietų Centro suplanuo
tos sistemos, jog galėtų pereiti 
į verslo ekonomiją, kadjis neat
leis minis ter io pirmininko 
N.Ryžkovo iš pareigų, kuris yra 
prieš radikalių reformų įvedi
mą. Gorbačiovas pasakė, jog 
klausimas yra per daug svar
bus, kad jį būtų galima palikti 
nuspręsti keliems politikams 
„Tai yra per daug svarbus spren 
dimas, draugai, kad būtų gali
mąjį nutarti įstaigose, auditori
jose ar susirinkimų salėse, net 
ir šioje, kurioje mes šiandien 
dirbame", pasakė jis, kai buvo 
pradėtos diskusijos dėl ekonomi
nių pakeitimų. 

Da r kar tą reformos 
sulaikytos 

„Klausimas, ar turi žemė pri
klausyti privačiai nuosavybei, 
yra suvereninė žmonių teisė 
nusp rę s t i , o ta i gali būti 
p a d a r y t a tik referendumo 
būdu". Šis jo pasiūlymas, kaip 
atrodo, y ra skirtas kietosios lini
jos komunistams, kad jie nesą 
kytų, jog Gorbačiovas nori 
panaikinti socializmą kapitaliz 
mo naudai . Tačiau čia nebuvo 
pasiūlytas specialus įstatymas 
tam referendumui pravesti. Re 
ferendumą suorganizuoti Sovie 
tams reiktų bent pusmečio. 

Tačiau ekonomistas Abel 
Aganbegyan įspėjo — jei nebus 
radikalių pakeitimų greitai, tai 
Sovietų Sąjunga su dabartiniais 
t rūkumais , infliacija ir socia
liniais neramumais nežinia kur 
atsidurs. „Yra daug blogiau 
negu iš paviršiaus atrodo" 
įdomu, jog pats Gorbačiovas 
n e n u s t a t ė laiko kada t as 
re fe rendumas bus. Tokio 
įstatymo nėra. Visa žemė yra 
vyriausybės nuosavybė nuo 
revoliucijos laikų. Sesijoje buvo 
kritikuojamas Gorbačiovas už 
tai , kad jis tuo dar labiau 

Algis GriAkėnas 

Neseniai Lietuva „atrado" dar vieną 
žmogų, buvusi tragiškų jos likimo 
įvykių liudininku, kuris buvo 
Vorkutos lagerių anglių kasyklose 
iki 1961 metų. Jis 1941 m birželio 23 
d. per radiją paskelbė Lietuvos Akty 
virtų Fronto atsišaukimą - Lietuvos 
Nepriklausomybes Atstatymo Dekla 
racųos aktą. Apie ši ilgai neminėtą 
ir užmir&tą ivyki yra pasakojama A 
Griakėno atsiminimuose, spausdina 
muose „Pergalės" žurnale Apie tai 
ir jis patą kalbėjo Lietuvos televizijos 
laidoje „Veidrodis"* 

sukomplikavo padėtį ir vėl 
sulėtino reformų procesą. 

Rusijos p lanas 
Gorbačiovui j au radikalus 

planas yra teisė turėti žemę, bet 
tik su kai kuriais nuosavybės 
suva ržyma i s . Ka i Sovietų 
Sąjungos deputatai tebedisku
tuoja ekonominių reformų gali
mybes, tai Rusijos Aukščiausio
ji Taryba jau nutarė pradėti kitą 
mėnesį r a d i k a l i ų reformų 
planą, pranešė tos respublikos 
ministeris pirmininkas Ivanas 
Silajevas. Silajevas dar sesijoje 
pasakė, jog Rusija ir kitos 
respublikos pačios kontroliuos 
savo reikalus, išskyrus gynybos, 
užsienio politikos ir traukinių 
reikalus. Visos ministerijos, 
kurios dabar kontroliuoja Rusi
jos industriją, turi būti panai
kintos. Silajevas, kuris yra ar
t imas Jelcino bendradarbis, pa
sakė, jog ..Rusija nusprendė 
vykdyti tuos planus, kurie veda 
į kapitalistinę sistemą. Jei 
Sovietų Sąjungos kitos 14 
respublikų ir Centro vyriausybė 
negali susitarti dėl vienos bend
ros visiems priimtinos strategi
jos, tai mes eisime patys vieni 
vykdyti tą planą*', pasakė Silaje
vas. Jis pripažino, kad susidarys 
daug dar nežinomų problemų 
piniginiuose reikaluose ir muitų 
sistemoje. 

Viešumas 
Daugelis Sovietų pareigūnų 

bijo, kad neįvyktų Sovietų 
Sąjungos išsiskirstymas, jei 
Rusijos Respublika pradės par
davinėti vyriausybės nuosavy
bes, įves konver tuo jamus 
pinigus ir parduos savo žaliavą 
užsienyje ir savo žemę priva
tiems žmonėms. Jis taip pat 
pasakė delegatams, kad vietinės 
tarybos tur i turėti teisę par
duoti žemę privatiems pilie
čiams, daugiausia ūkininkams. 
Šioje sesijoje buvo pastebėtas 
dramatinis atsisakymas nuo pa
slapčių, kai Kremliaus pareigū
nai viešai kalbėjo, kad reikia iš
saugoti gr iūvančią Sovietu 
Sąjungą. 

Pokalbis su Izraeliu 
Maskva . — Praėjus} penkta

dienį Sovietų prez. M. Gorba
čiovas susi t iko su Izraelio 
kabineto dviem ministeriais. 
Tokio aukšto rango pokalbių su 
Izraeliu nėra buvę nuo 1967 
metų, kai Maskva nutraukė 
diplomatinius ryšius su Izraeliu. 
Izraelis nori atnaujinti tuos 
ryšius ir kitą mėnesi Jungtinėse 
Tautose }\yk.s pasitarimas tarp 
Sovietu Užsienio reikalų minis
terio E Ševerdna<L:es ir Izraelio 
ministerio David Levy. „Sovet-
skaja Rossija" iaikraštis kalti 
no Izraeli už negrąžinimą oku
puotų žemių palestiniečiams, 
nežiūrint minėtų pasitarimų. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 20 d.: Eustachijus. 
Jolita. Fausta, Kolumbą. Taut 
girdė. 

Rugsėjo 21 d.: Matas, apašta
las Montvilas. Ifigenija, Vis 
kintė. 

ORAS ( HICAGOJE 

Saule teka fi:'\ t, leidžiasi 6 54. 
Temperatūra dieną 73 1., 

naktį 53 1 
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„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 
PROGRAMOJE 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė penktadienį, rugsėjo 

* 14 d., nebuvo transliuojama, nes 
tuo metu siautusi audra buvo 
n u t r a u k u s i stoties s iųstuvų 
elektros srovę. Rugsėjo 18 d. 
programoje buvo perduoti pasi
kalbėjimai su LIC New Yorko 
skyriaus direktore Ginte Damu-
šyte ir telefoninis pasikalbė
jimas su JAV viešinčiu Lietuvos 
Aukščiausios tarybos viceprezi
dentu adv. Kazimieru Motieka. 

„DIRVOS" JUBILIEJINĖ 
POPIETĖ 

„Dirvos" 75 metų Jubiliejaus 
popietė ruošiama sekmadienį, 
rugsėjo 23 dieną, 12:30 vai. p.p. 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Programoje dalyvaus žurnalis
t as Balys Gražulis iš Flint, 
Michigan, ir dainininkės Valė 
Tautkevičienė ir Ona Vinda-
šienė iš Windsoro. Bus pietūs ir 
bufetas. Visi kviečiami popietėje 
dalyvauti. Bilietai gaunami Šv. 
Antano ir Dievo Apvaizdos 
spaudos kioskose, arba pas ren
gimo komiteto nar ius Eugeniją 
Bulotienę, Lidiją Mingėlienę, 
Albervą Misiūną ar Vladą Staš-
kų. 

BALFAS KVIEČIA 

Balfo 76-to skyriaus metinis 
narių ir visų besidominčių jo 
ve ik l a s u s i r i n k i m a s įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 30 dieną, 
12:30 vai. p.p. Šv. Antano 
parapijos salėje. 

BLYNŲ VAIŠĖS 

Šv. Antano kavinėje, rugsėjo 
30 dieną, tuoj po Mišių, bus 
kepami obuoliniai blynai. Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas ir šeiminin
kės kviečia visus parapiečius ir 
jų d raugus atvykti į parapijos 
r e n g i a m a s blynų vaišes ir 
draugiškoj nuotaikoj praleisti 
sekmadienio popietę. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, Me. 

KENNEBUNKPORTE 
ATOSTOGAVO 

Brone Stravinskienė iš Chica-
gos praleido atostogas Ken-
nebunkporto vasarvietėje daug 
metų. Šiemet atvyko atosto
gauti su savo vyru ir anūkėle. 
Bronė dainavo chore, atliko solo 
partiją iš veikalo „Karvelėli", 
muzika Sasnausko. Ada Stak-
nienė su vyru praleidžia meti
nes atostogas Kennebunkporto 
vasarvietėje. Šiais metais ji 
dalyvavo lietuvių ir amerikiečių 
ruošiamuose renginiuose bei 
lanke meno parodą. Prof Zda 
nys su šeima praleido atostogas 
pranciškonų vasarvietėje. Kar 
tu atostogavo ir uošviai dr. A. 
Stankai t i s su šeima. Bronius ir 
Valerija Šimkai iš Bostono pra
leido gražias atostogas tėvų 
pranciškonų vasarvietėje. Kun. 
V. Pikturna buvo ateitininkų 
kul tūr inės savaitės kapelionas 
ir kiekvieną dieną laikė šventas 
Mišias. Jo tarti žodžiai su meile 
ir kilnia dvasia kėlė susirinku
siųjų širdis į dangų. Inžinierius 
Antanas - Girnius su žmona 
Valer i ja praleido atostogas 
pranciškonų vasarvietėje, daly
vaudami a te i t in inkų kultū
rinėje savaitėje. Kun. Valde 
maras Cukuras skaitė )domią 
paskai tą pranciškonų vasar 
vietėje per ateitininkų kultu 
r inę savaitę. 

E. V. 

LB DETROITO 
APYLINKĖS GEGUŽINĖ 

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdyba, sekma
dienį, rugsėjo 30 dieną, Dievo 
Apvaizdos Kul tūros centre 
rengia gegužinę. Gegužinėje bus 
l i e tuv iško mais to , pyragų, 
gėrimų ir laimės Jtraukimai. 
Kviečiami visi Detroito ir apy
linkių lietuviai ir jų draugai. 

LANKĖSI LIETUVOJE 

Lietuvos vyčių Garbės narys, 
Robert Boris ir buvęs Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Walter Stanevičius grįžo iš 
Lietuvos. Aplankė savo tėviš
kes. Turėjo progos susitikti su 
Lietuvos kunigais, ir susipa
žinti su gyvenimu Lietuvoje. 
Savo kelionės įspūdžius žada 
pas ida l in t i su Šv. Antano 
parapijos nariais, netolimoje 
ateityje. 

lm 

„LIETUVIŲ MOKYKLOJ 
TESKAMBA LIETUVIŲ 

KALBA!" 

Šis ir panašūs užrašai pasiti
ko gražų būrį mokinių ir jų tėvų 
rugsėjo 8 d. rytą atvykusių į 
Detroito „Žiburio" lituanstinę 
mokyklą Šis pirmasis mokslo 
metų šeštadienis buvo skirtas 
bendriems mokinių ir tėvų 
užsiėmimams. Kiekviena šeima 
parašė pasižadėjimą ateinan
tiems mokslo metams, sukūrė 
maldą ir bažnyčioje uždegė po 
žvakutę savo maldos intencija. 
Pokalbyje su tėvais, mokyk
los vedėja Rūta Mikulionienė 
pakartotinai pabrėžė tėvų bend
radarbiavimo būtinumą mokyk
los gyvavimui ir sėkmei. Šiais 
metais kiekvieno mokinio tėvai 
tu rės pogą vieną šeštadienį 
p raves t i savo vaiko klasę. 
Vaikai seka tėvų pavyzdį. Jeigu 
lietuviška mokykla yra svarbi 
tėvams, ji bus svarbi ir vaikams. 

Šiais metais mokykloje vei
kia: vaikų darželis („Žiburėlis") 
kalbantiems lietuviškai. Jam 
vadovauja Taura Underienė su 
padėjėjomis Alma Jankiene ir 
Danute Sirgėdiene. Taip pat yra 
net trys besimokančių lietu
viškai klasės: I grupė — Lilė 
Strakšienė; II grupė — Rita 
Skiotienė: III grupė — Vilija 
Matvekienė, su padėjėja Rima 
Idzelyte. Kitų skyrių mokytojai: 
III sk. — Nijolė Lapšienė; V ir 
VI sk. — Viktė Jankutė-Moss; 
VII ir VIII sk. - Vida Meilu-
vienė; X sk. — Raimundas Si
dabras; XII sk. — Marija Jan
kauskienė. Dainavimą dėsto 
Rimas Kasputis ir taut inius 
šokius moko Lėlė Viskantienė. 

Linkime jaunai, kūrybingai ir 
energingai vedėjai Rūtai Miku-
lionienei sėkmingų mokslo 
metų. Tačiau mokyklos pajė
gumas priklauso ne vien nuo jos 
pastangų ir darbo — priklauso 
ir nuo jūsų, mieli tėveliai. Tad. 
pagelbėkit jai! 

D N 
BUS ŠVENTINAMAS 

PALAIMINTOJO ARKIV. 
JURGIO MATULAIČIO 

BARELJEFAS 

Prieš trejus metus, Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties pro 
ga. Dievo Apvaizdos lietuvių pa 
rapijos bažnyčioje buvo pašven
t in ta Kryžių kalno replika, 
sukurta dail. Jurgio Daugvilos. 
Džiugu, kad šiais metais įvykdo
mas ir antrasis užmojis — į 
bažnyčią įvesti ir palaimintąjį 
arkiv. Jurgį Matulaitj. Pirmojo 
projekto aukotoja buvo a.a. 
Viktorija Čepulionytė, antrojo 
— a.a. brolio Juliaus atminmui 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa susitinka su Nįjo.t- Sadūnaite, viešnia iš Lietuvos. Iš ka i rės : kun. F . 
Krreilis, H. Kernagienė, ses. Salvatora, S. Ht^nson, p i rm. E. Oželienė, N. Sadūnai te , ses. Aureli
ja ir E. Sirut ienė. 

HOSVVVO0 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis J r , 1043 Fifth St.. St. Monica, CA 90403. 

BANDYMAI LIETUVON 
SIŲSTI MEDICININES 

PRIEMONES 

Vienas Batavia, N Y mieste 
gyvenąs oftalmologas, susirūpi
nęs kad Sovietų Sąjungos blo
kada Lietuvai sudarė medicini
nių priemonių t rūkumus, nese
niai sužinojo, kad jo bandymai 
šiuo reikalu, galbūt, įšėjo į gerą. 

Dr. Denis Mažeika rašė ir tele-
fonavo demokra tų atstovei 
Louise Slaughter iš Fairport ir 
senatoriams Daniel Moynihan 
(demokratas) be i Alphonse 
D'Amato (respublikonas), prašy
damas juos savo įtaka reikia
mas prekes Lietuvai pristatyti. 
Dr. Denis ir jo žmonos gimi
naičiai gyvena Lietuvoje. Jiems 
buvo pranešta, kad demokratas 
senatorius Paul Simon iš Illi
nois valstijos pasiūlė vienam 
Rytų Europos finansinės pagal
bos įstatymui pakeitimą, kuria
me reikalaujama, kad penki 
milijonai dolerių būtų paskirta 
Lietuvai humanitariniams rei
kalams. 

Iš „The Buffalo News" 

LIETUVIS OLANDŲ 
TELEVIZIJOJE 

Washington, DC, 142-ros Lie
tuvos Vyčių kuopos narys Al Ci-
zauskas pasirodė olandų televi
zijos susuktame dokumentinia
me filme apie kovas olandų val
domoje Indonezijoje 1946-1949 
metais. Tas pasipriešinimas pri
vedė prie Indonezijos nepri-

— Vincas Bridgevaitis. Abu me
cenatai iš ankstyvesnės išeivių 
kartos. Ir antrajam projektui 
buvo paprašytas dail. J. Daug-
vila. 

Palaimintojo arkivyskupo. 
Vilniaus katedros. Aušros Var
tų Marijos bareljefų ąžuolo 
lentose derinys, išpuoštas daug-
viliškais o r n a m e n t a i s , bus 
šventinamas rugsėjo 30 d. prieš 
10:30 vai. šv. Mišias. Šventins 
klebonas k u n . Viktoras 
Kriščiunevičius. abiem atvejais 
nukreipęs aukas prasmingam 
bažnyčios papuošimui. Šiais 
laikais, kada lietuvių tautai 
taip r e ika l ingas dvasinis 
a tgimimas, t iek čia. tiek 
Lietuvoje, reikalinga prisiminti 
buvusius dvasinio atgimimo va
dus, kokiu buvo arkivysk. Jur
gis Matulaitis. Jo testamen
tiniai žodžiai — „Rikiuokitės ir 
pasišvęskite" tinka ir šiandien 
čia ir tėvynėje. 

Klebonas ir parapijos litur
gijos komitetas kviečia visus 
lietuvius ir parapiečius daly
vauti šventinimo pamaldose. 

Pr. Za ranka 

klausomybės paskelbimo. Tuo 
metu Al buvo JAV vicekonsulas 
Indonezijoje. 

Šio dokumentinio filmo tiks
las buvo išaiškinti Olandijos 
piliečiams, kodėl ir kaip, tur
tingoji tais iaikais vadinama 
Olandų Rytu Indijos kolonija 
buvo prarasta. Tome filme in
terviu suteikė ir Dean Rusk, tuo 
metu buvęs Valstybės sekreto
riaus asistentu. Dokumentinis 
filmas buvo rodomas olandų 
teleyizijos kanaluose 1989 metų 
gruodžio mėnesį, minint 40 
metų nepriklausomybės suteiki
mą Indonezijai. 

VYČIAI MASSACHUSETTS 
VALSTIJOJE 

Šiais metais South Bostono 
Lietuvos Vyčių 17-ta kuopa su
teikė stipendijas dviem Šv. 
Petro parapijos pradžios mokyk
lą baigusiems. Liepos 14 dieną 
Šv. Juozapo koplyčioje įvyko at
minimo Mišios už Al Jaritį, 
mirusį mūsų kuopos veiklų 
gerbiama narį. 

Daug meių praleidę pasitari
muose ir posėdžiuose, pagaliau 
Šv. Petro parapijos komitetas 
nusprendė įvykdyti kapitalinius 
bažnyčios remontus. Jau pasi
rašyta sutartis su architektu, ir 
šių metų gale darbas turėtų būti 
užbaigtas. 

Gegužės 20 dieną m ū s ų 
kuopos keglininkai dalyvavo 
Providence. RI, vykusiame Nau
josios Anglijos apygardos 
kėgliavimo turnyre. 

Pranas Markuns vadovauja 
komitetui , k u r i s r e n g i a 
, ,Novemberfest", vokišką 
vakarone, lapkričio 10 dieną 
South Bostono Piliečių klubo 
patalpose Laukiame Jūsų atsi
lankant 

Juozas White 

VYČIAI NEW YORKE 

Maspetho, NY, Lietuvos 
Vyčių 110 toji kuopa įsigijo Ver 
monto valstijos deklaraciją, 
remiančia Lietuvos bandymus 
nepriklausomybę atgauti. Šioji 
deklaracija griežtai reikalauja, 
kad JAV prezidentas Bush pa
dėtų šiai drąsiai tautai. 

Birželio 3 dieną mūsų kuopos 
narys brolis Yankevich buvo 
įšventintas kunigu Šv. Petro ir 
Povilo katedroje, o pirmąsias 
Mišias atnašavo tame pačiame 
Scrantone. Šv. Juozapo parapi 
jos bažnyčioje. Siunčiame jam 
maldas ir sveikinimus. 

Dvasios vadas kun. Stanis
lovas Raila šią vasarą išėjo į 
pensiją. Dėkojame jam už ilgų 
metų tarnybą. Jo šūkis buvo: 

,^Lietuva!" L ink ime jam 
sulaukti dar daug sveikatos 
kupinų metų. 

Kuopa nusprendė finansiškai 
paremti dr. Jokūbo Stuko ve
damą radijo programą New 
Yorke. Taip pat paskyrėme lėšų 
apšviesti mūsų Pakelės kryžių, 
kad žmonės galėtų pasidžiaugti 
š iuo l i e tuv i šku re l iginiu 
kūriniu nakties metu. Prie to 
kryžiaus auga prieš dvidešimt 
metų pasodintas, dabar jau 
šešių pėdų aukščio, rū tų 
krūmas. 

Visuotiniame Lietuvos Vyčių 
seime, liepos gale, įvykusiame 
Pittsburge, dalyvavo 30 mūsų 
kuopos narių. O birželio 1 dieną 
į demonstracijas Washingtone 
nuvyko pilnas autobusas Lietu
vai laisvės reikalaujančių narių. 

Vidurio At lanto Lietuvos 
Vyčių apygardos seimas įvyks 
rūgėjo 30 dieną Amsterdam, 
NY. 

Brunonas Rutkūnas 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APYGARDOS VEIKLA 

Pavasarini Naujosios Anglijos 
Lietuvos Vyčių posėdį sušaukė 
Bridgeport, CT, 141-ji kuopa. 
Posėdis vyko balandžio 29 dieną 
Šv. Jurgio parapijoje. Monsin
joras Pranas Pranckus atnašavo 
šv. Mišias lietuviškai, o Vladas 
Barius atliko skaitymus ir gies
mes. Po Mišių buvo pietūs. 

Posėdį malda pradėjo Law-
rence, MA mieste veikiančios 
78-tos kuopos dvasios vadas 
kun. Albinas Janiūnas. 141-mos 
kuopos pirmininkė Klementina 
Miller pasveikino susirinkusius. 
Apygardoje veikia 14-ka kuopų, 
dešimt iš jų buvo atstovaujamos 
šiame posėdyje. 

Naujosios Anglijos apygardos 
pirm. Al. Akule supažindino su 
prelegentu, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės veikėją Gintarą 
Čepą iš Bostono. Jis ragino mus 
tęsti pastangas Lietuvai atsikur
ti. Turėtume Washmgtone kraš
to vyriausybę apkrauti laiškais, 
telegramomis bei telefoniniais 
skambinimais. Turėtume daly
vauti demonstracijose bei eise
nose. Ką mes laisvajame pasau
lyje veiksim, atkreips pasaulio 
dėmesį į Lietuvos problemas ir 
vargus. 

Po posėdžio dalyviai buvo 
pavaišinti vakariene. 141-moji 
kuopa pasigėrėtinai šeiminin
kavo. Rudens posėdžiui šeimi
ninkaus Brockton, MA, 1-ji 
kuopa. 

Birželio 22-24 dienomis Nau
josios Anglijos Lietuvos Vyčiai 
dalyvavo rekolekcijose Ken
nebunkport, ME. Pranciškonų 
vienuolių viloje. 

Aldona Marcavage 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis.Jr. 

Didžiausia gyvenimo dalis 
praeina mums darant klaidas, 
didelė — nieko neveikiant, o 
visas gyvenimas — darant ne 
tai , ką reikia. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augiai nuimami kabinete) 
Priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tat. (1-312) 434-9*49 (veikia 24 vai.) 

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

Kate. (1-312) 735-4477; 
Rot. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILDING 

6449 So. Putoki Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tai. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p ~7 v.v,. antrd 12:30-3 v p p 
trecd. uždarvtaa. ketvd 1-3 vp.p . penkta I 

šeštd 9 v.r -12 v.p p. 
6132 8. Kadžio Ava., Chicago 

(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauto ligcs 
Necriirurginis išsiplėtusių venų 

ir hernoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt. 12-3 vp.p , ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (706) 664.8627 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Tai. (1-312) 628-2670 

1165 Dunda* Ava. , Elgtn, I I I . 60120 
Tai. (706) 742-0285 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai . (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 St St. 

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

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

Tai . (708) 446-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pacj.il susitarimą 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistą: 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tai. (706) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

Tai. kabinato Ir buto: (708)652 4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So- 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 1K1 8 vai vak 
išskyrus treč šest 12 iki 4 vai popiet 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straot 

Tai. (1-312) 434-1818; Raz. (706) 852-0869 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ UGOS 

4700 W. 08 t t . 
Oak Laram, IL 00403-2533 

To*. 700-030-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
OR. EUGENE MeENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Just.ce IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabinato tai. (1-312) 737-1168; 
RaxW. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W 63rd Straot 

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

Kabinato tai. (1-312) 776-2860. 
Raz. (706) 448-5848 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus *igg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7785 

Kab. tai. (1-312) 565-0348: 
Ra*. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kak. tat. (1-312) 471-3300; 
Ras. (700) 442-6287 

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

7722 S. KadMa Ava.. 
Chicago. M. 60882 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS Ž U O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartton Madlcal Contor-

KaparvUla CSM6J— 
1020 E. Offdon Ava., Svita 310. 

MaosrvSU u, 60003 
Tol. 1 706-527-0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 800-3166; 
Namu, (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woot 83rd Straot 
vai pirm. antr . Ketv ir penki 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Netaip gera, kaip manėm 

ŠVEDŲ EKONOMIJA 
Pasikeitimai Rytų Europoje 

verčia ir Švediją persvarstyti 
savo ekonominę-socialinę 
politiką — santvarką. „Švediš
kasis modelis" — progresyvi 
rinkos ekonomija, teikianti pla
čios skalės socialinius patarna
vimus savo gyventojams — rodo 
žymes, kad neatlaiko konku
rencijos tarptautinėje rinkoje. 
Anot Christian Science Monitor 
korespondento Klas Bergman 
(1990.IX. 13), nuo 1960 dekados 
vidurio iki 1980 dekados vidu
rio, Švedija yra netekusi dau
giau kaip 20(t savo dalies 
eksportų rinkoje. Ekonomijos 
profesorius Stockholme Magnus 
Blomstrom sako: ,,1975 metais 
švedai buvo turtingiausia tau
ta pasaulyje. Šiandien nesame 
nei 10-ties turt ingiausiųjų 
tarpe. ...Mūsų ekonomija tebe
auga, bet gerokai per lėtai, o 
mūsų sugebėjimas konkuruoti 
tarptaut inėje r inkoje y ra 
nusmukęs". 

Kadangi paskutiniojo dešimt
mečio metu Švedijos gaminiai 
kasmet užima mažesnę dalį tarp
tautinėje rinkoje ir į viso to 

nebeleis valdiškoms patarna
vimų įstaigoms augti. Užsienio 
ministras Sten Andersson, tu
rėjęs eilę svarbių postų tiek 
valdžioje, tiek ir SD partijoje, 
sako: „Anksčiau sakėme: bal
suokit už mus, ir jūsų gyveni
mas palengvės. Dabar turime 
sakyti: balsuokit už mus, jei 
norite padėti silpnesniesiems 
mūsų piliečiams. Tai gerokai 
apsunkina mūsų politinį užda
vinį". O SD partija dabar yra 
mažiausiai populiari kokia tik 
buvo nuo pat II pasaulinio karo 
pabaigos. Vienas apklausinėji
mas parodė, jog tik 33*3- žmonių 
ją šiandien remtų. O dar 1988 į 
m., 44% būtų ją rėmę. 

Ir tai nenuostabu: vidutiniam 
švedui labai sunku pragyventi, 
net ir šeimos tėvui ir motinai 
abiems dirbant. Tik vienam šei
mos nariui dirbti yra beveik 
neįmanoma. Maisto kainos yra 
dvigubai aukštesnės, negu bet 
kur kitur Europoje: Jautienos 
steikai kainuoja tarp 10 ir 15 
dol. už svarą, žali pipirai — 2.50 
dol. už sv.. obuoliai ir pomidorai 
— po 2 dol. sv. Tik bulvės yra pi-

priežastis pačioje Švedijos sočio- gesnės — po 60 et. už svarą. Šve-
ekonominėje sistemoje, Švedijos dijoje. 84% visų moterų dirba 
Finansų Ministerija numato, įstaigose, ir jei turi vaikų, vis 
kad šis eksportų deficitas ir 
toliau didės. 0 ekonominių pro
blemų Švedija tu r i daugybę. 
Infliacijos ratą j au viršija 10%. 
gamybos kaina t a ip pat yra la-

vien sunkiai tesuveda galus. 
Tačiau šią sistemą pakeisti, 

ne t ir pake i tus valdančią 
partiją, nebus lengva. Žmonės 
gali nenorėti netekti kai kurių 

bai iškiiusi. Bendrai paėmus, jos pliusų: Bendrai imant, butai 
darbininkų algos pernai pakilo Švedijoje yra pigesni, negu ki-
9.5 nuošimčiais, beveik dvigu
bai tiek, kiek bet kur kitur 
pasaulyje. Tačiau gamybinis 
produktyvumas beveik visai 
nekyla. Pernai ekonominio au
gimo ratą buvo t ik 1%. 

Tačiau finansų ministeris 
Allan Larsson primena, kad nuo 
sausio 1 dienos įsigalės pajamų 
mokesčių reforma, pagal kurią 
maksimali taksų ratą nukris 
nuo dabar esančios 80% iki 50% 
asmeninių pajamų. 

Mokesčių reformos tikslas yra 
pakelti darbininkų moralę: kai 
jie galės daugiau algos sau 
pasilikti, gal pakils jų dar
bingumas. Bet opozicinės parti
jos tvirtina, kad tai nepakels 

tur Europoje — vieno miegamojo 
butas Stockholmo miesto centre 
kainuoja tik 400 dol. per mėnesį 
nuomos. Labai mažai kainuoja 
sveikatos patarnavimai ir vaikų 
švietimas. Bedarbės atveju 
mokama nemaža kompensacija. 
Švedai turi bent penkias savai
tes atostogų kasmet ir vidurkiu, 
švedai ima maždaug 25 pilnai 
apmokėtas dienas sergant. 

Daugumas švedų supranta, 
jog norint kelti Švedijos pra
gyvenimo lygį ir produktyvumą, 
ir norint konkuruoti Europos 
Ekonominėje Bendruomenėje. į K r e m l i a u s d i k t a t o r i a u s 

Jau prieš savaitę laiko, kai tik 
„yla išlindo iš maišo", tai NBC 
ir kitos žinių tarnybos iš Baltųjų 
rūmų s lap tų žinių teikėjų 
sužinojo, kad JAV prezidentas 
G. Bush vyks į Helsinkį , 
Suomiją, sus i t ik t i su griū
vančios imperijos sekretoriumi 
„ sva rb iems t a r p t a u t i n i a m s 
klausimams aptarti". Svarbiau
sia, Persų įlankos krizė. Jų 
tarpe sovietinių karinių pa
tarėjų a tšaukimas iš Irako. 

Žinių tarnybos žiūrovams taip 
pat nepamiršo priminti, kad 
JAV prezidentas taip pat siūlys 
sovietams savo žinioje esančias 
ūkines gėrybes, kurių taip 
trūksta, anot R. Reagano, „blo
gio imperijoje". Visą savaitę ligi 
rugsėjo 8 d. JAV viešosios nuo
monės formuotojai skelbė 
nepalankias žinias apie Irake 
jau prasidėjusią ūkinę krizę bei 
nežmonišką Irako diktatoriaus 
elgesį su Irake ir Kuvvaite dar 
likusiais svetimšaliais ir t.t. 
Nepagailėta pabėgėlių vaizdų iš 
Jordanijos dykumose įsikūrusių 
pabėgėlių ir jų vargo istorijų. 
Tos visos žinios siekė vieno 
tikslo: nuteikti JAV piliečius 
prieš dabartinį Irako diktatorių 
Saddam Hussein. 

Ar tų fak tų nežino G. Bush 

Žurnalistas rašytojas Peter P. 
Gemma „USA Today" dien
raštyje rugsėjo 8 d. savo 
skaitytojams mėgina priminti, 
kad .jeigu G. Bush būtu iš kito 
kelmo išspirtas politikas ir kiek 
kitomis akimis sugebėtų ma
tyti Rytų-Vakarų ateities san
tykius , gerai sup ra sdamas 
komunistų kėslus ir praeities 

; šunybes, tai rugsėjo 9 d. nebūtų 
įvykusi „viršūnių" konferencija 
Helsinkyje. Jeigu tik G. Bush 

i supras tų Kreml iaus krimi-
; natinius ir ki tus suokalbinius 

veiksmus visos planetos lygyje, 
| tai jokiu būdu neįvyktų ši 

nuolaidžiavimų politika tarp 
ir 

AR HELSINKYJE 
G.BUSH PRAREGĖJO 

TV žinių tarnybos gyrė M. Gorbačiovą 

BR. AUŠROTAS 

teks atsisakyti kai kuriu leng
vatų ir „malonumų". 

„Per 50 metų Švedija sėkmin-
pragyvenimo lygio, nes mokės- gai sprendė socialines pro-
čiais yra apdedamos ne tik ai- blemas, jų sprendimą, patarna-
gos, bet ir prekės, imtinai ir vimų teikimą pervesdama į pri-
maistas. Taksai už prekes sie- vatų sektorių ir pakeldama 
kia 25%. Nesumažinus šių mo- gyventojų mokesčius t am 
kesčių, pragyvenimo lygis kils apmokėti. Toliau nebus galima ; 

laip. kad vien pajamų mokesčių taip daryti", sako ekonomistas ' 
sumažinimas mažai tepadės. P - 0 Edin. Valdžios apmokamos 

Dėl visos šios padėties, smun- privačios į s ta igos yra j 
ka ir piliečių pasitikėjimas da- neproduktyvios, nespėja, nepa-
bartine Socialdemokratų (SD) jėgia aptarnauti visų, kurie yra | 
valdžia. Socialdemokratai yra jų reikalingi. Pvz., kai vis dau

giau motinų turi uždirbti algą 
dėl aukš tos p ragyven imo 
kainos, labai t rūksta darželių 
vaikams; kartais pora metų 

pasinešusio būti laisvo pasaulio 
tautų politinio vadovo. 

Tiesą pasakius, jeigu tik G. 
Bush įžvelgtų slaptą M. Gor
bačiovo įs ivėl imą Persų 
įlankoje, jis suprastų, kad ir 
ūkinės sankcijos prieš Bagdadą 
būtų daug veiksmingesnės, 
jeigu jos būtų lygiagrečiai 
t a ikomos ir Maskvai . Bet 
morališkai ir ūkiškai nusiban-
krutavusiam,beveik ant ūkinės 

katastrofos stovinčiam „socia
list iniam darbininkų rojui" 
Amerika ir vėl siūlys savo poli
t in į prestižą, technologijos 
laimėjimus bei beprocentines 
paskolas. 

Visos buvusių „viršūnių susi
t ikimų" istorijos moko. kad jos 
labai brangiai kainavo JAV 
finansams bei strateginiams po
reikiams. Prisimenant F. D. 
Roosevelto Rytų Europos bolše
vikams išpardavimą Jaltoje ir 
dabart ines J. Bakerio, užs. 
reikalų sekretoriaus, teikiamas 
Sovietams dovanas JAV stra
teginėje erdvėje, matome, kad 
„viršūnių" konferencijose JAV 
visada pralošdavo komunis
tams. Nežiūrint aukštu tonu 
giedamų panegyrikų komunis
tinei „Glasnost" ir ..Perestroi-
ka" politikai, Sov. S-ga dar ir 
dabar tebelaiko milžiniškas 
kalinių mases. JAV Valstybės 
departamentas apskaičiuoja, 
kad „anapus bambuko sienos 
dar tebeveikia apie 1,100 darbo 
vergų stovyklų, dirbančių pilnu 
pajėgumu, kuriose vergauja 
apie 4,000,000 asmenų. Gulagus 
pergyvenę asmens teigia, kad jų 
tarpe yra apie 150 tokių sto
vyklų skirtų tik moterims ir 
vaikams. Tuo pat metu mes be
veik kasdien sužinome, kad 
komunistų apmokyti, vado 
vaujami ir ginkluoti sukilėliai 
terorizuoja ramius gyventojus 
Fi l ip inuose, Peru, Centro 
Amerikoje ir Afrikoje. 

Didžiam pasityčiojimui iš lais
vojo pasaulio pastangų priversti 
Iraką išeiti iš mažučio Kuwaito, 
Sov. Sąjunga Irake dar vis te
belaiko apie 6-8,000 savo iš
tikimų karinių patarėjų. Net 
patys sovietai prisipažįsta, kad 
Irake jie tebeturi keletą šimtų 
patarėjų ir instruktorių. Kai 
kurie iš jų dirba Saddam Hus-
seino štabe. 

JAV žvalgybos pareigūnai 
tvirtina, kad Sovietų Sąjunga 
suteikė diktatoriui Saddam 
Husseinui visas reikalingas 
žinias apie JAV karo laivyno, 
žemyno bei oro pajėgų judėjimą 
Art. Rytuose. Jau po Kuwaito 
okupacijos Sovietai pardavė 
I raku i nauių ginklų už 
150,000,000 dol. 

Baigdamas šj sovietinių „gerų 
darbų" balansą žurnalistas G. 
Gemma klausia, ar Amerikai 

reikia dar daugiau „viršūnių" 
konferencijų su Sovietais? Ir čia 
pat atsako: „taip, bet t ik ne 
tokių, kurių vadovu būtų G. 
Bush, nes jis nėra tokio lygio 
valstybės asmuo, kuris galėtų 
išsiderėti reikalingas nuolaidas 
iš komunistų". 

Ar t iks las p a s i e k t a s 

Esu įsitikinęs, kad JAV pre
z identas , nors ir d idž ia i 
stengėsi, nesugebėjo Gorbačiovą 
įtikinti, kad jis atšauktų į Sov. 
Sąjungą visus Irake esančius 
sovietinius patarėjus, ar jie būtų 
KGB, karinio ar treniravimo-

apmokymo žinovai. Sovietinė 
propaganda užs. reik. minis
terijos įgaliotinio V. Gerasimovo 
lūpomis 1990.IX.9 per TV žinių 
tarnybą pareiškė, kad „nei 
jokios ūkinės lengvatos, nei bet 
kokie kiti biznio susitarimai ne
nuteiks Sovietų vadovybės 
atšaukti savo karius — instruk
torius iš Irako". 

Šis Gerasimovo pareiškimas 
stipriau išreiškė sovietinės 
valdžios ir komunistų pažiūrą, 
kad jie nepaliks „Dievo va l ia i" 
ir JAV bomboms Irako dikta
toriaus likimo. Ir jeigu kiltų 
kariniai veiksmai tarp JAV ir 
Irako kariuomenės, tada JAV 
volens nolens teks susidurti su 
sovietine technika, valdoma 
irakiečių rankų ir smegenų. 

Taigi šypsniai ir rankų paspau
dimai dviejų galybių atstovų per 
paskutinę atsisveikinimo spau
dos konferenciją tebuvo skirt i 
tik viešosios opinijos formuo
tojų, bet ne objektyviai šį susi
tikimą sekusių asmenų įverti
nimui. Ir be aiškinimų buvo 
galima suprasti, kad G. Bush 
nepasiekė to, ko jis tikėjosi, 
vykdamas į Suomijos sostinę. 

Iš grynai lietuviško taško šį 
susitikimą tegalime neigiamai 
vertinti. Ligi tol, kol imperi
jos struktūra stipriai aptru-
pės, okupantas Pabaltijo kraš
tuose tęs išnaudotojo, kraujo-
siurblio vaidmenį. Pastarųjų 
dienų Lietuvos Aukščiausios 
tarybos pirm. Vytauto Lands
bergio pareiškimai rodo, kad 
Sov. Sąjunga delsia a t sakyt i , 
kada ji sutiks pradėti derybas 
dėl mūsų tėvynės pilnos nepri
klausomybės atstatymo. 

Auksė Balčiauskaite-Kaui* su švt mstance Spreen • abi savo tautiniais 
drabužiais atstovavusi..-; savo taui 

GYVENIMAS ANT PARAKO 
STATINĖS 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Aukšti kalnai negali būt i 
pereinami be sukreivintų takų. 

J. W. Goethe 

Labai ta ikl ius sovietinio gy
venimo komentarus duoda kelių 
vokiškų dienraščių Maskvos 
korespondentas Jens P. Dornei. 
ne vieną kar tą „karstomi •" 
Lietuvai dienomis, palietes ir 
mūsų tėvynės įvykius. 

„Mannheimer Morgen" dien 
raštyje įdė tame straipsnyje 
„Gyvenimas ant parako sta
t inės" jis ta ip pat įjungia ir 
Lietuvą, kadangi jo teigimu 
įvairios Sov. Sąjungos įmonės, 
kombinatai ar atominės jėgai 
nės seniai turėjo būti nugriau 
tos ar paverstos muziejais. 

Be jokių koštuvų teršiamam 
orui švar int i , š iapus vaka 
rinio Uralo dirba per 50 tūkst.. 
įmonių, kur iose kasdieninę 
duoną pelnosi kas ant ras Sov 
Sąjungos pilietis. Nenuostabu, 
kad prieš gamtos taršą kovojan

ti organizacija 
atsišaukimuose 

savo slaptuose 
rašo: gyvename 

ant milžiniškos parako statinės. 
To įrodymu yra Černobylis bei jo 
pasekmės. Manding, tokie spro
gimai gali pasireikšti 46-iose 
atominėse jėgainėse. 

Dar toliau eina sovietinis 
moksl in inkas Borisas Por-
tirfevas, pažymėdamas, kad 
kiekviename pasenusiame dujo
tiekyje, alyvos vamzdyje ar 
nepakankamai prižiūrimoje 
mašinoje tiksi nauja nelaimė. 
Be to, milijonai pėdsakų sako. 
kad sekantis pragaras turės 
t a rp tau t ines pasekmes. Ar 
galima jų laukti, palyginti su 
švelniu spiogimu Lietuvos 
chemijos fabrike ..Azotas' — tai 
i.n; naujas u didelis klausimas. 
Daugiau kaip 10 tūkst. tonų 

(Nukelta i 4 psl.> 

išsilaikę Švedijos valdžioje dau
giau kaip 50 metų, išskyrus 6 
metus 1970 dekadoje. Valdžio
je nesantys socialdemokratai 
pripažįsta, kad Švedija stovi ant reikia laukti vietos. Algos šioms 
krizės slenksčio. Švedijos ama
tininkų unijų konfederacijos va
das P - 0 Edin pareiškė, jog 
centrine algų išsiderėjimo sis
tema suiro, taip. kaip pairo ir 
ryšiai tarp Socialdemokratų 
partijos ir amatininkų unijų. 

Opozicines partijos, kar tu su 
švedų pramone, abi spaudžia 
Švediją įsijungti į Europos Eko
nominę Bendruomenę (EEB). 
Bet jei ji tai padarytų, ji turėtų 
atsisakyti savo socioekonominės 
sistemos. Pavyzdžiui, Švedija, 
seniai giriasi savo žema bedar
be - šiandien tik 29<. Jei 
Švedija įstotų į EEB. tektų 
apkarpyti mažiau produktingas 
pramonės vietas ir bedarbė be
matant pakiltų iki 6%-8%, kaip 
ir visoje EEB-je. Finansų minis
teris Larsson tvirtina, kad Šve
dija nėra prie krizės, jog Šve
dijos ekonominis modelis nuolat 
keičiasi: „Jis yra gyvas, ir mes 
jį padarysime dar gyvastin-
gesn iu" 

Tačiau Imigracijos ministras 
Maj-Lis Loow yra susirūpinęs, 
kad šiuomet „Švedijoje pučian
tys stiprūs konservatorių vėjai" 

privačioms įstaigoms sudaro 
60<£ valstybinio biudžeto. Ki
tose Vak. Europos valstybėse jos 
sudaro tik 407c biudžeto. 

Švedijos ateitį temdo ir iki 
2010 metų numatytas visų 
branduolinių jėgainių užda
rymas, kas būtų neblogai. išsky
rus, kad niekas neturi kito 
efektyvaus energetikos plano 
Švedijai. Nedaug vilties teikia 
ir tai. kad opozicines partijos vis 
dar nesugeba sudaryti koali
cijos. Nematant kaip pastatyti 
geresnę valdžią, vis mažiau 
piliečių dalyvauja rinkimuose, 
kas pažeidžia ir demokratijos 
veiksmingumą. Visa tai ne
teikia šviesaus vaizdo Švedijos 
ateičiai. 

Tai turėtų būti perspėjimas ir 
kaimyninėms Pabaltijo valsty
bėms per daug nesekti Švedijos 
pavyzdžiu ir galį susprogdinti 
nevieno socialistinės sistemos 
šalininkų burbulą, kai jie lig 
šiol rodydavo į Švediją, 
sakydami, kad socializmas ir 
demokratija iš tikrųjų gali 
vienas kitą papildyti. 

ag-
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53 
— Maniau, bus daugiau... — grobiką- nepa

tenkintas, bet Vytas svarsto, kad grobis gera> ir juo 
mėgaujasi. — Reikės ką nors kita sukombinuoti... 

— Kodėl? Ką turi galvoje? 
— Matai, vaike... Mano sistema tokia: jei plėšiu 

maisto krautuvę, tai jau kitą kartą panašų d-roą ne
greit atlieku... visą laiką tuo pačiu metodu dirbant tave 
greit gali sugauti! Reikės visai kitokios rūš-es žygį 
atlikti. Manau, kad jau žinau!.. 

— Na, kokį? 

Vytas džiūgauja gausiąs net 731 žaliuką, nes min 
tyse jau spėjo bendrą sumą skelti pusiau. Bet kitą 
sekundę Dikas jį apvilia. 

— Tau priklausytų lygiai pusė, bet ar atsimeni, 
kad esi man skolingas? - Iš užsegamos marškiniu 
kišenės išima skaičių prirašytą raštelį . — Čia stovi 
tokia graži sumelė: lygiai 1350... Ar nemanai ją kada 
nors atiduoti ar sumažinti? 

— Ar nori viską iš karto? Bet mano dalies 
nepakaktų? 

Vytui pikta. Štai, būtų turėjęs tokią gražią sumą! 
O šis pajodžarga nori iš jo atimti.. . 

— Hmm... Norėčiau patrakusiai greičiau atgaut i 
savo pinigus. Žinai, mes turim geruoju sugyventi, nesi 
pykti dėl pinigų... broliškai! 

— Gali pasiimti iš mano dalies šimtinę 
Dikas prikando lūpą. 
— Po šimtinę atiduodamas t u visą savo amželi 

mokėsi! Žygius ne taip dažnai paruošiu. Nesu tau kokia 
Dar nesu tikras... Noriu apšvarinti viena privatų labdaros draugija! — Jis atskaito š imtinę iš bendros 

namą. Ten seniau gyveno mano draugė Valerie... J i 
ten buvo šeimininkė. Žinojo, kokias brangenybe* šei
mininkai turi ir kur seifas... Bet... 

— O kas? — Dikui nutilus Vytas nekant 
girsti pabaigą. 

— Matai, tie savininkai išsiskyrė, tai gal< 
parduoti. Kai ji mane atstatė, atsisakė veik: 
tai supratau, kad gal ją atleido iš darbo. Bet ta: 
gai kiti... Gal dar turtingesni... Reikės išžvalgy 
pinigų turim, tai galėsiu pavažiuoti... 

— Ar tai ne mūsų mieste? 
— Ne, kiek toliau, kitame... — Jis nesak 

pavadinimo. Dikas susimąsto, todėl Vyto klau '• 
lyg pažadina. 

— Gal dabar pasidalinsime? 
— Ką?.. Aha, pasidalinti!.. Gerai, vaik»' 

metiką labai paprasta — viskas lygiai pusiau' 

krūvos, kiek pagalvojęs prideda da r kitą. Paskui pr; 
beria 31 smulkesniais banknotais ir metaliniais. — Tai 
viskas ką galiu! Nubrauksiu tau net penkis šimtus nuo 

jja iš- skolos! 
— Esi baisus ryklys! Lygiai toks , kokį esu viena 

namą kartą sapnavęs! Naktivalka ir m a u m a s ! 
<ykiu, Virpėdamas pykčiu Vytas vis dėlto susižeria 
name likučius, tarsi bijodamas, kad Dikas sumanys ir juos 

atimti... Bet Dikas ramus, tv i r tas ir nepajudinamas. 
Vytas stengiasi pažvelgti jam į akis , bet vis negali 
pagauti sėbro žvilgsnio. Pagaliau j is pats atsisuka i 
Vytą. 

— Tai pirmasis mūsų bendras žygis. Atsimink, 
ragiau, kad aš tau vis paskutiniu metu t as cigaretes 
pirkau! Ir pinigus skolinau, kad apsisvaigintum.. Apie 
advokato skolą net neminėjau! Dabar , kai jau laikas 
pradėti atsilyginti, tu mane vadini rykliu ir maumu... 

fuoba 

liesto 
n a s jį 

Arit-

Už tai galėčiau tau visą fisharmoniją ir prieburnį 
sumalti. . . 

— O ką aš darysiu su tiek? To man pakaks gal tik 
kokiom dviem savaitėms... 

Vytas įsikiša pinigus į pinigine, prie dokumentų. 
— Nenusimi k. gudreiva... Kaip tik ruošiuos greit 

aplankyti tą Valerie namą. Bus man smagi kelionė! 
Bet atsimink — dabar esi man skolingas tik 850... 
Dar pora tokių grobių - tada jau beveik aliai cento 
būsi išmokėjęs! Nebebūsi toks gaivalą, kaip dabar. At
simink, kad neskaitau nuošimčiu! Užuot dėkingumo 
sulaukiau tiktai priekaištų... 

Dikas nusisuka niurnėdamas u vaizduodamas 
isižeidusį. O Vytas dar vis kaista b širsta. 

— Esi pogeris plėšikas! Gaila, anksčiau to 
nežinojau... Dabar mane ta skola riša.. 

— O aš visada laikiausi taisyklės: pinigai vienas 
dalykas, o draugiškumas visiškai kitas' Tik sutvarkius 
skolą d raugys tė gali būti arba tęs iama arba 
nutraukiama. . Kr>i viską man grąžinsi, tada galėsi eiti 
į visas pasaulio šalis nepurkštavęs! 

Vytas sunkiai alsuoja Akyse lyg temsta nuo vos 
su valdo''*..•> nirtulio Re .^ . įduriuose verčia galvoti 
apie skausmų mažinimą Fizinis skausmas nustelbia 
dvasine audrą Po minutes kvėpavimas kiek išsilygina. 
Nieko nebesakydamas išeina pro duris užangin. Topteli 
galvon susirasti Penny. 

Dikas piktai nusišypso 
— Nuėjo tasai ulžys savo cigarečių pirktis... O gal 

dar tų ampulių... Kur jis jų gauna, makabukas0 Bet 
man geriau, jeigu apsisvaigina... Vis nebe toks stai
gus, ne toks uvėrus ir karšia.- būna... Tada man pačiam 
lengviau jį vystyti, kaip man išeina... Tegul nuodija 
save. kvaišelis... Neberūpės jam skola advokatui! Cha. 
cha... 

(Bus daugiau) 

» 
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AUGYS NE KVAILYS 
Epizodas iš praeities 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Nenuostabu drebėti iš šalčio. 
Drebėti iš baimės yra kitas daly
kas . Kas y ra buvęs t a r p 
neramių dūšių, gerai pažįsta tą 
pagaugais nueinantį jausmą. 
Augys, nors ir buvo pakrikšty
tas Augustinu, mėgo geriau 
būti vadinamas Augiu, nes 
gerai rimavo: Augys ne bai
lys. Augys ne kvailys. Ir tik
rai, j is nebuvo joks bailys. 
Bet kada jo žiaunos pradėjo 
nesuvaldomai drebėti ir dantų 
k< ienimas priminė ratų su gele
žiniais lankais riedėjimą grįstu 
keliu — miegas tapo neįmano
mu. 

Augys pravėręs akis, pamatė 
nuostabų gamtos vaizdą. Pro 
kaštanų lapų kiaurymę matėsi 
mėlyno dangaus skiautelė. Nors 
pati saulė nesirodė, medžių 
viršūnės maudėsi jos skais
čiuose spinduliuose. Tankiai 
apžė lus ios k a š t a n ų š a k o s 
negailestingai užstojo kelią 
šiltiems saulės spinduliams, 
kurių Augiui ta ip reikėjo. 

Šuo miega bet kur. Jo guolis 
yra ten, kur tik randa vietos 
išsitiesti. Bet Augys ne šuo. 
Kietas suolas buvo geras vakar. 
bet šiandien paskaudę šonai 
neleido pilnai išsitiesti, o kairės 
kojos visai nejautė. Nė gim
nastikos mankšta nepadėjo. 

Susiėmęs šoną ir šlubuoda
mas, artėjo prie Laisvės alėjos. 
Kauno Miesto sodas nebuvo 
toks didelis, kad būtų galima 
pavadin t i p a r k u . Todėl ir 
Augiui nebuvo sunku atpažinti 
aplinką. Čia jis buvo daug laiko 
praleidęs su vaikų auklėmis, ar 
su poniutėmis, kurios neturėjo 
aukl ių . Artė jant prie sodo 
įėjimo, kiekvienas suoliukas 
galėjo* daug papasakoti, kaip 
vystėsi Augio romanai. 

Bet dabar ne tas jam buvo 
galvoj. Kaip jis atsirado Miesto 
sode, jam buvo mįslė. Nebandė 
jis išspręsti, nes ir kitais kartais 
jam nepavykdavo to padaryti . 
Vieną kartą filmui nut rūkus , 
žinojo, kad jis jo nebesudurs. 

Laisvės alėjoj v iešpa tavo 
šventiška nuotaika. Saulei riti-
nėjant Žaliakalnio namų sto
gais, kauniečiai tebebuvo sapnų 
karalystėje. Vieni miegojo kaip 
užmušti, kiti — galvos skausmų 
kamuojami, vartėsi savo guo
liuose. 

Žingsniuoti galima tvirtai ir 
ne taip tvirtai. Kai kareivis 
žengia, žemė dreba. Tuo tarpu 
civilio žingsnis primena šliau
žimą. Augio žingsniai nebuvo 
nei tvirti, nei lengvi. Kažkas per 
vidurį. Kelias jam buvo žino
mas, o jo gale laukė lova su šiau
diniu čiužiniu. Nors šiaudai ir 
buvo sugulėti, bet vis geriau, 
nei koks Miesto sodo suolas. 

Ir taip Augys su kiekvienu 
žingsniu artėjo prie reikalingo 
poilsio. Ramybė ir taika viešpa
tavo mieste. Laisvės alėjoj, kaip 
žmonės sako. galima buvo šauti 
su patranka ir niekas nebūtų 
buvęs užkliudytas. Net ir į Augi 
nebūtų pataikyta. Mat. jis žings 
niavo zigzagais. 

Kertant Maironio gatvę. Karo 
Muziejaus laikrodis nuskambi 
no valandas Augys. beskaičiuo 
damas varpo dūdžius, susi 
painiojo ir jam liko neaišku, ar 
buvo penkta, ar šešta, o gal ir 
septinta valanda. Bet ar tai 
svarbu? Jau buvo besukąs i 
Daukanto gatvę, iš kurios 
įveikęs stačius Aušros tako laip
tus, būtų Višinskio gatvelėj 
išsitiesęs savo lovoj. Tačiau 
staiga išgirdo nieko gero neža 
dantj balsą: ..Tamsta' Sustok! 
Įkaušę nešlitiniuoja Laisves ale 
ja. Jeigu šioji gatve ir pavadinta 
Laisvės vardu, tai nereiškia, 
kad pilietis gali laisvai elgtis. 
Kas bus. kai pijokai pradės tarp 
varčiuose atleidinėti savo pūs 
lės spaudimą? Tvarka turi būti. 

Einam į nuovadą", — pareigin
gai įsakė tvarkos dabotojas. 

Augys pamatė, kad čia ne 
juokai. Bet jis nebuvo pėsčias. 
Ramiu balsu pradėjo: „Ponui 
vachmistrui nežinoma, kad aš 
duodu Slabadoj privačias pamo
kas . Ir t ams ta svirdinėtum iš 
silpnumo nukulniavus tuščiu 
p i lvu tokį kelią. Š iandien 
studento gyvenimas nėra leng
vas. Ypač vaikinui iš mažo ūkio. 
Siekti mokslo, neužtenka noro. 
reikia ir pinigų. Kaliau lapsar-
dokui, kaip ištraukti šakni. o tas 
užgimęs dykaduonis, vis savo: 
„Nesuprantu". Bukapročiui per
teikt i mokslines žinias, yra tas 
pats , kaip kalti vinį į cementą. 
Aš manau, tamsta suprantate, 
ką aš noriu pasakyti" . 

Tvarkos dabotojas suabejojo, 
a r vesti Augį } nuovadą, ar 
toliau klausytis. Augys naudo
josi proga ir tęsė toliau: ,,Po 
įtempto darbo reikia ir atsi 
kvėpti. Šaltas alus, sūrūs žirniai 
daro savo. Gurkšnis po gurkš
nio, sauja po saujos, atėjo ir už
darymo laikas. Jeigu būčiau 
turėjęs pinigų, būčiau vežiką 
pasisamdęs. Bet vargšas studen 
tas niekuomet jų neturi. Ėjau. 
kol galėjau. Nustojus jėgoms, 
sus to jau Miesto sodelyje. 
Niekam nekl iudydamas, nė 
užkabindamas k'tų, praleidęs 
naktelę, kulniuoju namo". 

P i lnam tva rkos dabotojo 
į t ikinimui, Augys paklojo pas
kutinį savo kozirį: ,Jeigu būčiau 
koks latras , neturėčiau kišenėj 
45 centus, bet iki studentiškų 
pietų t rūks ta 50 centų. Mes stu
dentai šelpiame vienas ki ta 
Jeigu k a m t rūks ta 5 ar 10 
centų, paskoliname. Juk kada 
n o r s s ė d ė s i m e odin iuose 
foteliuose ir atsiminsime, kad 
šalpa buvo gera talka. Šalpa 
neturi būt i užmiršta. Jeigu kas 
užmiršta gavęs pašalpą, tai 
nebuvo jos vertas. Imkime mūsų 
vyriausybę. Visi iš kaimo. Kas 
juos šelpė, vėliau buvo atsi
minti . Vedėjas buvo pakeltas j 
d i rektor ius . Juk ir tamstos 
vyresnys is kada nors buvo 
vachmistru. O šiandien jis yra 
nuovados viršininkas. Kurią 
dieną jis bus apskrities virši
ninkas. Žinoma, niekas nėra 
iškart pasidaręs dideliu ponu. 
Rekomendacijos, protekcijos pa
greitina lipimą karjeros laip 
ta i s" . Augys galėjo dar kalbėti, 
bet vachmistras (kuris buvo ei 
linis policininkas) jį pertraukė: 
„Matau, kad esi padorus vyru 
kas ir re ikal ingas paramos. Še 
pusę lito i r pavalgyk studentu 
valgykloj pietus. Kada būsi di 
delis žmogus, neužmiršk polic; 
ninko an t Daukanto gatvės 
kampo". Augys, spausdamas 

Algimantas Kezys dailės parodos atidaryme NTew Yorke kalba apie meną. 
N'uotr. Vyt. Maželio 

SPAUDA APIE LIETUVĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Po keletos savaičių tylos.spau
doje vel pasirodė „Litauen" var
das. Jis nuskambėjo taip pat 
televizijos ir radijo žiniose. Tam 
akstiną davė Lietuvos užsienio 
reik. min. Algirdo Saudargio 
privati viešnagė JAV, kurioje 
ta ip pat pasimatė su JAV vals
tybės sekretorium J. Baker. 

Didžioji spauda, pasinau
dodama Reuterio pranešimu, 
rašė, kad min. A. Saudargas 
prašė ne tik Lietuvos nepri
klausomybės siekių rėmimo, bet 
t a i p pat humani ta r inės 
paramos. Tačiau amerikietis 
laukia, kad Vilniaus - Maskvos 

puslitį saujoj, besidievagodamas 
užtikrino: ..Kaip Dievą myliu, 
neužmiršiu". 

Geresniam Augio pažinimui 
reikia paminėti, kad j is nebuvo 
joks studentas, bet universiteto 
kor idor iuose jau tės i , kaip 
namuose. Gėrė su studentais 
pas brolius Sadauskus alutį, 
dainavo su jais studentiškas dai
nas, bet niekas nematė jo klau
sant paskaitų. Sugebėjo išvengti 
atsakymo, kokiai korporacijai 
priklausąs. Užtarnautai galėjo 
rimuoti: Augys ne bailys. Augys 
ir ne kvailys. 

pasikalbėjimai bus konstrukty
vūs. A. Saudargas atsakė, kad 
Kremlius ir toliau laiko Lietuvą 
kaip viena iš 15 respublikų, 
užmiršdamas paskelbtą nepri-
klausomy1-e. Laikraščiai taip 
pat įdėjo ..ietuvos parlamento 
atsišauk ;ną glaudesniam bend
radarbi?., mui tarp Rusijos ir 
Lietuvos, primenant prieš 70 
metų pa-i-ašytą sutartį, kurio
je soviet.nė Rusija pripažino 
Lietuvos nepr ik lausomybę. 
Spauda i aip pat įdėjo B. Jelcino 
pareiškimą apie glaudesnį ben
dradarbiavimą 1991 m. 

„Atrodo, kad bus labai sunkūs 
pasitarimai tarp Maskvos ir 
Vilniaus, rašo spauda, kadangi. 
Sov. Sąjunyos generalinio štabo 
virš. gen M. Moisiejevo tvir
tinimu. Lietuva yra labai svar
bus karinis punktas. Generolas 
priklauso prie 20 pasitarimų na
rių. Strat* ginė Lietuvos padėtis 
yra viena raktinių pozicijų so
vietiniams daliniams, kadangi 
atsikūrus •^priklausomai Lie
tuvai, įvyktų didelis 'ūžis kari
nių reikme ių tiekime tarp Es
tijos. Latvijos ir Kaliningrado 
srities. 

Mamz vyskupijos savaitrašty 
„Glaube ur.4 Leben" buvo šar-

Aukae Baleiaukaite Kane 'antra desin. •• rugpjūčio 17 d . pneft <»avo kelione i Lietuvą, atstovavo 
lietuviams per „Venetian N'ights" festivali Chicagoje Čia ji yra su kitu tautu atstovais ir iš
r inkta Misa America Marjone Judith Vincės* is Oak Parko 

PARAKO STATINE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
nuodingos medžiagos išlėkė į 
orą. O kad „tik" septyni žmonės 

uvo nelaimėje — reikia tai skir-
: prie stebuklo, kadangi tą dieną 

virš Lietuvos perėjo stipri oro 
srovė, dideliu vėju išsklaidy-
dama susitelkusią cheminę 
medžiagą. 

Nepavydėtina padėtis 600 
tūkst. gyventojų Astrachano 
mieste, kadangi tik 50 km. nuo
tolyje sukoncentruoti yra dujų 
tankai. Vieną dieną laukiama ir 
jų sprogimo. 

Mokslininkas Profirjev sako, 
kad tik po Černobylio katastro
fos buvo sudarytas „pavojaus 
komitetas" ir ta i tik iš 12 
asmenų. Tuo tarpu JAV-ėse to
kį komitetą sudaro 2,500 šios 
srities žinovų. 

Kaltinimai metami centri
niams organams. J u k tikrovėje 
ir Gudijoje nukentėjusiems 4 
mil. piliečių nebuvo suteikta 
jokia materialinė pagalba. Jos 
ėmėsi pati Gudija, paskirdama 
nukentėjusiems... 15 rbl. dova
ną. 

Taikliai savo straipsnį baigia 
vokietis.primindamas skaityto
jui , kad visi raštai ir prašymai 
*4 įčiame biurokratiniame apa
rate turi peržengti įvairių durų 
slenksčius Maskvoje. 

žas: arkliuku traukiamas veži
mas su užrašu, kad nežiūrint 
degalų trūkumo Lietuvoje „Ka
talikų Pasaulis*' ir toliau plati
namas lietuviškame Vilniuje. 
Nuotraukoje laikraščio red. 
kun. V. Vilentas su kitais dviem 
veža sudėtus vežime laikraščio 
pundus. 

Spauda, rašydama apie Japo
nijos komunistų partija, pažy
mėjo, kad Pabaltijo nepriklau
somybės siekiai t a ip pat rado 
platų atgarsį. Japonijos komu
nistai yra už trijų Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybę. 

Visuomet Lietuvai palankia
me Šveicarijos „Neue Zuercher 
Zeitung" birželio 10-11 (savait
galio laida) buvo labai platus 
straipsnis, parašytas Alfredo 
Cattani „Kaip Maskva 1940 m. 
pavergė Pabaltijį". Autorius 
nurodo, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacija buvo 1940 
m. Prancūzijos žlugimo šešėlyje. 
Italu kilmės šveicaras yra labai 
gerai susipažinęs su trijų vals
tybių geopolitine padėtimi bei 
įvairiais Maskvos klastos ėji
mais, nes j i s rašo, kad prez. A. 
Smetona 1940 m. vasario men. 
prieš sovietinę agresiją paramos 
ieškojo Ber lyne , nes n u o 
Lietuvos pečių nukrito didelė 
Klaipėdos našta. Nors aukštas 
Lietuvos policijos pareigūnas 
pasiekė patį Heydrichą (Gestapo 
pareigūnas, Himmlerio pavad. 
nužudytas čekų laisvės kovo
tojų*, keršydami vokiečiai su
naikino Lidice kaimą — K.B. . 
tačiau pas vokiečius nerado 
palankaus atsakymo. Nėra 
jokių abejonių, kad Maskva 
žinojo apie lietuvių viešnagę 
Berlyne, kadangi birželio 7 d. 
Molotovas pasikalbėjime su 
min. pirm. Merkiu pareikalavo 
a t le is t i vidaus re ika lų 
ministerį. 

Okupacija ir balsavimas. Au
torius galvoja, kad sovietai 
balsavimo propagandoje išnau
dojo Pabal t i jo va ls tybių 
valdymosi formą savo tikslams, 
kadangi 30-ties meų laiko
tarpyje (iš kur 30m.!) trijuose 
kraštuose nebuvo tikros demok
ratijos, bet prezidentinis autori
tarinis režimas, paremtas poli
cija ir kariuomene. 

Suminėjęs išvežimus, vokišką 
okupaciją, straipsnio autorius 
pabaigoje rašo. kad Stalinas Pa
baltijo aneksiją nukopijavo nuo 
Hitlerio, paimdamas tam pavyz
džiu Austriją. Tačiau pasku
tiniai įvykiai parodo, kad pabal-
tiečių laisvės siekiai nenuslo
pinti yra ir po 50-ties metų ver-
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(312)586-5959 

STANKUS 
(708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arbajxxrte būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybes (kamavimas nemokamai. 

Q mis, KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste >r priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE^BACE REALTORS 

IHCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

77»-2233 

Parduodam* greičiau 
u i didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautoji . 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir maias ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žmonas ir patikimas vardas 

LB AUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Rea; to r 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

59S3 S. Kedzte Ava. 
Tel . 436-7878 

FOR SALE 

Parduodamas nabrangiai 1977 m. 
Oldsmobile Cutlass Supreme. 
Skambinti 312-594-1596 arba po 4 v. 
p p 312-776-3335 

Gntujg KMIECIK REALTORS 
Ityt 7922 S. Pulaski Rd. 
4.1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Maver. Ji 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Straet 

Tai. — GA 4-8654 
. im-

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• ' * 

~~ Išnuomojamas 4 kamb. butas 
_^ Brighton Parke, suaugusiems be 
_ ' gyvuliukų. 

Tel . 254-2899 

Išnuomojamas dviejų mleo,. kamb. 
butas vyrams: Su šiluma ir namų 
reikmenimis (appliances). 

Skambinti: 312-254-3526 

Išnuomojamas 4 kamb. butas su 
baldais ir šiluma Marquette Parko 
apyl.. pirmame aukšte. 

Tai. 776-4513 

Išnuomojamas V/t kamb. 1 mieg 
modernus butas Marquette Parko 
apyl su oro vėsinimu, virykla, šaldy
tuvu ir skalbykla. 

Tai. 1-708-361-5594 

Dažau kambarius 
gerai ir nebrangiai. 
Tai. 708-361-7918 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ J KAUNĄ, romanas. And. Norimas. 167 
psl $10 00 

ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖ, poezija. Alf. Ty-
ruolis. 109 psl $6.00 

ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paškus. 156 psl. $6.00 
MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA, novelinis ro

manas. Alė Rūta. 287 psl $12.00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai Ant. 

Rubšys. 430 psl $9.00 
ATSIMINIMAI. Juozas Urbšys. 166 psl $7.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $10.00 
AMŽINO {ŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi

minimai 303 psl $10 00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. Nijolė 

Sadūnaitė. 144 psl $5.00 
AŠ KVIEČIU JUS Marija kalba Medjugorje. Red 

Kęst. Trimakas 207 psl $8.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. 

monografija. Al Merkelis 416 psl $15.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės atsiminimai. 

Antanina Garmutė. 127 psl $6.00 
PROFESORIUS RAKŪNAS. romanas. Albinas 

Baranauskas. 230 psl $12.50 
DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, 

S.J. Red. kun. J. Kidykas. S.J. 385 psl. . $10.00 
VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. Kri-

vickienė 207 psl $20.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS, spalvotas $9.00 

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

• 



KAS TURĖJO NUOSAVYBĘ 
RYTŲ VOKIETIJOJE 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

Lietuvių Bendruomenės susitikimas su K. Motieka Seklyčioje. Iš kairės: V. Skuodis, K. Motieka, 
dr. A. Razma, J. Šlajus ir A. Juodvalkis. 

Amerikiečių teisininkų firma 
Walter, Conston. Alexander & 
Green, kurioje dirba lietuviams 
gerai pažįstamas teisininkas 
William J . H. Hough, praneša, 
kad yra galimybė gauti kom
pensaciją už turėtas nuosavybes 
Rytų Vokietijoje. 

K o m p e n s a c i j o s r e i k a l a 
vimą reikia pateikti iki spalio 
13 d. Pasivėlinę nebeturės 
vėliau teisių į turėtą nuosavybe. 
Jei kas savo pretenzijas jau yra 
pareiškęs iki šių metų liepos 15 
d., dabar vėl turi atnaujinti. 

Kas šiuo metu gyvena Rytų 
Vokietijoje, reikalavimą turi pa
teikti to miesto ar rajono admi
nistracijai, pabėgėliai — buvu
sių savo gyvenviečių administ

racijai. Tie, kurie šiuo metu 
gyvena Amerikoje ir kurie yra 
Rytų Vokietijoje turėję kokią 
nors nuosavybę, žemę, namus, 
įmonę, gali kreiptis į anksčiau 
minėtą amerikiečių teisininkų 
firmą, nes j i turi sutartį su 
Vokietijos teisininkų firma 
Weiss & Hasche ir gali buvusių 
Rytų Vokietijoje nuosavybių 
savininkų interesams atsto
vauti. 

Smulkesnes informacijas tei
kia Walter, Conston. Alexander 
& Green f i rma. 90 Park 
Avenue. New York. NY 10016, 
tel. 212-210-9400 arba tiesiog 
William J. H. Hough, tel. 
212-210-9487. 

J . Kj. 

KARIAI SAUDI 
ARABIJOJE 

KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e t a s Europoje 

Amerikiečių kar ių dienraštis 
„Stars and Stripes" aprašė savo 
Saudi Arabijos korespondento 
JAV karių gyvenimą. Dienraš
čio korespondentas rašo, kad 60 
t ū k s t . k a r i ų nuobodžiauja, 
kiekvieną dieną kovodami su 
smėliu ir karščiu. Priprato jie 
prie to monotoninio gyvenimo, 
gaudami kelių dienų pavėlavi
m u JAV laikraščius, skaity
dami juos palapinėse, kur tem
pe ra tū ra siekia 105F laips. 
Jokio ryšio su vietiniais gyven
tojais jie nepalaiko. 

Netrukus karius pasieks nau
j a „li teratūra". Tai JAV krašto 
apsaugos išleisti du žiniaraščiai, 
kuriuose nurodomas elgesys su 
vietiniais gyventojais, aklima
tizacijoje, nes maža klaida gali 
pasibaigti mirtimi, netinkamas 
ryšys ar elgesys su arabais virsti 
didžiausiu triukšmu, įsiveržiant 
didžiausiai neapykantos bangai. 

Ke le tas naujo žiniaraščio 
patar imų: padėjus uniformą 
džiovinimui, nesidėti jos tuoj 
pat , bet stipriai ją iškratyti. 
Kodėl? Uniformoje gali atsirasti 
skorpionas a rba nuodingas 
voras, atsilygindami mirtinu 
įgėlimu už ramybės trukdymą. 
Naudojant plaktuką — patikrin
t i kotą pr ie pa t p laktuko, 
kadangi karštyje medis susi
t raukia . Pasiliuosavęs plak
t u k a s gali s t ipr ia i sužeisti 
kaimyną. Paklydus dykumoje ir 
be kompaso visuomet atsimin
t i , kad saulė teka rytuose, 
vandens a t s a r g a s išdal int i , 
imant tik vieną gurkšnį. Taip 
pat yra daug patarimų, kaip 
elgtis su kariniu inventorium. 

Malūnsparn io mechanikai 
skundžiasi, kad jie kiekvieną 
dieną turi keisti motoro oro 
vožtuvus, nes nežiūrint aukštai 
išsivysčiusios karinės elektro
nikos , jie nustoja veikti. 

Deja, prieš smėlį nerandama 
jokios apsaugos: išsimaudžius ir 
einant iš purkštuvų palapinės į 
gyvenamą, smėlis vėl apdengia 
visą kūną ir uniformą. 

Vakariniai pasivaikščiojimai 
a r t i m i a u s i a m e mies te y r a 
uždrausti. Tiesa, nedaugelis tą 
teisę turi , tačiau ir jie turi 
laikytis griežtų taisyklių. Jos 
liečia arabes. Mat moterys yra 
vergės, priklauso tik vyrui — 
arabui . Taip pa t piešiniais 
parodytos pačios paprasčiausios 
mandagumo taisyklės: negali
ma sėdėti prieš svečią, uždėjus 
koją ant kojos ir rodant jam bato 
padą. Tas laikoma didžiausiu 
nemandagumo žingsniu. 

Apie 6 tūkst. uniformuotų 
amerikiečių moterų dalyvauja 
Saudi Arabijos operacijoje JAV 
krašto apsaugos minist. taip pat 
ir joms skiria keletą taisyklių: 
uniformoje amerikietė £Q,i vai 
ruoti karinį sunkvežimį, džipą, 
tačiau draudžiama vairuoti 
civilį automobilį , kadang i 
arabės neturi teisės vairuoti 
automobilio. 

Prieš gerą pusmeti vokiečių 
spauda rašė, kad pabėgėliai 
afganistaniečiai Pakistane pasi
priešino tarptautinei organi 
zacijai, norėjusiai ir moterims 
įsteigti mokyklas. Girdi, jos 
kiek prasilavinusios, neklausys 
vyrų, pradės maištauti, reika 
laudamos lygių teisių su vyrais 

Vokietijoje gyvena beveik 1,5 
mil. turkų ir kt. islamo išpa
žinėjų. Tūkstančiai vyrų vedė 
vokietes, susilaukė vaikų. Gy
vendami Vokietijoje islamai 
prisilaiko vokiškų įstatymų. 

matant vokietę einančią šalia 
vyro (turkai vyrai eina pirmi, 
paskui juos, kelių žingsnių 
nuotolyje eina moterys. Jos 
niekuomet nepakels akių į 
praeinantį vyrą, turėdamos 
visuomet skara apdengtą galvą 
ir 1.1.K Vokietės eina kartu su 
t u rku į restoraną, tačiau 
niekuomet nematysime turkės 
su vyru valgykloje, kur jie lošia 
kortom, domino. 

Buvo atsitikimų Vokietijoje, 
kad tėvas ar brolis užmušė savo 
dukrą, seserį už palaikymą 
santykių su vokiečiu. Turke ar 
kurde padarė didžiausią gėdą 
visai šeimai. Tėvai atsisako net 
ją palaidoti, nepriimama tokia 
mergaitė į tėvų gimtinę. 

Kitas vaizdas išvykus vokietei 
Į Turkiją. Ji čia tampa vyro 
nuosavybe, giminių žeminama. 
vryro skriaudžiama, dažnai 
mušama. Kelioms pasisekė pa
bėgti ir atvykti į Vokietijos 
konsulatą, prašant pinigų 
grįžimui į gimtinę. Kitos turėjo 
palikti vaikus, nes Turkija laiko 
juos savo piliečiais. Pabėgusį su 
vaiku tėvą Turkijos vyriausybė 
niekuomet negrąžindavo moti
nai, o Vokietijos advokatai to
kios bylos niekuomet nelaimė
davo, nes Turkijos policija 
Vokietės vaikų ..nerasdavo'*. 

Prie Vasario 16 gimnazijos restauruotos pilies — gimnazijos nuosavybės 
svečiai iš JAV — dr. Edmundas ir Milda Lenkauskai 

AtA. 
IGNAS KAZLAUSKAS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m rugsėjo 17 d., 5 vai. vakaro, sulaukęs 63 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys Domicėlė ir Bronė 

su šeimomis Lietuvoje ir kiti giminės bei draugai Amerikoje 
ir Lietuvoje 

Laidotuvėmis rūpinasi Strokų šeima. 
Priklausė Tauragės klubui. 
Kūnas pašarvotas rugsėjo 19 d., trečiadienį nuo 4 iki 9 v v. 

S. C. Lack ir Sūnūs koplyčioje, 2424 W 69 St. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 20 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 

10 vai. ryto velionis bus nulydėtas ir palaidotas Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugu- ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 

312-737-1213. 

Pranešame, kad š.m. rugsėjo 11 d„ sulaukęs tik 28 metų, 
staiga ir netikėtai mirė Sūnus, Brolis ir Draugas 

A.tA. 
LINAS STRAVINSKAS 

Linas gimė ir augo Vilniuje. J Ameriką atvyko 1989 m. 
lapkričio mėn. Dirbo Lietuvos pasiuntinybėje, Washington, 
D.C.. paskutiniu metu gyveno Chicagoje. 

Lietuvoje liko tėvai, brolis ir sužadėtine Miglė Tauragytė. 
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 2-9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. Laidotuvių 
apeigos ten pat 7 v. vakaro. 

Laidotuvėmis rūpinasi a.a. Lino Chicagoje sutikti draugai. 
Kadangi a.a. Linas giminių čia neturėjo, tai velionio per 

vežimui j Lietuvą ir kitoms susidariusioms išlaidoms padengti 
visuomene maloniai prašoma aukų. Aukos renkamos Sekly 
čioje ir V\ resniųjų Lietuvių centre Chicagoje. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, tel. 
312-476-2345. 

Gerbiamam 

la 

miras, gs 
romis -
VINCU 
vaikaič 
JONU. 

Nuo-
netekus; 
Lietuvi'. 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

.ai liūdime su jo šeima: žmona BRONE, duk-
<AMUNE, RŪTA, DANGUOLE, žentais -
MJKU i r EDMUNDU KULIKAUSKU, 
s - DAINA, RIMU, ANDRIUM, RIMA ir 

džiai užjaučiame juos ir visus artimuosius, 
s mielo Vyro, Tėvo. Senelio bei tauraus 

Pijus ir Danguolė Bielskai 
Gediminas ir Roma Bielskai 
Leopoldas ir Izida von Braun 

BRANGSTA LIGONINĖS 

Illinois 240 ligoninių gydymas 
per metus pabrango apie 14^ . 
Priežastis — valdžios įstaigos 
reikiamai neužmoka už netur
t ingųjų ša lpos gydymą ir 
nuostoliai padengiami pake 
liant sąskatas kitiems. 

DVIDEŠIMTIES METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ZUZANA KANAVOLIENĖ 

Jau suėjo dvidešimt metų. kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motina ir Močiute, kurios netekome 
1970 m. rugsėjo 23 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžina ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo mėn. 22 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Zuzaną. 

Nuliūdę: dukros, anūkai ir giminės. 

Viešpačiui pašaukus į Amžiną Poilsį 

A t A . 
BRONĘ VADOPALIENĘ 

liūdime kar tu su a t s i sve ik in imo prislėgtais: vyru 
JUOZU, vaikais su še imomis ir visais velionės 
art imaisiais . 

Zofija Rukšienė 
Irena ir Petras Vėbrai 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Roberts Rd. - Tel . (708) 430-5700 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chkago. Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

A.tA. 
BRONEI VADOPALIENEI 

mirus, skausmu dalinamės su liūdinčiais: jos vyru 
JUOZU, sūnaus GYČIO, dukrų JOVITOS. RŪTOS 
ir MILDOS šeimomis. 

Romanas ir Šarūnas Vadopalai 

Tešviečia Amžinoji Šviesa mielai mūsų narei 

A.tA. 
BRONEI VADOPALIENEI 

Jos liūdintį vyrą JUOZĄ, vaikų, vaikaičiu šeimas ir 
visus artinuosius nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

ANTHONY B. PETKUS 
PONAI D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICA(K)JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 

» I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

x Ate inant į sekmadienį , 
rugsėjo 23 d.. 4 vai. p.p. bus 
,.Draugo" metinė vakarienė 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. Vedėja bus Mar ia 
Rudiene. Balfo centro valdybos 
pirmininkė. Meninę programą 
atliks sol. Dana Stankaityė, 
akompanuojant muz. Alvydui 
Vasaičiui. Solistė dainuos liau
dies dainas. Kalbos bus trum
pos, maistas geras, pabendra
vimas ir atsipažinimas drau
giškas. Vakarienė daroma lietu
viškam rašytam žodžiui išlai
kyti. 

x Iš Vilniaus Pedagoginio 
inst i tuto ansamblis „Šviesa" 
dėl įdomios programos žinomas 
Lietuvoje ir užsienyje, atvykęs 
į Chicagą linksmai trepsės ir 
dainuos spalio 14 d., sekma
dienį, ir spalio lo d., pirmadienį, 
J a u n i m o centre. Jie šoks 
„slinkį" ir „kurapkytę" su savo 
bernužėliu. Kviečiame ateiti ir 
į s i t i k in t i . Maloniai visus 
kviečia „Grandis". 

x Seminarą Washingtone 
„ D a r b a s Lietuvai" rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Seminaras vyks rugsėjo 27-30 d. 
I seminarą kviečiami LB darbuo
tojai bei įvairių lietuviškų or
ganizacijų nariai. Seminare bus 
nemažai progų išgirsti iš 
Baltųjų rūmų, Valstybės depar
tamento, senatorių ir kitų šta
bų narių. Sen. Paul Simon asis
tentas Jonathan Stein kalbės 
apie 1990 m. JAV valdžios 
biudežto „Seed Act". Bus progos 
išgirsti pranešimą iš saugumo 
štabo. 

x Lauros Pankai tės i r J im 
Blazek užsakai prieš moterys
tės sakramentą eina Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bo vyrų komanda pirmenybių 
rungtynes prieš sustiprintą 
lenkų „Royal Wawel'* komandą 
žais šį sekmadienį, rugsėjo 23 d.. 
3 vai. p.p. Marąuette Parko 
aikštėje. Visi futbolo mėgėjai 
kviečiami. Žaidėjams labai svar
bi savų tautiečių moralinė 
parama. 

x „Ateities" žurnalo vaka
ras — šeštadieni, spalio 13 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

(sk) 

x Lietuvių ekskursija į Ar
gentiną, Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Travel Service 
B u r e a u , 9727 S. Wes te rn 
Ave„ Chicago, IL 60643. Tel. 

x Ankų šeima, ..Baltic" ke
pyklos savininkai, duos visus 
pyragus „Draugo" vakarienei, 
kuri bus rugsėjo 23 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. Martiniąue 
pokylių salėje. Ankų šeima 
nuolat dosniai remia ..Draugą", 
dovanodama maistą dienraščio 
gegužinėms ir vakarienėms. 
Pavienių bilietų ir s ta lams 
bilietų dar galima gauti pas 
renginių komiteto nar ius ir 
„Draugo" administracijoje. 

312-238-9787. (sk> 
x Moteris iš Lietuvos ieško 

bet kokio darbo. Skambinti: 
312-847-3824. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Galimybes RigaKopenhag.i 
(su nakvyne>'Čikaga, New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius. Berlynas-Čika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00, Vilnius Berly
nas "New Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
VilniusBerlyr.rts I-os Angeles 
k a i n a nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštines 
atstove Vilniuje. Prašome kreip
t is : G.T. INTERNATIONAL, 
INC. , 9525 S. 79th Ave. , 
Hickory Hills, IL, Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Mokinių reg i s t rac i ja Kr. 
D o n e l a i č i o l i t u a n i s t i n ė s e 
mokyklose bus tęsiama šį šeš
tadienį, rugsėjo 22 d., nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p. Mokykla dir
ba Francis McKay valdiškos 
mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield, Chicagoje. Veikia pra
dinė ir aukštesnė mokyklos, 
vaikų darželis ir lietuviškai 
nekalbančių vaikų klasė, o taip 
pa t ir l ietuviškai norinčių 
išmokti suaugusių klasė. Pri
imama registracija tikybos pa
mokoms. Kviečiami visi lietu
vių kilmės vaikučiai. Tenelieka 
nei vieno lietuviuko nelankan
čio lituanistinės mokyklos. 

x Alg iman tas Kezys ati
darys dail. Gintarės Uogintaitės 
tapybos kūrinių parodą rugsėjo 
21 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejaus galerijoje Po parodos 
bus vaišės ir susipažinimas su 
dailininke. 

x J a n i n a Matuzevič ienė iš 
Lietuvos rašo, kad „mūsų šeimą 
ištiko skaudi nelaimė. Septy
niol ikmetei dukra i Vaida i 
Lietuvos gydytojai jau bejėgiai 
padėti. Diagnozė — Miloblastine 
leukozė. Vienintelė viltis ją iš
gelbėti — kaulu čiulpų perso
dinimo operacija. Vaidos gyvy
bė — Jūsų rankose. Padėkite 
surasti sponsorių, galintį fi
nansuoti mūsų dukros gydymą 
JAV". Jos adresas: J . Matu
zevičienė. G e d i m i n o 1-71 , 
235120 Radviliškis, Li thuania, 
tel. 52370. 

x Atei t ininkų n a m u o s e Le-
monte rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
yra rengiama arbatėlė , kurios 
metu savo įspūdžius iš Lietuvos 
papasakos dr. Albina Prunskie 
nė ir Irena Polikaitienė. Kvie
čiami ateitininkai sendraugiai, 
moksleivių ir s tudenų atstovai 
ir jaunųjų atei t ininkų globėjai 
įspūdžiai bus t ikra i įdomūs ir 
negirdėti. 

x Lietuvių F o n d o rudens 
vajus jau prasidėjo ir aukos 
priimamos L. Fondo raštinėje 
3001 W. 59th St., Chicago, IL. 
60629. Paaukoję 100 dol. gaus 
vieną b i l i e t ą į va jaus 
užbaigtuvių pokylj, kuris įvyks 
lapkričio 10 d. Martiniąue poky
lių salėje. 

(sk) 

x TRANSPAK p e r v e d a PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigiai perka A U T O M O B I 
LIUS. 2-jų m e t ų ga ran t i j a 
VIDEOaparatūrai . TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopi javimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim pers iųs t i 
apmokė tu m u i t u ir pr is ta ty t i 
į n a m u s L ie tuvo je . TRANS
PAK 2638 W. 69 th St., Chica
go. IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x Į L I E T U V I U GYDYTO
J U SUVAŽIAVIMĄ KAUNE 
dar t u r i m e v ie tų . Bus 
parūpintas transportas į Kauną 
bei nakvynė suvažiavimo metu. 
Ruduo aktyviausias laikas Lie 
tuvos kul tūr in iame gyvenime 
Kviečiame ir ne gydytojus vykti 
kartu, kol dar y r a galimybe 
vizas gauti. Kelionė spalio 1-18 
dienomis. 15 dienų Lietuvoje ir 
2 Kopenhagoje. Pilna kaina 
$1985.00. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC., 9525 S. 79 th Ave.. Hic
kory Hi l l s , I L , Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

Rengimo komitetas Teatro festivalio, kuris bu> .apkričio 15-18 dienomis. Iš kaires sėdi: Nijole 
Martinaityte - pirm.. Zigmas Moliejus, Ramune Kubiliūtė ir Audrone Užgirienė; stovi: Juozas 
Žyga«, Ona Šulaitienė, Joana Krutulienė ir Halina Plaušinaitienė. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PAMINĖTA TAUTOS 

ŠVENTĖ 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

s-gos Chicagos s k y r i a u s 
va ldyba , p i r m i n i n k a u j a m a 
Mat i ldos Marc ink i enės , 

centre Chicagoje 
Minėjimas susidėjo iš trijų 

dalių: pamaldų Jėzuitų kop
lyčioje, žuvusių už Lietuvos 
laisvę kovotojų pagerbimo ir 
akademinės dalies. 

Šventas Mišias celebravo ir 
tęsdama lietuviškas tradicijas, pamokslą pasakė kun. Anicetas 
su ruošė Tau tos š v e n t ė s 
minėjimą. Minėjimas įvyko 
1990 m. rugsėjo 16 d. Jaunimo 

x V a k a r o n e p r a d ė s J a u 
n imo cen t ro Moterų klubas 
šių metu rudens sezoną rugsėjo 
28 d., penk tad ien į . V i sus 
kviečia atsilankyti į pirmąją 
vakarone. 

x Dr . J u o z a s ir A g n ė Ki-
žiai, Verutė ir Jeronimas Šva-
bai. Jonas Stankūnas, „Drau
go" administracioje įsigijo 
bilietus ir dalyvaus ..Draugo" 
bankete, kuris bus rugsėjo 23 d., 
sekmadienį. Martiniąue pokylių 
salėje. 

x N o r m a n Burs t e in iš Sko-
kie, 111., moteriškų kailinių 
p r e k y b i n i n k a s , l ankės i 
..Drauge" ir įsigijo bilietus į 
..Draugo" banketą. Burstein 
kiekvieneriais metais dalyvauja 
ne t ik bankete, bet ir „Draugo" 
gegužinėje. 

Tamošaitis, SJ. ir kun. Petras 
Daugintis, SJ. Maloniai Mišių 
dalyvius nuteikė giesmės, atlik
tos trijų žema.čių — Aldonos 
Underienės, Danutės Vara-
neckienės ir Bronės Stravins
kienės, vargonuojant K. Skais-
giriui. 

Po pamaldų dahs Mišių daly
vių susirinko prie Laisvės kovų 
paminklo pagerbt; žuvusius 
laisvės kovotoju- Šiai iškilmių 
daliai vadovavt Andrius Juške
vičius. Prasminga žodį tarė gen. 
konsu las Vaclovas Kleiza. 
Uždegus aukurą, gėlių krepšį 
atnešė jaunasis atžalynas, 
pasipuošęs aJtiniais rūbais: 
Kristutė Jonušaitė ir sesutės 
Valaitytės. ^ įgiedojus himnus, 
dalyviai patraukė į salę išklau
syti akaderrrnę dalį. 

Akadem;r,e daliai vadovavo 
vidurinios;os kar tos veikli 
visuomenininke, tautinių or
ganizacijų viena iš vadovių Vida 
Jonušienė. įžanginiame žodyje 
programos vedėja Vida Jonu
šienė aptarė Tautos šventės 
atsiradimą ir ios reikšmę išei
vijai ir visai tautai. Tarp kitko 
ji pareiškė: Tautos šventė 

x Edas ir Regina Modestai , 
Willow Springs, 111.. ..Draugo" 
ga rbės p r e n u m e r a t o r i a i ir 
nuoš i rdūs jo rėmėjai , pra
tęsdami prenumeratą paaukojo supuola su religine Švč. Marijos 
50 dol. dienraščio palaikymui. Gimimo švente, minima Šilu-
Labai dėkojame už rėmimą voje. Jos viena kitą papildo, nes 
lietuviško žodžio. viena suteikia tautinio pasidi

džiavimo pajautimą, o antra — 
x VINA DEL MAR, Chile rel igiškai a tgaivina sielą. 

vadinamas ..Gėlių ir Sodų" Okupacijos metais Šiluvos 
miestu ir Valparaiso, pastatytas atlaidai buvo įr tautinės rezis-
stačioje įkalnėje. Juos aplankys tencijos pademonstravimas... 
..DRAUGO" eksursijos dalyviai Sibiro gulap.ii ,x ir amžino įšalo 
keliaudami Pietų Amerikoje, 
š.m. l apkr ič io mėn . 26 d. Dėl 
kainų ir informacijos kreipkitės 
pas Amer ican T rave l Service 
Bureau , 9727 So . Western 
Ave, Chicago, IL 60643. Tel. 
(1-312) 238-9787. 

(sk) 

žemėje pake l tos t au t i eč ių 
kančios ir sudėtos gyvybės au
kos, persekiojimai, suėmimai, 
kankinimai ir visuotinės pagar 
bos nusipelnę partizanai, atvedė 
prie 1990 metų kovo 11 dienos, 
Lietuvos nepriklausomybes at
s tatymo paskelbimo... Bet šį 
dž i augsmą dar t ebe temdo 
Kremliaus atsiustieji tankai ir 
visagalė KGB armija. Kelias į 
laisvę ir nepriklausomybę te
bėra sunkus ir ilgas". 

Apie Tautos šventės reikšmę 
ir dabart inę Lietuvos padėtį, 
ka lbė jo svečias , Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi-
n i n k o pavad. , t e i s i n i n k a s 
Kazimieras Motieka. Ilgokoje, 
valandą trukusioje kalboje, 
prelegentas realistiškai aptarė 
esamą padėtį ir Kremliaus 
bolševikų pastangas neišleisti 
Lietuvos iš savo glėbio. Padėtis 
Lietuvoje tebėra neaiški, nes 
Kremlius vengia kontaktų su 
Lietuvos delegacija, nors yra 
paskelbtas kovo 11d. nutarimo 
moratoriumas. Taryba posė 
džiauja ir svarsto įvairias 
galimybes bei ruošia įstatymus, 
kuriems įgyvendinti neturi jė
gos, o t u o ta rpu Lietuvos 
komunistų partija tebelaiko 
raktines pozicijas ir nepadeda 
Lietuvos demokratėjimui bei 
jos pas t angoms išsilais
vinti iš Kremliaus okupacijos. 
T a r p tarybos ir ministerių 
kabineto yra kai kurių nesu
tarimų, kuriuos neatsakingi 
asmenvs bando gilinti Šiuo 

metu reikalinga veikti vie
ningai, kad lengviau bū tų 
pasiekti išstojimo iš Sovietų 
Sąjungos. 

K. Motieka savo kalbą baigė 
paskaitęs kažkurio lietuvio M. 
Babono laišką, adresuotą Lie
tuvos parlamentui. Štai kelios 
to laiško (1990.VI.14 d.) iš
traukos: ,,Aš. iškentęs visus 
1941 metų birželio 14 d. trem
ties žiaurumus, niekad nepa-
duočiau pirmas jiems rankos... 
Jie atėmė iš mūsų gyvenimo 
patį gražiausią laikotarpį — 
vaikystę ir jaunystę..." 

„Taip mūsų va ikys tė ir 
šiandie rauda šąlanti Komijos ir 
Sibiro taigoje, jaunystė lindi 
juodų šachtų purvinuose ur
vuose. Šitas gyvenimo laiko
tarpis sutryptas, sugniuždytas 
tų, kuriems šiandien Jūs rengia
tės daryt i nuolaidas, neži
nodami, kokia klasta jie jums 
atsilygins. Todėl girdint žodžius: 
sustabdyti, grįžti, įšaldyti, o 
dabar dar naujas moratoriumas 
— nukrečia šiurpas. . . Mes 
klausiame: Ar nepaklydote, 
kaip kai kurie mūsų išrinktie
ji?.. Mes norime, kad savo tėvų 
žemėje mūsų palikuonys gyven
tų žmonėmis...". 

Laiško gale atsiprašo už klai
das, nes jam netekę lankyti lie
tuviškos mokyklos. 

Prelegento kalba buvo kelis 
kartus pertraukta plojimais, o 
programos vedėja padėkojo už 
atvirą žodį. 

Meninėje dalyje keletą dainų 
padainavo solistė Praurimė Ra-
gienė, akompanuojant muzikui 
M. Motekaičiui. Pabaigoje, ve
dant solistei P. Ragienei, visi su
stoję sudainavo Lietuva brangi. 

Visiems programos atlikėjams 
ir dalyviams padėkojo ALT s-gos 
Chicagos skyriaus pirm. M. 
Marcinkienė ir pakvie tė į 
kavinę pas iva i š in t i ir 
pabendrauti. 

Minėjimas praėjo paki l ia 
nuotaika, buvo turiningas ir 
prasmingas. Prie iškilmingumo 
daug prisidėjo neolituanai ir 
uniformuoti šauliai su vėlia
vomis, dalyvavę bažnyčioje, prie 
Laisvės kovų paminklo ir salėje. 
Net svečias pastebėjo ir pasi
džiaugė šaulių gražia uniforma 
ir drausminga laikysena. Gerai, 
kad neužmirštama šios gražios 
šventės ir palaikomi prasmingi 
papročiai. Tenka pasidžiaugti, 
kad vis dažniau matomi jauni 
veidai, sumaniai ir sklandžiai 
pravedant a r atl iekant pro
gramas. Šiame minėjime pasi
džiaugėme Vidos Jonušienės 
pu ik ia l ie tuvių k a l b a ir 
laikysena. 

A. J u o d v a l k i s 

x „ Ž A I B A S " N R . 10 -
skanios r ū k y t o s dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų la iko ta rpy je . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros. 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Ža ibas" 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažai? 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
lės i Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 

.' VI 7 7747. 
(sk' 

x Visos moterys labai kvie
čiamos į moterų rekolekcijas 
spalio 5-7 d. Rekolekcijas ves 
kun . Joną- Bacevičius. \ 
rekolekcijas v yksime ir apsisto
sime F u l . T t o n Cenacle 
vienuolyne. Chicagoje. Informa
cijai ir rtv - aeijai skambinti. 
Janonienei 708-985-9217 arba 
Kunstmani- nei 

219-322-4062. 
(sk) 

x Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo Tel. 312-4766512. 

(sk) 
x Šv. Rašto skaitymo-mal-

dos būrelis \ėl renkasi Kr. Do
nelaičio mokykloje, Washtenaw 
ir 69 g-vė, šeš tadienia is . 
9:15-10:15 vai. ryto. Įėjimas 
Washtenaw g-vės. Kviečiami 
mokiniu tovai ir kiti besidomin
tieji. 

(sk> 
x Anglijos lietuvių k lubo 

Chicagoje. gegužinė bus šį 
sekmadieni, rugsėjo 23 d.. 
Šaulių salėje. Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami į gegužine 
atsilankyti. 

(sk> 

IS ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Kazys B a r o n a s , „Drau
go" ir kitų laikraščių nuolatinis 
bendradarbis, rugsėjo 1 d., suėjo 
70 metų. Gimęs Vilniuje 1920 
m. rugsėjo 1 d. Baigęs Vytauto 
Didžiojo gimnaziją, studijavo 
Miunchene ir 1947 m. gavo eko
nomijos diplomą. Ilgesnį laiką 
gyveno ir dirbo Kanadoje, uoliai 
reiškėsi Hamiltono LB apy
linkės veikloje. Nuo 1983 m. 
gyvena Vokietijoje ir redaguoja 
Elta-Pressedienst — vokiškai 
Eltos informacijas. J is yra di
delis sporto entuziastas, buvęs 
sportininkas ir apie sportą daug 
rašęs. Kanadoje suredagavo 
1953 m. apie Lietuvių dienas 
Kanadoje leidinį. Anksčiau su 
St. Dalium paruošė knygą apie 
lietuvius Hamiltone. 

NAUJA KNYGELE 
VAIKAMS 

Švietimo tarybos nepails
tant i pirm. Regina Kučienė, 
rūpinasi ne tik lietuviškomis 
mokyklomis, bet ta ip pat didelį 
dėmesį skiria naujų knygų išlei
dimui. Vis daugiau ir daugiau 
Švietimo tarybos dėka naujos 
knygos išvysta dienos šviesą. 
Knyga — geriausias draugas, 
geriausia dovana, geriausias 
kelrodis gyvenime. Reikia tik 
mokėti pasirinkti t inkamą ir 
ver t ingą knygą . Šviet imo 
taryboje galima įsigyti įvairių 
knygų, t i n k a m ų bet kurio 
amžiaus jaunimui. Neseniai 
Švietimo taryba išleido naują 
Vlado Vijeikio knygelę vaikams 
„Žvirblis, kuris savo balso neno
rėjo". Šios knygos iliustracijos 
yra pat ies au tor iaus . Šioje 
knygelėje autorius alegoriškai 
per žvirblį pamokomai kalba į 
žmones. 

Va rgšas žv i rb le l i s buvo 
nusiminęs, nes j am nepatiko jo 
čirškėjimas. Musė, įkyriai zyz
dama, tyčia pamelavo, kad 
žvirblio balsą pavogė jautis. 
Vyko miško gyventojų teismas, 
kuris nusprendė jaučio balsą 
grąžinti žvirbliui. Žvirblis, 
gavęs jaučio baubimą ir 3u 
baubęs taip išgąsdino žvirb
lienę, jog ji net iš lizdo išvirto ii 
kojelę susilaužė. Jo vaikai dai 
daugiau išsigando naujo tėve 
balso, kad net ištisą naktį iš iš
gąsčio negalėje užmigti. Varg 
šas žvirblelis nutarė aplankyti 
savo gimines. Nuvykęs ten, jis 
ir vėl iš niekieno negavo pritarime 
savo naujam balsui. Niekam n e 
buvo suprantama kaip žvirblis 
gali baubti jaučio balsu. Vis 
pyko ant jo dėl to baubimo. Kur 
mis, išgirdęs žvirblio istoriją 
pasakė visą teisybę. Pasakė 
kad jautis visai nepavogė žvirb 
lio balso, o musė tyčia viską iš 
galvojo. Supykę žvėreliai, atemt 
iš žvirblio jaučio balsą ir su 
grąžino jį jaučiui, o patį žvirblel 
įmetė į kalėjimą. Liūtas pasakė 
„Laba i n e g r a ž u savintis 
svetimą daiktą. O yra net ii 
žmonių t a r p e tokių, kuri t 
niekina savo gimtąją kalbą ii 
trokšta svetimos". 

Tai tokia yra pagrindin* 
knygelės moralė. Siužetas yrj. 
pamokomojo pobūdžio. Knygeli 
lengvai skaitoma ir patrauki 
savo turiniu. Autorius į siužete 
įtraukia daug veikėjų ir tas pa 
įvai r ina pa t į veiksmą, b 
knygelė yra t inkama mokykli 
nio amžiaus vaikams. 

Be įvairių knygų, Švietime 
taryboje dar galima įsigyti įvai 
rių vaizdajuosčių, garsiajuosčių 
ku l tū r in ių r eng in ių įrašv; 
mokslo priemonių. 

Nijolė Nausėdiene 

Žemaičių trio Is kaires B Stravinskiene. D Varaneckiene ir A. Undenene. 
vadovaujant K Skaisginui. dainuoja prie Laisvės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodely* N u o t r z De^cio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Kedzi* Aveoue 

Chicago. IL 60629 
Tel . (1-312) 77&-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
£eštad 9 v r iki 1 vai d 

http://gulap.ii

