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„LKB Kronika, Nr. 75 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Iš „Kronikos" archyvo 
Sovietinėse respublikose 

U k r a i n a . Vakarinėse 
Ukrainos srityse suaktyvėjo 
katal ikų (unitų) Bažnyčios 
veikla. Palyginus su praėjusiais 
metais, tikintieji — suaugę ir 
vaikai — vis dažniau lanko 
maldos namus. Kartu žymiai 
sustiprėjo ir tikinčiųjų per
sekiojimas iš bedieviškos 
valdžios pusės, tai liudija 
kunigų terorizavimas bei masi
niai veikiančių ir neveikiančių 
bažnyčių padeginėjimai. Štai 
keletas faktų: 

1987 m. gegužės mėnesį už šv. 
Mišių aukojimą baudomis buvo 
nubausti kunigai: Senkiuv 
Ivan, Juozo, tėvas Vasilyk, 
Senkiv Taras. Iš jų buvo atim
ta — konfiskuota Biblijos ir visi 
šv. Mišių liturginiai rūbai, 
Aukai reikalingi bažnytiniai in 
dai (taurė, patena ir t.t.). 

Birželio mėnesj jauną kunigą 
I. Senkiv ketur is ka r tus 
nubaudė baudomis iki 100 rub., 
KGB perspėjo, kad tai pasku
t inės baudos, ateity seks 
areštas... Po dviejų dienų sekė 
k ra ta . Iš kun. I. Senkiv 
atėmė-konfiskavo naujai įsigytą 
Bibliją, bažnytinius-liturginius 
rūbus, taurę, kryžių, o patį ku
nigą vėl tardė. 

Ternopilio srities miestuose 

Bučače ir Borčševe, kur renkasi 
unitai melstis, juos pastoviai 
išvaiko operatyvinė grupė dežu-
ruojančių draugovininkų; drau
govininkai netinkamai elgiasi 
bažnyčiose, jas negailestingai 
nuniokodami. 

1987 m. balandžio 13 d. naktį 
buvo padegta ir sudegė bažnyčia 
Jasenj kaime. Rkožniatovskio 
rajone, Ivano-Franko srityje. 
Tikinčiųjų ryžtas a ts ta tyt i 
bažnyčią buvo tiesiog neįtikė
tinas. Nepaisydami įvairiausių 
trukdymų iš ateistų ir bedie
viškos valdžios pusės, jie savo 
jėgomis, savo medžiagomis ir 
priemonėmis iki Velykų — per 
savaitę! — toje pačioje vietoje 
pasistatė kitus maldos namus. 

1987 m. pavasarį buvo sude
ginta veikianti bažnyčia (cerk
vė) Pniv kaime, Nadvorno rajo
ne, Ivano-Franko srityje. Tikin
tieji be valdžios leidimo paly
ginti per trumpą laiką maldos 
namus atsistatė. 

1987 m. kovo mėnesio naktį 
buvo padegta ir sudegė 
neveikianti (uždaryta) kata-
likų-unitų bažnyčia Gošev 
kaime, Dolinsko rajone, 
Ivano—Franko srityje. 

(Bus daugiau) 

„Žmogaus teisės — 
dabar" 

Londonas. — Žmogaus teisių 
organizacija Amnesty Inter
national, paminėdama Žmogaus 
teisių deklaracijos paskelbimo 
keturiasdešimtmetį, rengia kai 
kurių žymiausių rock muzikos 
atlikėjų koncertinę kelionę 
po įvairius pasaulio kraštus. 

Pirmasis koncertas įvyks Lon
done rugsėjo 3 d., o po to 
muzikantai per šešias savaites 
aplankys 20 kitų kraštų. Tarp 
muzikantų yra tokie žymūs rock 
muzikos atlikėjai, kaip Bruce 
Springsteen, Street Band an
samblis, Peter Gabriel, Sting, 
Tracy Chapman ir Youssu 

N'Dour. Kelionei yra parinktas 
šūkis: Žmogaus teisės — dabar. 
Kiekvieno koncerto metu daly
viams bus įteikta Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 
kopija, visi bus kviečiami pasi
rašyti specialų dokumentą dėl 
žmogaus teisių apsaugojimo. 
Parašai bus įteikti Jungtinių 
Tautų Organizacijai gruodžio 
dešimtąją, kai sueis lygiai 40 
metų nuo Žmogaus teisių dekla
racijos paskelbimo. Koncertinės 
kelionės tikslas yra sumobi
lizuoti kuo daugiausia žmonių, 
ypač jaunimo, pasiryžusių 
įsijungti į bendrą kovą už 
žmogaus teisių apsaugojimą, už 
žmogaus gyvybės gynybą, už 
visų sąžinės kalinių išlais
vinimą. 

Žurnalistai prisimena 
Čekoslovakiją 

Maskvoje kvestionuojamas Invazijos 
teisėtumas 

1939 m. pasirašomas Molotovo-Ribbentropo sĮndėris. Kairėje stovi Vokietijos užsienio 
ministeris Joachim von Ribbentrop, šalia J. Stalinas, o sutartį pasirašo V.M. Molotovas 

Angoloje karo paliaubos 
Iš derybų išjungti Unitą atstovai 

Jambą, Angola. Jono Savim 
bi vadovaujami Unitą rezisten
tai , kovoja prieš Angolos 
marksistinę valdžią»reiškia pro
testą, kad į JAV suorganizuotas 
derybas užbigti 13 metų Ango
loje besitęsiantį civilinį karą 
nebuvo jie pakviesti, o tik ku
biečiai, Pietų Afrikos atstovai ir 
marksistinės Angolos vyriausy
bės atstovai. JAV-ės teisinasi, 
kad su Unitą yra palaikomi la
bai tamprūs ryšiai ir jie yra 
smulkiai apie derybas infor
muojami. 

Pasišnekėjime savo centrinė
je būstinėje Jambos mieste piet
rytinėje Angoloje, Jonas Savim-
bi pareiškė, jog tose derybose 
yra apeinamas pats kritiškiau
sias klausimas, norint pasiekti 
taikos: susitarimas tarp jo an
tikomunistinės partijos Unitą ir 
dabartinės marksistinės vyriau
sybės Luandoje, kurią remia 
sovietai. „Jei nebus sutarimo 
tarp Unitą ir (Luandos vyriau
sybės), nebus paliaubų", per
spėja Savimbi. 

JAV-ėms tarpininkaujant, 
Pietų Afrika, Kuba ir Angola 
neseniai nutarė pradėti karo pa
liaubas ir, kad pasitrauktų 

Pietų Afrikos daliniai. Rug
pjūčio 24 d. Brazzavillėje Con-
go prasidėjo tris dienas už
truksią pasitarimai apie 47,000 
kubiečių dalinių pasitraukimo 
tvarkaraštį. 

Didžiausią problemą sudaro 
angoliečių nemažėjantis pri
klausomumas nuo kubiečių da
linių. Viešai Pietų afrikiečiai 
skelbia, jog kubiečiai turėsią 
pasitraukti iki 1989 m. birželio 
mėn.,gi angoliečiai viešai pa
reiškia, jog kubieuai turėsią tik 
per ketverius metus pasitrauk
ti. Padėti abiems pusėms rasti 
kompromisą yra JAV tarpinin
ko Chester A. Crocker uždavi
nys. J is yra pavaduojantis vals
tybės sekretorius afrikiečių rei
kalams. 

Derybose neatstovaujami tik 
Jono Savimbi Unitas nariai, 
kurių yra 35,000 partizanų. O 
Angolos karo vadas, dalyvau
jantis derybose, net pareiškė, 
kad per pirmąją paliaubų savai
tę kovose žuvę 202 „Unitą ban
ditai" ir 57 Angolos kareiviai. 
Gi Unitos vadas Jonas Savimbi 
jau nuo pat pradžių reikalauja 
politinio, ne karinio sprendimo 
Angoloje, ką dabartinė Angolos 
vyriausybė atkakliai atmeta. 

Politinis skandalas Švedijoje 
Bijoma, kad Socialdemokratai gali 

pralaimėti rinkimus 

Per Olimpijo- miestą Graikijoje bėgikas neša olimpinį fakelą, kuris buvo 
uždegtas Olimpo kalne veidrodžiais sukoncentruotais saulės spinduliais. 
Ragsėfo 17 d atgabenus jj j Seoula Korėja, juo bus ten uždegta Olimpinių 
žaidynių ugnis. 

Stockholmas. Švediją 50 
metų valdžiusi socialdemokratų 
partija, artinantis rinkimams 
rugsėjo 18 d. dabar jau bijo 
nebūti išrinkta. Anksčiau bijo
dama tik per didelio pasiti
kėjimo savimi, dabar, partiją 
sukrėtus skandalui, ji jau turi 
ir kitų pagrindų baimei. 

Politiniai skandalai, kas Šve
dijos valdžioje retai pasitaiko, 
išsirutuliojo per paskutines 
kelias savaites, stebint 
nevykusiai vedamus tyrimus 
1986 m. vasario 28 d. nužudyto 
Ministerio Pirmininko Olof 
Palme mirties. Nors nužudymas 
dar neišaiškintas, ryšy su 
tyrimais dėl iškilusių skandalų 
jau turėjo atsistatydinti Tei
singumo Ministerė Anna- Gre
ta Leijon, o rugpjūčio mėnesį 
tyrinėjimai pasidarė pagrindinė 
tema per Švedijos televiziją. 

Afera liečia švedų knygų 
leidėjo, buvusio valdžios 
pareigūno Ebbe Carlsson 
užvestą privačią investigaciją 
Olof Palme nužudymo. Š.m. 
kovo mėn. E. Carlsson įtikino 

Švedijos policijos vadą, jog anks
tyvesnė teorija, priskirianti 
nužudymą kurdų teroristams, 
yra klaidinga ir nepakankamai 
išieškota, nes švedų slaptoji 
policija slėpusi svarbius paro
dymus. Carlssonui šią teoriją 
papasakojus A. I^eijon, ji sutiko, 
kad slapta investigaciją, at
skirai nuo oficia!iosios,darytina, 
apie ką žinojo ir dabartinis 
Ministeris Pirmininkas. 

Kai vienoje uždaroje parla
mentarinėje apklausinėjimo 
sesijoje jis buvo apibūdintas esąs 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— M a s k v o j e vienas di
džiausių Sov. Sąjungos laik
raščių „Sovietskaja Rossija" 
1988 rugpjūčio 24 d. laidoje davė 
smulkų Molotovo-Ribbentropo 
pakto aprašymą. 

— Burraos sostinėje Ran-
goon, dešimtys tūkstančių žy
giavo, protestuodami prieš 
vienos partijos valdymo sis
temą. Kinijos pietrytiniame 
pakraštyje esančios Burmos gy
ventojai nepasitenkina nau
jausiu (jau trečiu šį mėnesį) Bur
mos Socialistinės programos 
par t i jos rugpjūčio 19 d. 
pastatytu prezidentu. 

— Washingtone JAV Valsty
bės departamentas pasipiktino, 
kad Izraelis numato deportuoti 
dar 25 palestiniečius iš okupuo
tų zonų. JAV perspėjo, jog dėl to 
ir Jungtinėse Tautose turės 
priešintis Izraelio politikai, jei 
iki to reikalai nueitų. 

— Genevoje Kipro salos grai
kų ir turkų vadai sutarė rugsėjo 
mėn. pradėti besąlygines dery
bas, kurių tikslas būtų rasti ke
lius į vieningą gyvenimą. 

— Santiago, Čilėje atšauktas 
kritiškas stovis pirmą kartą po 
to, kai prez. Augusto Pinochet 
kariuomenės perversmu perėmė 
valdžią 1973 m. 

— Puer to Rico saloje tropinės 
liūtys ir vėtros užmušė tris 
asmenis, ant jų automobilių už
virtus medžiams. 

— Bostone cheminių putų 
(foam) gamintojas sumokėjo 
700,000 dol. už oro teršimą, 
mažinantį žemės atmosferos 
ozono sluoksnį. 

— P e r u valstybėje policija 
suareštavo daugiau negu 200 
žmonių, kurie pradėjo streiką, 
reikalaudami didesnio atlygi
nimo už darbą. Komunistų 
da rb in inkų konfederacijos 
vadas Alberto Ramirez pasakė, 
jog tai protestas prieš jų pre
zidentą Alan Garcias vedamą 
politiką. Jie pradėjo sprogdinti 
bombas ir trukdyti gatvėse 
susisiekimą. 

— Jeruzalė je pranešama, jog homoseksualu ir, kad tai įtai
gavę jį pradėti investigaciją, Izraelio okupuotoje srityje vėl 
nes jis turintis romantinių ryšių prasidėjo s treikas. Izraelis 
su valstybinės investigacijos uždarė 4 mokyklas, tad šiuo 
teorijos nepalaikančiaisiais, jis metu jau yra uždarytos 55 
prisipažino, esąs homoseksualu, 
bet kad tai nieko bendro neturi 
su nužudymo investigaciją. 

Konservatyviosios opozicijos 
vadas, pareiškė, kad šis inci
dentas parodęs, jog social-

Maskva. Šeši sovietų žur
nalistai, buvę reporteriai Pra
hoje 1968 m. Čekoslovakijos in
vazijos metu, apvalaus stalo 
diskusijose išreiškė nuomone, 
jog istorija parodžiusi, kad in
vazijos pasekmės buvo žalingos. 
Apvalaus stalo diskusijos buvo 
atspausdintos rugpjūčio 24 d. 
„Maskvos žiniose", kurio rusų 
kalbos tiražas tėra tik 250,000, 
bet kuris pirmauja anksčiau 
draudžiamų temų iškėlime ir 
stipriai remia Gorbačiovo 
politines bei ekonomines 
reformas. 

Diskusijose, Michail Poljakov, 
kuris tuo metu buvo „Pasau
lio marksistinės apžvalgos" 
korespondentas, pasisakė, jog 
neturėtų bū t i „pavojingų 
iliuzijų, kad kitos tautos po
litinės problemos galėtų būti 
sprendžiamos karine jėga. ... 
Istorija nedovanoja klaidingų 
žingsnių". 

Jo kolega, tam pačiam žurna
lui rašęs Vladimir Lukin, 
pasisakė, jog jokia situacija 
nepateisina jokio komunistinio 
krašto sprendimo daryti 
invaziją į kurį nors kitą ar 
kitaip pasiveržti teisę daryti 
sprendimą už kitus. Jis kalbėjo: 
„Pagarba šiam principui yra pa
tikimiausia garantija, kad 1968 
m. įvykiai — iš kurių jų dalyviai 
pasimokė rimčiausią pamoka — 
niekuomet nepasikartotų mūsų 
laikais". 

Tačiau net ir praėjusio savait
galio demonstracijų metu — tiek 
Čekoslovakijoje, tiek ir Mask
voje — Maskva tebesilaikė savo 
pozicijos, kad Čekoslovakijos in
vazija buvusi reikalinga Čekos
lovakijos apgynimui nuo 
„priešų viduje ir Vakaruose". 
Nors Maskva savo pozicijos 
neatsiima, šios diskusijos yra 
pirmasis oficialioje spaudoje 
pasirodęs šios pozicijos kves-
tionavimas. 

Šiose diskusijose, kurios buvo 

— Washingtone Senatas 
sumažino 1989 m. Internal 
Revenue tarnybai biudžetą 241 
mil. dol. ir tą sumą paskyrė 
kovai prieš narkomaniją. 

— Lvove buvo suareštuoti tie 
veikėjai ukrainiečiai, kurie 
suorganizavo Demokratų Fron
to organizaciją palaikyti pe-
restroikai. Pasiteisinimą at
spausdino „Lvovskaya Pravda", 
rašydama, kad to reikalavo dau
gelis žmonių, kad būtų „sut
varkyti ekstremistai". Demons
tracijoje, kuri įvyko birželio 21 
d. stadione, dalyvavo daug 
daugiau kaip 50,000 ukrainie
čiu. 

— Beirute grobikai parodė 
pagrobtąjį JAV-ių marinų 
karininką VVilliam Higgins 
televizijoje, kuris prašė, kad 
VVahingtonas išpildytų grobikų 
reikalavimus. Atrodė, kad jis 
skaitė iš jam paruošto rašto. 
Grobikai reikalauja, kad 
Izraelis išleistų visus 
palestiniečius ir libaniečius iš 
kalėjimų ir kad Izraelio daliniai 

surengtos atžymėti invazijos 
20-sias metines, vienas žurna
listas pasakojo, kaip L. Brež
nevas jiems trukdęs tiksliai ap
rašyti intervenciją Čekoslovaki
joje ir į ją vedančius įvykius. 
Aleksandr Didusenko, tuo laiku 
dirbęs spaudos darbuotojų prof
sąjunginiam laikraščiui „Trud", 
pasakojo: „Matėme, kad padėtis 
darosi kritiška, bet negalėjome 
nieko spausdinti". Jis pasakojo 
apie kito kolegos susitikimą su 
L. Brežnevu Prahoje 1968 m. va
sario mėn. Paklausus Brežnevo, 
ką rašyti apie Čekoslovakiją, 
jam buvo atsakyta „rašyk tei
sybę", bet tada Brežnevas jam 
pasakęs parašyti tik vieną 
kopiją ir ją įteikti Brežnevo 
pavaduotojui. 

mokyklos. Kasdien vyksta susi- apleistų Libaną. 
šaudymai ir kasdien žūva pales
tiniečiai. 

Kard. Glemp lankys 
Gudiją 

Lenkijos katalikų Bažnyčios 
primas kardinolas Glemp rug
sėjo mėnesį numato aplankyti 
Gudiją. Tai pranešė pats 
kardinolas, pažymėdamas, kad 
apsilankyti Gudijoje jį 
pakvietė Minsko stačiatikių 
metropolitas Filaretas, kurį 
kard. Glemp numato vėliau 
pakviesti į Lenkiją. 

Spaudos agentūros pastebi, 
kad Lenkijos primas būdamas 
Gudijoje turbūt aplankys ir 
Katyno vietovę, maždaug 
25 kilometrus į šiaurę nuo 
Smolensko, kur Antrojo pasauli
nio karo pradžioje buvo nužu
dyti sovietų raudonosios armijos 
į nelaisvę paimti apie 15.000 
lenkų karininkų, tarp jų 
dvylika generolų. 

Žudynių vietą su apie 5,000 
lavonų Katyno miškelyje 
1943-iais metais surado vokie
čiai. Kitų dešimties tūkstančių 
lenkų karininkų kūnai iki šiol 
dar nėra atrasti. Sovietai iki 
Gorbačiovo laikų tvirtino, kad 
žudynes įvykdę vokiečiai, bet 
lenkai ir Vakarų istorikai 
mano, kad karininkus sušaudę 
sovietai. Gorbačiovui atėjus į 
valdžią, dabar ir sovietų Są
jungoje yra pradedama peržiū
rėti oficialioji sovietų tezė apie 
Katyno žudynes. 

Kardinolas Glemp, birželio 
mėnesį lankydamasis Maskvo
je, buvo pažymėjęs, kad niekas 
Lenkijoje nesiekia panaudoti 
Katyno žudynių kaip įrankio 
prieš Sovietų Sąjungą, tačiau 
ant nekaltai nužudytųjų kapų 
turėtų būti pastatytas kryžius ir 
priėjimas prie kapų turėtų būti 
visiem laisvas. 

Užsienio spaudos agentūros 
pastebi, kad Gudijoje, Lie
tuvoje ir Ukrainoje yra tarp 
vieno ir dviejų milijonų 
lenkų katalikų. 

cialdemokratų partija dabar bi
jo, kad ši afera būsianti gerai 

demokratų partijos mašinerija išnaudota ir opozicinės žaliųjų 
esanti per stipri ir kartais per- partijos ir atimsianti daug so-
žengianti teisėtumo ribas. So- cialdemokratų balsų. 

— B r i t a n i j o s ministerė 
pirmininkė M. Thatcher, kalbė
dama apie Sovietų pavojų 
Vakarų sąjungininkams, ragino 
visas NATO šalis padidinti 
gynybos lėšas ir moder
nizuoti savo turimus branduo
linius ginklus. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 26 d.: Šv. 

Zefirinas, Algintė. Algminas, 
Gailius, Ugnė. 

Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika, 
šv. Cezarijus (Cezaris), Tolvv-
das. Aušrinė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:37. 
Temperatūra penktadienį 78 

1., šeštadienį 78 laipsniai. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 26 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

PAKELIUI I AUSTRALIJĄ 

DR. PETRAS KISIELIUS 
PRADEDA LĖŠŲ TELKIMĄ 

Praūžė šių metų didieji įvy
kiai — Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresas, PLB seimas, 
Tautinių šokių šventė. Tačiau 
kultūrinių reikalų ir jaunimo 
rėmėjams bei aukotojams poil
sio vis nėra. Šių metų pabaigoje 
įvyks dar viena didžiulė jau
nimo manifestacija — IlI-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nės Australijoje. Į jas iš JAV-ių 
ir Kanados vyksta beveik 200 
sportuojančio lietuviško jau
nimo. Kelionės išlaidos yra mil
žiniškos; pačią didžiausią išlai
dų dalį susimokės patys sporti
ninkai, kai kurie sporto klubai 
stengiasi juos paremti. Paramos 
jie laukia ir iš Išvykos organiza
cinio komiteto. 

Išvykos Organizacinį komi
tetą sudaro: V. Adamkus, R. 
Dirvonis, V. Grybauskas, P. 
Berneckas ir dr. P. Kisielius. 
Dr. Kisielius yra lėšų telkimo 
organizatorius ir šiomis die
nomis jis jau pradeda tą uždi-
vinį vykdyti. 

Pradžiai jis numato sudaryti 
I švykos globos komitetą , 
kuriam pirmasis savo pažadą 
davė vyskupas Paulius Bal
takis . Kiti nariai netrukus bus 
ta ip pat pakviesti. Toliau jis 
numa to sudaryti pagalbinę 
komisiją, kuri p lanuos ir 
organizuos patį lėšų telkimą. 
Susipažinkime su šio vajaus 
vyriausiu organizatorium. 

Dr. Petras Kisielius 
Baigęs Marijampolės gimna

ziją, Kauno Vytauto Didžiojo 

universitete studijavo medi
cinos mokslus, kuriuos baigė ir 
daktaro laipsnį gavo Tuebinge-
ne. Jaunystėje buvo geras stalo 
teniso ir krepšinio žaidėjas. Dr. 
P. Kisielius žaidė už Marijam
polės gimnaziją, vėliau už Karo 
mokyklos aspirantų komandą. 
Ne svetimas jam buvo ir fut
bolas. 

Dr. P e t r a s Kisiel ius 

Pradėjęs medicinos praktiką 
Cicero mieste, iki šiol ten 
gyvena ir tebedirba. Jis buvo 
vienas iš steigėjų Cicero L.S.K. 
„Ateitis", kurią ilgus metus dar 
globojo. Daugiausia savo ener
gijos ir laiko dr. P. Kisielius yra 
pašventęs visuomeninei veiklai: 
ilgus metus buvęs Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys, 
Ateitininkų federacijos vadas ir 
Tarybos narys, o šiuo metu LB-
nės Garbės Teismo pirmininkas. 

V. G. 

DR. DANUTE 
BANKAITYTĖ -

OLIMPINĖS KOMANDOS 
NARĖ 

Dr. Danutė Bankaitytė-Davis. 
rugpjūčio 4 d. Spokane. Wa-
shington. treneriu buvo parink
ta būti JAV-ių moterų dvira
tininkių olimpinės komandos 
nare. 

Dr. Danutė atstovaus JAV-es 
ilgo nuotolio dviračių lenkty
nėse šiais metais Korėjoje vyk
siančioje olimpiadoje. 

Futbolas Chicagoje 

n 

Kazys Jakštas (dešinėje) 38-tųjų Š. Amerikos Lietuvių Sporto žaidynių 
šachmatų varžybų laimėtojas, žaidžia su antroje vietoie likusiu Arūnu 
Simonaičiu. Nuotr. E d . Š u l a i č i o 

STEIGIAMAS REPREZENTACINIS 
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 

VIENETAS 
Toronto, Kanadoje, leidžiamų 

„Tėviškės žiburių" rugpjūčio 
16-tos dienos laidoje, Sigito Kra
sausko redaguojamame sporto 
žinių skyriuje „Sportas" rašoma 
apie organizuojamą Šiaurės 
Amerikoje gyvenančios lietuvių 
išeivijos reprezentacinį krepšinio 
vienetą. Žinia įdomi — ją čia 
ištisai ir pateikiame. Rašoma: 

Yra gautas Rimo Miečiaus 
laiškas, kur savo ir artimų 
bendradarbių grupės vardu 
kalba apie išeivijos lietuvių 
reprezentacinį krepšinio viene
tą, sudarytą iš iškiliausių 
lietuvių kilmės žaidėjų ir kuris 
reprezentuotų Šiaurės Ameri
kos lietuviams tarptautinėje 
plotmėje. Vienetui pasirinktas 
vardas — „Vėjas", kas simboliš
kai reikštų naują linkmę 
lietuvių krepšinio istorijoje. 

Rimas Miečius, 33 metų am
žiaus, buvęs Čikagos „Neries" 
krepšininkas, ŠALFas cv narys 
ir dabartinis Toronto „Aušros" 
sporto klubo sporto vadovas. 

Šiam vienetui atrinkti 12 
geriausių žaidėjų yra ruošiama 
10 dienų krepšinio stovykla 
rugpjūčio gale Toronte. I ją pa
kviesti ir davę sutikimą 
dalyvauti yra: R. Šimkus, M. 
Vaitkus, G. Mikalauskas iš Niu
jorko: L. Rautinšas — Syracuse 
NBA ir Italijos lyga: A. Ru
gienius, E. Šilingas, P. Gražulis 
ir R. Bavvulskis iš Detroito; J. 
Karpis — Kanados olimpinė 
komanda; S. Arlauskas, R. 

Sysak iš Toronto; M. Plansky iš 
Villanova. Be to, dar pakviesti 
yra: G. Shimko — Čikagos 
„Neris"; A. Neimantas ir A. 
Baris — Čikagos „Lituanica"; 
A. Mažeika — Čikagos „Brad-
leyM; C. Aleksinas — Kentucky 
„Uconn" ir NBA; J. Arlauskas 
— Niagara NBA ir Italijos lyga, 
S. Puidokas — VVashington 
State ir Italijos lyga, T. Valai
tis ir E. Zubas iš Hamiltono. 

Šios formuojamos krepšinio 
rinktinės treneris (coach) yra 
Pat Torney iš Niujorko, turįs 
didelį patyrimą šioje srityje. 
Stovykloje numatyta visa eilė 
rungtynių su Kanados iškilio
mis komandomis. 

„Vėjas" yra numatęs penkių 
metų veiklos programą, žada 
dalyvauti pasaulinės mėgėjų 
klasės turnyruose. Toliau 
sakoma: „... išeivijos sportinin
kai didžiuojasi būdami lie
tuviais ar lietuvių kilmės. Jie 
neremia sovietų režimo Lie
tuvoje, tačiau nori ir su Lietuvos 
sportininkais žaisti bei ben
drauti..." Pirmas žingsnis būtų 
nuvykimas į Lietuvą 6-7 
rungtynėms Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje. Klaipėdoje, 
Palangoje ir Druskininkuose. 
Kauno ir Vilniaus komandos 
žaidžia aukščiausioje sovietų 
lygoje, likusios — miestų 
rinktinės. Ši išvyka jau aptar
ta ir numatyta nuo liepos 19 iki 
rugpjūčio 3, 1989 m. 

• 

Golfas . 

Dr. Danute Bankai tyte Davis 

Danutė, buvusi clevelandietė. 
priklausė Čiurlionio ansambliui 
kaip kanklininkė — solistė ir 
lietuvių sporto klubui ..Žaibas", 
o taip pat buvo ir Cleveland 
S t a t e Univers i ty t inkl in io 
komandos tinklininkė. Linkime 
jai sėkmės. 

„LITUANICA 
STARTUOJA 

Teko girdėti kalbant ir skai
tyti laikraščiuose, kad šią 
vasarą Chicagoje nuo karščių 
mirė kelios dešimtys žmonių. 
Laimė, tame skaičiuje neteko 
pastebėti „Lituanicos" futbolo 
klubo žaidėjų — ne tik jaunųjų, 
bet ir veteranų... Nors apie juos 
per visą vasarą beveik nieko 
negirdėjome ir nematėme žai
džiant, bet šį savaitgalį, 
rugpjūčio 27-28 dienomis 
..Liths" vyrų komanda dalyvaus 
Metro lygos turnyre, kuris bus 
pravestas Buffalo Grove. Illi
nois, Schvvaben Center aikštėse. 
Turnyre dalyvaus vienuolika 
komandų iš major ir pirmos 
divizijos, bendrai suskirstytų į 
dvi grupes. Pirmoje grupėje, į 
kurią įeina ir „Liths", žais 
vokiečių ..Fortūna" ir „Schvva
ben", lenkų „Eagles" ir „United 
Serbs". Antroje grupėje rung
tyniaus 6 komandos. Turnyras 
prasidės šeštadienį 1 vai. po pie
tų. Pirmąsias rungtynes 
..Liths" žais apie pirmą valandą 
prieš ..Fortūna", 3 vai. — prieš 
..Eagles" ir 5 vai. — prieš 
..Schwaben". Prieš ..United 
Serbs" reikės žaisti sekmadienį. 

Rungtynių laikas — 2 puslai-
kiai po 15 min. Iš kiekvienos 
grupės į finalą — baigmę pateks 
po 2 komandas. Kur pateks 
..Liths'? Į finalą, ar j liūtų 
narvą — sužinosime po turnyro. 
Šiaip vyrai apie turnyrą ir apie 

CIKAGIŠKIAI GOLFININKAI 
RUOŠIASI ŠALFASS 

PIRMENYBĖMS 
Rugpjūčio 13 ir 14 dienomis 

Glenwoodie golfo laukuose 
daugiau negu 60 Chicago Lietu
vių Golfo klubo narių dalyvavo 
turnyre, kurio pasekmės nu
sprendė kas atstovaus Chicagos 
Lietuvių Golfo klubui 
ŠALFASS-gos metinėse golfo 
pirmenybėse,vyksiančiose Bay 
Valley, Michigan, rugsėjo 3 ir 4 
dienomis. Nors ŠALFASS-gos 
pirmenybėse gali dalyvauti visi 

rudens rato pirmenybes kalba 
entuziastingai. 

Pirmenybės prasidės rugsėjo 
11 dieną. Pirmosios rungtynės 
bus Marąuette Parke prieš 
turkų, „Bullets" 3 vai. po pietų. 

IR VETERANAI LAIMĖJO 

Praėjusio šeštadienio, rug
pjūčio 20 dienos pavakare, 
„Liths" veteranai žaidė pava
sario pirmenybių at idėtas 
rungtynes prieš graikų „Fal-
cons" ir laimėjo rezultatu 2:1. 
„Tai buvo mūsų veteranų pir
mas laimėjimas per paskutinius 
dvejus metus", — džiaugsmin
gai pastebėjo klubo reikalų 
vedėja Ramunė. 

Šį šeštadienį 5 vai. „Liths" 
veteranai žais prieš vokiečių 
„Rams" Winnemac parko 
aikštėje. 

J . J . 

golfo entuziastai, rugpjūčio 
13-14 dienomis buvo varžomasi 
dėl vietų komandose, kurios 
atstovaus ČLGK. Kvalifikacinio 
turnyro dienomis pasitaikę 
karščiai ir stiprus šeštadienio 
vėjas atsiliepė į žaidėjų rezulta
tus, ypač moterų. 

Žemiau išvardinami pagrin
dinių komandų sąs ta ta i , 
kuriuos apsprendė kvalifika
cinio turnyro rezul ta ta i . 
Žinoma, kaip ir kiekvieneriais 
metais, nekvalifikavę žaidėjai 
susiburs į tradicinę „inžinierių 
komandą" ir gal dar kitas, jei 
atsiras pakankamai norinčių 
dalyvauti ŠALFASS-gos 
pirmenybėse. 

Klubas tikisi gerai pasirody
ti Bay Valley golfo laukuose ir 
atsiimti laurus, kuriuos perei
tais metais teko palikti Quail 
Hollow, prie Clevelando. 

Vyrų A komanda: J. Ast
rauskas, V. Brizgys, A. Dagys, 
R. Kleiza, R. Panaras, T. Vait
kus, L. Prochnow, P. Stukas, M. 
Petrošius; 

kandidatai: E. Juškus, A. 
Janickas. 

Vyrų B komanda: J. Baris, 
K. Staponkus, F. Galzin, V. 
Momkus, Z. Brazis, A. Žvinakis, 
J. R. Valaitis, J. Baranauskas, 
V. Meilė; 

kandidtai: E. Lapas, L. Jurai 
tis, C. Dauskurdas, J. Statkus, 
J. Cinkus. 

ŠACHMATININKŲ 
KOVOS ŽAIDYNĖSE 

38-se Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynėse Chicagoje 
buvo pravestos ir šachmatų 
varžybos, kurios sutraukė 10 
dalyvių. Rungtyniauta dvi 
dienas — gegužės 14 ir 15 d. 
Pirmąją dieną buvo varžomasi 
Jaunimo centre, o antrąją — 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. • 
i Kaip ir buvo laukta, pirmąją 

vietą iškovojo chicagietis Ka
zimieras Jakštas, kuris , 
pralaimėjęs tik pustaškį, 
surinko 3.5 taško. Laimėtojo 
„reitingas" (2124) buvo kiek 
žemesnis negu antroje vietoje 
likusio Arūno Simonaičio (2132) 
iš New Yorko. Šis sukalė 3 
taškus. Trečiuoju liko Otto 
Schroeder (taip pat 3 tašk.). 

Ketvirtoje vietoje atsistojo 
niujorkietis Edvardas Staknys, 
surinkęs 2.5 taško. Po du tašku 
gavo Algis Litvinas ir Gedi
minas Janula. Sąrašo gale su 1 
tašku liko: Rimas Ignaitis, Ro
ber tas Čepelė, Feliksas 
Lukauskas ir Stasys Bikulčius. 

Šias šachmatų varžybas 
gražiai pravedė jų vadovas 
Pranas Šalkauskas, anksčiau 
pats aktyviai reiškęsis šachma
tų srityje. 

(eš.) 

ARVYDAS SABONIS 
BOSTONE 

„Boston Herald" dienraštis 
rugpjūčio 1 d. laidoje paskelbė 
žurnalisto Charles Pierce 
reportažą „Sabonis visuomet 
susidomėjimo centre". Jame 
aprašomas Bostono ir apylinkės 
lietuvių susitikimas su žy
miuoju Lietuvos krepšininku 
Arvydu Saboniu, grįžtančiu į 
Lietuvą po trijų mėnesių 
gydymosi šiame krašte. Tas 
susitikimas liepos 31 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos di
džiojoje salėje sutraukė ne tik 
daug lietuvių, bet taip pat 
amerikiečių spaudos korespon
dentus ir fotografus, kurie klau
sinėjo Arvydą Sabonį apie jo 
iškilimą krepšinio srityje, pa
siektus laimėjimus, susižeidimą 
ir gydymąsi šiame krašte, 
amerikiečių krepšininkų susi
domėjimą juo, pasiūlymus žaisti 
šiame krašte, galimybes žaisti 
Sovietų Sąjungos krepšinio 
komandoje šio rudens olimpia
doje ir 1.1. 

Visais šiais klausimais ir ki
tais reikalais Arvydo Sabonio 
pateikta informacija paskelbta 
minėtame reportaže. Jame dar 
nurodyta, kad Lietuva yra du 
kartus laimėjusi Europos krep
šinio pirmenybes, o taip pat, kad 
dabartinėje Sovietų Sąjungos 
krepšinio komandoje keturi pa
grindiniai žaidėjai yra lietuviai: 
Sabonis, Marčiulionis, Chomi
čius ir Kurtinaitis. Šių metų 
pasaulinėje olimpiadoje Sovietų 
Sąjungos krepšinio komandoje 
tikrai žais minėtieji trys lie
tuviai, o jo dalyvavimas priklau
so nuo to, kaip toliau klostysis 
sužeistos kojos reikalai. 

Susitikime Arvydas Sabonis 
atsakinėjo ne tik į amerikiečių 
korespondentų iškeltus 
klausimus, bet pasisakė ir susi
rinkusių lietuvių rūpimais, 
reikalais. Visiems jis padarė la
bai gerą įspūdį, kaip nuoširdus, 
kuklus, be žvaigždėms būdingo 
pasipūtimo. Jo atsakymai — 
trumpi, taiklūs, kartais per
sunkti humoru. Užklaustas, ko 
linki šio krašto lietuvių sporti
ninkams, jis atsakė vienu žo
džiu: „Pergalės". 

Petras Viščinis 

Moterų komanda: A. 
Vaitkienė, L. Izokaitinė, D. 
Galzin, R. Mardosz, I. Kleizienė, 
A. Urbienė, G. Zabukienė; 

kandidatės: Karienė, I. 
Valaitienė, R. Žvinakienė. 
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ŠAUDYMO PIRMENYBĖSE 

Geneva vietovėje, Ohio valsti
joje, gegužės 21 d. vykusiose 
ŠALFAS s-gos karinio kalibro 
šautuvų pirmenybėse — „Eng-
lish match" 60 šūvių gulomis iš 
200 jardų atstumo, į 300 jardų 
sumažintus taikinius, pirmąsias 
vietas laimėjo: Andrius Mac
kevičius, Algis Garlauskas ir 
Balys Savickas. 

Amžius stipruolį kupron 
suvaro, o gudruolį vaiku padaro. 

Lietuvių patarlė 

Be jaunatvės nėra senatvės. 
Lietuvių patarlė 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
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(Augliai nuimami kabinete) 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 
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JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
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Pasitikėjimas ir atsargumas 

PERSITVARKYMO 
LAIKOTARPY 

Pasikeitimai, žiūrint į juos iš 
tolo, neatrodo nei dideli, nei la
bai svarbūs. Kitaip jaučia 
žmonės, kuriuos pasikeitimai 
liečia tiesiog ar bent iš arčiau. 
Persitvarkymas — „perestroi-
ka" — jau dabar pasidarė toks 
populiarus žodis, kad jį kartoja 
kur reikia ir kur nereikia, ypač 
užsienyje ir dargi išeivijoje. Išei
vija juk gyvena viltimis, kad 
tikrai kada nors pasikeis visas . 
Europos žemėlapis, nors ten ga
rantuotas sienų pastovumas 
įvairiomis sutartimis, o pasku
tiniu Helsinkio susitarimu. Bol
ševikai niekada iš užimtų kraš
tų nepasitraukia, jų nepakeitė 
ar juose nepastatę savo patikė
tinius, kurie kelia suirutes, kol 
komunistinė sistema įgyven
dinama. Jei ilgai ir neišsilaiko, 
tai bent sugadina žmonių nuo
taikas ir kaimynų santykius. 

Dabar mestas Gorbačiovo 
persitvarkymo šūkis tiesiog 
uždegė daugelį Vakarų žmonių, 
bet jis turi įtakos ir Rytuose, 
ypač komunistų valdomuose 
kraštuose. Partijos sekretorius 
yra visiems komunistams iš
minties „šaltinis", kurio reikia 
klausyti, reikia juo sekti, reikia 
jo žodžius gyvenimui taikyti. Jei 
žmonėms ir bus negerai, tai 
visai nesvarbu, nes juk 
komunistinė sistema yra pirmoj 
eilėj ekonominė ir valstybinė 
sistema, kuri taikoma valstybei. 
Šiuo atveju ji taikoma Rusijai ir 
visoms vadinamoms respubli
koms, taikoma bent dalinai ir 
tiems satelitams, kuriuos Sovie
tų Sąjunga nori laikyti savo 
vergais. 

Į persitvarkymą ir atvirumą 
pavergtieji žiūri ne taip entu
ziastingai, kaip vakariečiai. 
Liečia tik jų pavergtas tėvynes 
ir tėvų žemę. Drąsesni ar pozi
cijose stovį asmenys labiau 
linkę t a rnau t i komunizmo 
kėslams. Bet taip pat jie dar turi 
patriotizmo, kai Estijos naujas 
komunistų centro komiteto sek
retorius, kaip Lietuvos rašytojai 
ar net užimą vyriausybines vie
tas. Jie nori išpirkti savo kaltes 
prieš tautą, bet jie nori parodyti 
ir savo meilę tautai. 

Demonstracijos Vilniuje ar 
Kaune džiugina ir išeiviją. 
Didžiulės minios su lietuviš
komis vėliavomis Vingio parke 
Vilniuje išeiviją stebina. Pasa
kytos kalbos pasireiškia didele 
drąsa ir patriotiniu užsidegimu. 
Sugiedojimas Lietuvos himno — 
„tautinės giesmės", kaip rašo jų 
laikraščiai, taip pat stebina 
visus, kurie išgirsta seniai gir
dėtą melodiją iš pavergtųjų 
lūpų. Bet kartu kyla klausimas, 
ar tose demonstracijose tebuvo 
tik tikrieji patriotai, tik tokie, 
kurie nori suverenumo, laisvės, 
nepriklausomybės, lietuvio jau
timosi lietuviu savo tėvynėje. 
Ar tai nėra farsas, kurį leidžia 
vaidinti patriotams ir juos 
laisvai seka okupanto patai
kūnai? 

Šios dienos įvykius svarstant, 
reikia prisiminti ir netolimas 
partizanų dienas. Partizanai 
buvo visų apleisti, nors jiems ža
dėjo ginklų ir pagalbos. Juos 
ĮĮMJJĄ svetimieji ir savieji, gal 
be blogos valios, bet be tikro 
ate i t ies numatymo. Juk 
negalėjo ilgai laikytis mažos 

tautos išimtys prieš didžiulę ir 
su žmogaus gyvybėmis nesiskai-
tančią valstybę. Dar ir šiandien 
yra buvusių partizanų, laisvės 
kovotojų giminių, kurie nenori 
minėti vardų tų kadaise 
buvusių mūsų valstybininkų, 
kurie tik iš naivumo pražudė 
daugelį tautos gyvybių. 

Reikia turėti galvoje ir apie 
šios dienos įvykius kalbant šios 
dienos demonstracijose, kelia
mas vėliavas, jų vardu lengva
tikių šiapus Atlanto išnaudo
jimą, nes jų tarpe tikrai žinomi 
aukštųjų pareigūnų vardai. Gal 
tuo tarpu jie nėra kenksmingi, 
bet ateis laikas, kai jie ir visi 
demonstravusieji bus pašaukti 
atsakyti už savo patriotizmo pa
reiškimą. Tie pareigūnai, kurie 
atlieka savo pareigas, atliks jas 
priešui kritišku metu, bet va
dinamieji disidentai užmokės 
savo laisve, persekiojimais, 
darbe pažeminimu ar jo atėmi
mu. Sovietų Sąjungoje neturėti 
darbo yra tas pats, kaip būti 
kalėjime ir kalėjiman uždaryti 
savo šeimą. 

PERSITVARKYMO AKIVAIZDOJE 
Išeivijaf reiktų taip pat bent kiek persitvarkyti 

JUOZAS KOJELIS 

Išeivijos veiklos pagrindinis 
tikslas greičiau priartinti lais
vę pavergtai tėvynei ir paverg
tiems broliams. Iš tolo ne tik 
galime, bet ir turime pasi
džiaugti jų darbais, jų drąsa ir 
pasireiškimais. Turime parem
ti jų pastangas ir užmojus, 
kuriais jie įrodo savo meilę 
kraštui, tėviškei, kalbai, isto
rijai. Išeivijos pareiga būti jų, 
kurie ilgai visiškai negalėjo pra
kalbėti apie laisvę, atstovai. 
Dabar turime atstovauti jų 
idealams, norint pareikšti savo 
patriotinius jausmus ir tikrą 
tautinį nusistatymą. Bet tai 
nereiškia, kad išeivija tėra tik 
vienintelė laisvintoja ir laisvės 
idealų skelbėja. Tauta ją atko
vos, kai ateis laikas, o išeivija 
tik turi sutelkti savo pajėgas ir 
resursus tautos kovoje būti su 
jais savo dvasia. 

Pasikeitimai, kuriuos ma
tome, persitvarkymai, kuriuos 
skelbia, atvirumas, apie kurį 
kalbama, yra masalas mums 
džiaugtis ne laiku, aukas vėlia
voms ar demonstracijoms rinkti. 
Reikia atsargumo, kaip jo rei
kėjo anksčiau, kaip jo reikėjo 
prieš kelerius metus, kai reikėjo 
net ryšiuose su savaisiais, kad 
jiems neišpirkus bilieto į Sibirą. 
Konkrečiai žinoma, kad dar ir 
dabar yra kenčiančių ar jau 
žuvusių tiktai dėl to, kad išei
vijos neatsargieji norėjo pasi
rodyti labai gerais draugais 
buvusiems draugams ar jų 
tėvams. Ir dabar reikia apie tai 
galvoti. Sėdint už tvoros mėtyti 
akmenis ar provokuoti pavar
dėmis pranešimus, kurie ne 
visuomet at i t inka tikrovę, 
dabar yra lengva. Neminime 
asmenų iš ten ar iŠ čia tik dėl to, 
kad norime parodyti, kaip 
reikalingas atsargumas ir pro
tingi sprendimai. 

Lietuvių tauta dabar eina 
skirtingais keliais, nes ne vieno
dos jų gyvenimo sąlygos ir 
aplinkybės. Reikia tik suglau
dinti gretas, atsargiai išeiti į 
fronto linijas, nes pavergtieji 
mūsų broliai ir sesės yra fronto 
linijose ir mums neįspėjami jų 
pavojai. 

A. D. 

Kur nuves Sovietų Sąjungoje 
vykstantis persitvarkymo pro
cesas, — yra šešiasdešimt ketu
rių tūkstančių dolerių klausi
mas. Viso pasaulio politikai, 
žurnalistai, išmanėliai ir neiš
manėliai apie tai kalba, procesą 
analizuoja ir ieško atsakymų. 
Žmonės Lietuvoje, kurie nepa
lūžo, tame procese dalyvauja, 
turbūt neklausdami, ar jau 
ateina poeto Brazdžionio pra
našauta pergalė, kuriai „kelia 
vėliavas gyvenimo ištroškę 
tautos" ir kuriai .motinos auko
ja kūdikius, žmonos — ištikimus 
vyrus, o vaikai — tėvus'. Prie 
persi tvarkymo procesijos 
prisideda ir tie, kurie, kad ir 
nepalūžo, bet buvo palinkę ir 
tarnavo blogiui iš baimės, egoiz
mo ar kvailumo. 

Ačiū Dievui, kad nepalūžo ir 
gerovės vyliams per toli 
nepalinko išeivijos dauguma ir 
liko ištikima l ietuviškai 
vėliavai ir vyčiui, kurį nar
cizinis mūsų elitas ir puselitis 
jau vadino pastipusiu, palubėje 
pakabintu arkliu. Šiandien, 
ypač Chicagoje, vedami vajai 
vėliavomis ir vyčiais, kaip 
suvereninės Lietuvos sim
boliais, aprūpinti Lietuvos 
lietuvius. 

Lietuvos laisvės lyga 
Dešimtmetį pogrindyje vei

kusi Lietuvos laisvės lyga 
(LLL), Lietuvoje išėjo į viešumą, 
paskelbė savo programą ir laiki
nosios tautinės tarybos sudėtį, 
o užsienyje įsteigė savo 
atstovybę. Gal tai didžiausias 
įvykis lietuviškoje rezistencijoje 
nuo Vliko įkūrimo nacių pogrin
dyje, gal ir didesnis nes Vlikas 
Lietuvoje iš pogrindžio neišėjo ir 
atstovybės užsienyje neįkūrė. 
Dabar, praėjus 44 metams nuo 
įsikūrimo, Vlikas apsilpo, nes, 
anot dr. Domo Krivicko, „ne
daug likę žmonių, kurie nuo pat 
pradžios dalyvauja Vliko veik
loje. Įsijungę nauji žmonės 
neturi tos pirminės dvasios, 
kuri buvo Lietuvoje — taip vie
ningai pasipriešinti esamai oku
pacijai". 

Neteko girdėti, kad Vlikas pa
starojo dešimtmečio laikotarpy
je būtų kvietęs dalyvauti ar 
bent konsultavęs Amerikoje 
gyvenančius Vliko organiza
torius ir veikėjus naciu pogrin
dyje, tačiau, kaip ten bebūtų, 
šiuo metų turime čia dabarti
nės, gyvosios Lietuvos reziten-
cijos atstovus — dr. Kazį Ėringį, 
doc. Vytautą Skuodį ir dr. 
Algirdą Statkevičių. Teko 
girdėti, kad atstovybėn bus 
pakviestas iš Gulago katorgos 
išleistas ir į Vakarus ištremtas 
kun. Alfonsas Svarinskas. 

Lyga kviečia 

Skelbdama savo susikūrimą, 
LLL atstovybė pareiškia, kad ji 
„laisvajame pasaulyje veikia 
savarankiškai. Ji nepriklauso 

jokiai išeivijos politinei institu
cijai ar organizacijai". Bus įdomu 
stebėti, kaip atstovybę sutiks iš
eivijos visuomenė, organizacijos, 
veiksniai. Tačiau iš pirmo jos 
kreipimosi į išeiviją („Draugas", 
rugpjūčio 12) galima suprasti, 
kad savarankiškumas nereiškia 
izoliacijos. Priešingai, lyga kvie
čia išeiviją atsiliepti į tautos 
konkrečiom formom reiškiamas 
aspiracijas, rodyti solidarumą ir 
veikti. Lygos atstovai pirma
jame kvietime nurodo, kad 
šiandieninę konkrečią veiklą 
reiktų bazuoti į pastangas kelti 
viešumon Molotovo-Ribbentropo 
paktą ir siekti, kad jį pasmerk
tų Vakarų valstybės ir pati So
vietų Sąjunga. Šis Stalino su 
Hit leriu sandėris, atrodo, 
degina sovietų vadų padus, kad 
jie jau bando paneigti slaptųjų 
protokolų buvimą ir mesti 
įtarimą, kad nacių archyvuose 
rasti protokolai ir diplomatinis 
tarp Maskvos ir Berlyno vestas 
susirašinėjimas esą suklastoti. 

Ilgesnės distancijos išeivijos 
politinei veiklai lyga pasiūlo 
tokią idėją: „Mes manome, jog 
nedera apsiriboti vien žmogaus 
teisių siekimu. To per maža... 
Visos pagrindinės žmogaus tei
sės buvo prarastos kartu su su
verenumo bei laisvės praradi
mu. Sugrąžinus tautai suvere
numą — savaime sugrįš visos 

žmogaus teisės". 

Kas, kur ir ką daro? 

Lietuvoje vyksta įvykiai, 
kokių dar prieš metus laiko nie
kas čia ir ten negalėjo net sap
nuoti. Ga1 jie trumpalaikiai, bet 
ir tai g ai: tauta į plaučius 
įkvėps gryno laisvės oro. Bet tie 
įvykiai Lietuvoje nepažadino 
išeivijos akcijai. Žiūrima į ten, 
lyg i spektaklį. Žiūrovams 
pereina tautinio jausmo šiurpu
liukai per kūną ir ašarą išspau
džia, kad tauta tokia gyvastinga 
ir taip gali aukotis. Beveik ir 
tiek. O juk rodos veiksniai 
turėtų sunerimti ir pradėti savo 
tarpe bendradarbiauti, organi
zacijos kviesti nepaprastas kon
ferencijas ir į naujo rezistenci
nio organo — Lietuvos laisvės 
lygos — atsiradimą bent seno
sios Vlike esančios šios rezis
tencinės grupės (Laisvės kovo
tojų sąjunga. Lietuvių fronto 
bičiuliai ir Vienybės sąjūdis) 

ypač jautriai turėtų atsiliepti. 
Tačiau Amerikoje, kiek rašan

čiajam žinoma, tik Lietuvių 
Bendruomenė dirba juodąjį 
politinį darbą, kurio pageidau
ja LLL. Ryšium su rinkiminiais 
metais krašto valdybos pirmi
ninkas V. Volertas su adminis
tratorium A. Gečiu aplankė 
demokratų ir respublikonų 
paltformų komisijas ir išdėstė 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
problemas. Birželio 13 tas prob
lemas pateikė raštu memoran
dumo forma. Demokratų parti
jos platformos komiteto pir
mininkas gubernatorius J.J. 
Blanchard pranešė, kad „lietu
vių liudijimas yra įjungtas į 
demokratų partijos platformos 
bylą", o respublikonai A. Gečį 
pakvietė asmeniškai atvykti į 
New Orleans mieste vykstan
čius platformos komisijos ap
klausinėjimus. 

Būdami Washingtone LB ats
tovai lankėsi JAV Helsinkio 
komisijos įstaigose ir tarėsi dėl 
apklausinėjimų ekologinės kri
zės Lietuvoje reikalu. Rugpjūčio 
pirmoje pusėje A. Gečys per 
JAV LB organizacinį tinklą 
vedė intensyvią akciją, kad 
lietuviai spaustų savo valstijų 
senatorius pasirašyti senato
riaus Donald Riegle laišką so
vietų Gorbačiovui, prašantį 
netrukdyti rugpjūčio 23 d. Lie
tuvoje organizuojamų demons
tracijų. 

Rugpjūčio 23 d. įvykiai Lie
tuvoje parodys, ka ip toli 
pažengęs persi tvarkymo ir 
demokratizacijos procesas. Jei 
sovietinė valdžia trukdys prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą nu
kreiptą demonstraciją ir 
represuos organizatorius, LLL 
žmones, tai tas procesas, anot 
LLL atstovybės pareiškimo, bus 
vykdąs „vergovei pagražinti 
skirtą dekoratyvinę-fasadinę 
funkciją". 

Nelsienė ir Gečys N. Orleane 

Respublikonų partija plat
formos komisijos užsienio reika
lų pakomisėje liudyti iš baltiškų 
organizacijų pakvietė Lietuvių 
Bendruomenės ir Baltų laisvės 
lygos atstovus. New Orleans 
mieste vykusiuose apklausinė
jimuose rugpjūčio 8 d. jie liudi
jo žodžiu ir įteikė pareiškimus 
raštu. Gečys Lietuvių Bendruo
menės vardu ragino Amerikos 
vyriausybę ne tik toliau tęsti 
Pabaltijo valstybių aneksijos į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo 
politiką, bet ir tą klausimą kelti 
Jungtinėse Tautose ir kituose 
ta rp taut in iuose forumuose. 
Prašė Pabaltijo valstybes laikyti 
tarptautine problema, pasmerk-

Lietuvių Kultūros kongreso rengėja M. Lenkauskienė su spaudos pranešėja 
A. Liulevičiene. 

Nuotr. St. Dabkaus 

ti Molotovo-Ribbentropo paktą 
ir derybose su Sovietų Sąjunga 
reikalauti, kad ir ji nuo to pakto 
atsisakytų ir likviduotų jos 
padarinius. Pareiškime buvo pa
liesti OSI, muitų dovanoms į 
Lietuvą, teisė siųsti vaistus ir 
kiti klausimai. 

Angelė Nelsienė padarė pa
reiškimą Baltų laisvės lygos 
vardu. Nepripažinimo politikos 
ir OSI klausimais, kad kiek ir 
kitais žodžiais, abiejų liudijimai 
sutapo. Tik Nelsienė paryškino 
du naujus pabaltiečių problemos 
aspektus: viena, kad Pabaltijo 
valstybės turi tą pačią „regio
ninio konflikto" prigimtį, kaip 
Afganistanas, Nikaragua, An
gola, Etiopija, nežiūrint, kad čia 
jau nebekariaujama. Amerika 
tad Pabaltijo valstybes turėtų 
pripažinti kaip politinio-dip-
lomatinio charakterio „regioni
nio konflikto" kraštais. Antra, 
Baltų laisvės lyga tarsi iš 
anksto atspėjo LLL sugestiją ir 
žmogaus teisių klausimu savo 
rašte taip išsireiškė: „Žmogaus 
teisių paneigimas Pabaltijo 
valstybėse yra tiesioginis so
vietų įvykdytos okupacijos 
rezultatas. Tautų laisvė garan
tuoja žmogaus teises, ir mes 
negalime įsivaizduoti kovos už 
žmogaus teises be pabaltiečių 
kovos už tautines teises". 

Nelsienė, Baltų laisvės lygos 
vicepirmininkė, yra taip pat LB 
Vakarų apygardos pirmininkė. 
Ji daug veikė per apylinkių 

^valdybas, kad vakarinės 
Amerikos valstijų senatoriai 
pasirašytų senatoriaus Riegle 
laišką Gorbačiovui. Gaila, kad 
Havajų lietuviai neturi Bend
ruomenės vieneto ir tarsi 
pasilieka už lietuviško solida 
rūmo ribos. O ten gyvena ne
maža šviesiu ir sąmoningų lie

tuvių. Tokiam vienetui suorga
nizuoti užtektų 8-10 žmonių. 
Būtų padaryta gera pradžia. 

Tarp fantazijos ir t ikrovės 
Per du ar tris dešimtmečius 

visuomenėje platinamos žinios, 
kad Baltuosius rūmus ir 
Valstybės departamentą lanko 
ir kitų valdžios įstaigų Wa-
shingtone duris varsto įvairios 
lietuvių delegacijos ir savo 
prašymais viena kitai priešta
rauja ar net viena kitą neigia. 
Bet greičiausia kažkas sąmo
ningai kuria tokias fantazijas, 
o mažiau informuoti žmonės 
jomis patiki ir skleidžia. Juk jei 
kas žinotų, kur, ką iš kokia 
delegacija kalbėjo, turėtų žinoti 

' ir organizaciją, kuri delegaciją 
siuntė ir delegacijos sudėtį. Kol 
tokie faktai nepateikiami, vi
suomenė gandais neturėtų pati
kėti. Tikrovė yra kita: mūsų 
organizacijų ryšiai su valdžios 
įstaigomis silpni, kontaktai reti. 
Sakysime, net tokioje respubli
konų partijos platformos užsie
nio reikalų pakomisėje vien 
Vidurinių Rytų klausimu liudi
jo trys, o gal ir keturi, žydai ir 
du arabai. O iš mūsų, — vienas 
Lietuvos klausimu, ant ras 
bendruoju pabaltiečių klausi 
mu. 

Mūsų politinėje organizacijo
je reikalingas persitvarkymas. 
Tą persitvarkymo reikalą suak
tualina LLL atstovybės laisva
jame pasaulyje atsiradimas. 
Salia persitvarkymo yra antras 
svarbus uždavinys. — Washing-
tone įkurti politinės veiklos 
centrą. Šiuo metu ne tik infor
macijoje, bet ir veikime 
judriausiai reiškiasi Lietuvių 
informacijos centras. Bet mums 
reikia ir esame pajėgūs turėti 
daugiau. 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 
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Ir dieną žvaigždės yra dangu
je, bet mes jų nematome; mes jas 
tepastebime giedriais vakarais; 
taip ir Dievą mes teglime pa
matyti tik gyvenimo dienos pa
baigoje. 

Sv. Augustinas 

Gyventi dvasios gyvenimu yra 
beveik antžmogiškas uždavinys: 
tam reikia Dievo pajautimo, 

Romos imperijai žlugus, krašte įsiviešpatavo tam
sieji amžiai. Apmirė statybos, menas, literatūra. Tą 
ku l tū r inę tuš tumą palengva ėmė užpildyti 
besiskleidžianti krikščionybė, ypač po to, kai imper. i 
Konstantinas suteikė krikščionims laisvę. Romoje 
didėjo popiežiaus autoritetas, o 756 m. Roma tapo 
popiežiaus bažnytine valstybe. Daug Romos bažnyčių 
turi pradžią iš tų laikų, o kitos buvo statomos vidur
amžiais, renesanso laikotarpyje ir net po jo. Jų tiek 

Šis amfiteatras, talpines 50,000 žiūrovų, buvo naudo- daug, kad jas visas apžiūrėti negalėtum nė per savaitę, 
jamas kraujo ir mirties ištorškusiems romėnams Po 1929 m. konkordato visos Romos bažnyčios ati 
linksminti. Jame dažnai vykdavusios gladiatorių teko Vatikano pavaldumui. Italijos ar Romos miesto 
kautynės, plėšrių žvėrių medžioklės, net būdavę ir valdžia nesirūpina nei jų vidaus, nei išorės užlaikymu, 
krikščionių žudynių. Tačiau ekspertai nustatė, kad ma- o Vatikano ištekliai irgi riboti. Dėlto krinta į akis gana 
sinės krikščionių žudynės vykdavusios ne čia, o kitapus apleista jų visų išorė. Tačiau viduje jos visos yra tur-
Palatino kalvos buvusiam Didžiajam cirke. Jis tingos altoriais, skulptūromis, brangiais paveikslais, 
daugiausia buvo naudojamas kovos vežimų lenkty- Taigi yra verta ir iš vidaus jas apžiūrėti ir menu pasi
nėms, bet netrūkdavo ir kitokių pramogų, įskaitant ir grožėti. Bet ypatingai menu turtingos yra keturios 
krikščionių atidavimą plėšriems žvėrims sudraskyti, dižiosios bazilikos; Šv. Petro Vatikane, Šv. Jono Late-
Prie pat cirko stovėję imperatorių rūmai, iš kurių rane, Šv. Marijos Didžioji ir Sv. Povilo ,,už sienų". Jų 
imperatoriai ir jų svečiai stebėdavę cirke vykstančias visų pradžia siekia imper. Konstantino laikus, jos visos 
pramogas. Dabar cirko vietoje tik pieva žaliuoja. statytos labiau kaip krikščionybei svarbių įvykių 

Teko pamatyti ir kitas to laikotarpio žymesnias vie- paminklai, negu maldos namai, jas visas puošė, keitė 
tas, kurių daugelis jau virtusios griuvėsių krūvomis, ar praplėtė per šimtmečius popiežių patelkti geriausi 
Tarp jų yra Nerono Aukso namai, turėję gryno aukso menininkai. Kadangi net trijose iš jų vyko Lietuvos 
fasadą ir maudynes. Čia pat Trojanas buvo pastatęs krikščionybės jubiliejaus iškilmės, apie jas gana 
savo maudynes, bet ir iš jų nedaug kas likę. Turbūt vaizdžiai apraše mūsų spauda, 
geriausiai išsilaikė imer. Caracallos maudynės, sta- Be šių bazilikų, Romoje yra daug kitų didelių, svar-

kokį turėjo Dievažmogis. Man tytos 217 m. Jose būdavę ne tik šilto ir šalto vandens bių ir puošnių bažnyčių ir kitokių krikščionybei 
kentėjimas buvo parama, kaip baseinai, bet ir poilsio salės, gimnastikos kambariai, reikšmingų paminklų. Kiek mažesnė už kitas bazilikas 
plūdė vandeny. pasivaikščiojimo sodai. Dabar maudynių griuvėsiuose v r a Sv* Pefcco Grandinėse bažnyčia, kurioje laikoma 

S. Kierkegaard vasarą vyksta atviro oro operų spektakliai. viena iš įspūdingiausių Michelangelo skulptūrų — Mo 

zė. Žemiau altoriaus puošniam tabernakulyje išstatytos 
grandinės, kuriomis kalinys šv. Petras buvo surakin
tas. Išskirtino grožio yra bažnyčios Šv. Marijos Tras-
taveryje, Šv. Marijos Išpuoštoji. -Jeruzalės Sv. Kryžiaus. 
kurios koplyčioje yra laikomos Kristaus kryžiaus 
relikvijos, ir daugybė kitų. kurias teko aplankyti. 

Romoje yra nemažai ir kitokių krikščionybei 
svarbiu šventovių ar paminklų, kaip tai Šventieji laip
tai. Tai Poncijaus Piloto rūmų laiptai, kuriais Kristus 
buvo vedamas teismui. Juos čia iš Jeruzalės atgabe
nusi šv. Elena, imper. Konstantino motina. Krikščio
nims brangios yra Šv. Kaliksto. Sv. Domitilos ir Šv. 
Sebastijono katakombos, kuriose jie rinkdavęsi, slėpda-
vęsi ir melsdavęsi persekiojimų metu. Ir dabar ka
takombose randami kuklūs išpuošimai, altoriai ir kt. 
Prie Via Apia stovi maža bažnytėle toje vietoje, kur 
šv. Petras, bėgdamas iš Romos nuo persekiojimo, su
tikės prisikėlusį Kristų ir jo paklausęs ,.Quo vadis. 
Domine"? Bažnytėlė yra vadinama tuo vardu. 

Romos architektūrinius paminkus sudaro ne vien 
bažnyčios. Renesanso laikais kardinolams ir didikams 
buvo statomos didžiulės ištaigingos vilos ar rūmai. 
kurie savo puošnumu stebina turistus. Jų kelios yra 
vertos ypatingo dėmesio, kaip Villa Borghese (dabar 
muziejus ir paveikslų galerija) su pasakiškais sodais. 
Villa Giulia (dabar archeologijos muziejus), Villa 
Mediči, kuria Florencijos turtuoliai Mediči įsigijo iš 
kardinolo Ricci ir. Venecijos rūmai, statyti kard. P. 
Barbo. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVA - MOTINĖLE 
PRIGLAUS... 

R. SIDRYS 

Tai buvo maždaug 1946 ar 
1947 metais, pasakotojas tiks
lios datos neprisimena. Novij 
Put kolchoze gyveno apie 50 lie
tuvių — tremtinių, suimtų ir iš
vežtų 1941 m. birželio mėnesio 
košmaro dienose. Kai Naujoje 
Vilnioje sugrupavo tremtinių 
traukinį, j is buvo sudėtas iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Čia 
buvo suvežti vagonai su žmo
nėmis iš Zarasų, iš Jurbarko, 
Kauno. Suvalkų Kalvarijos ir iš 
Žemaitijos. Birželio 19 d. trau
kinys pajudėjo ir apleido Lie
tuvą. Daug kam tai buvo pasku
tinis atsisveikinimas su Tėvyne. 
Traukiniu jie važiavo 3 savai
tes, valgydami tik tą, ką spėjo 
iš namų pasiimti, pirmas 4 die
nas negavo net vandens . 
Traukinys ėjo beveik nesusto
damas iki Uralo kalnų. Retkar
čiais jis būdavo patraukiamas 
ant šalultinių bėgių — turėdavo 
praleisti kariškus traukinius, 
skubančius j tik ką atsidariusį 
frontą. Tik Azijos pusėje trem
tiniams buvo leista išlipti 
stotyse pasiimti karšto vandens. 

Novosibirsko stotyje tremti
niai buvo išlaipinti ir perkelti į 
baržas — primityvius laivus 
velkamus garlaivio, kurie juos 
nešė į Sibiro gilumą, ten kur tik 
taiga ir miškai, kur nėra mies
tų nei kelių, kur upė yra vie
nintelė susisiekimo priemonė. Iš 
pradžių plaukė Obės upe, po 
kelių dienų kelionės įsuko į Ča-
jos upę. dar vėliau į Parbigo upę. 
Išvežti iš Lietuvos birželio 19 
dieną, kelionę jie pabaigė liepos 
mėn. paskutinėmis dienomis. 
Atplaukę išsikėlė su daiktais į 
krantą, vietiniai kolchoznikai 
suėję juos apžiūrinėjo ir rinko
si kaip vergus, pagal tai, kas 
daugiau daiktų su savim turėjo. 

Vietiniai gyventojai irgi buvo 
tremtiniai, daugiausiai ukrai
niečiai, išvežti dar 1937 metais, 
kai buvo steigiami Stalino 
kolchozai, kai visam laikui buvo 
suardytas sovietų ūkis, kai mili
jonai žmonių mirė nuo bado. Iš
tremtieji „buožės" dabar skur
do Parbigo pakrantėj ir lietuviai 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Worcester, Ma. 

PASIRYŽOME -
TESĖJOME 

Praėjusiais metais, Sekminių 
išvakarėse, birželio 6 d. Romo

je, Santa Maria Maggiore 
bažnyčioje Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II paskelbė Marijos 
metus, kalbėdamas rožinį. 

ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos Worcester narės pasi
ryžo per visus Marijos metus 
kiekvieną sekmadienį, prieš 
lietuviškas šv. Mišias Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
kalbėti rožinį ir Marijos Metų 
maldą. Jos, nežiūrint vasaros 
karščių, žiemos šalčių, blogo oro, 
pasiryžime ištesėjo. 

Rugpjūčio 14 d. užbaigė Ma
rijos metus. Vyrų choras, vado
vaujamas vargonininkės muz. 
O. Keršytės, nežiūrint, kad 
temperatūra siekė daugiau 90 
laipsnių, d a r įpynė vieną 
gražiausią rožę į mūsų maldų 
vainiką. Jie per Mišias giedojo 
tik Marijos garbei skirtas gies
mes. Ypač jaudinančiai skam
bėjo ,,Nuženk nuo akmens, o 
Marija..." ir kitos, kurių pasku
tinė buvo „Marija, Marija..." 
Pažadėti lengva, bet daugelis 
vėliau savo pažadą pamiršta. 
Sąjungietės pasiliko tvirtos ir 
baigiant Marijos metus, jų šir
dys prisipildė dvasinio džiaugs
mo. .1. M. 

turėjo dalintis jų skurdu. Kol
chozas atvežtiesiems duodavo 
vandeningą sriubą išvirtą iš 
kruopų ir bulvių, iš ryto, per pie
tus, vakare vis tą pačią. Iš jos 
pragyventi nebuvo galima, 
tremtiniai turėjo savo atsivež
tus rūbus bei kitus daiktus keis
ti į maistą. Pasakotojas prisi
mena, kaip jis savo „Drobės" 
gamykloj austą paltą turėjo iš
mainyti į 3 kibirus bulvių ir ne
didelį saikelį grūdų. Kas buvo 
išvežtas kaip stovi, turėjo glaus
tis prie tų lietuvių, kurie daik
tų turėjo, ir būti jų šalpoje. Toks 
buvo likimas ir Pilsudskio 
sūnėno, Kauno universiteto 
studento. Žmonės eidavo į miš
kus r inkt i kedro riešutų, 
kuriuos paskrudinę valgydavo. 
Upėje veisėsi daug žuvų, bet ne
buvo su kuojas gaudyti. Nagin
gieji lietuviai išmoko pasi
daryti meškeres. Kabliuką su-
lankstydavo iš vielos, kurią 
išimdavo iš metalinio lyno at
plaišos, ašutą ištraukdavo iš 
arklio uodegos. Gyvenimą 
vasarą gadino milijardai uodų, 
kurie nesulaikomai lįsdavo į 
visas kūno angas ir dideli 
grambuoliai, kurie skraidydavo 
kaip kulkos ir atsimušę prakirs
davo odą iki kraujo. Žiemą visi 
kentėjo nuo sunkiai pakeliamo 
šalčio, kuris termometrą 
numušdavo iki -50 laipsnių 
Celsijaus. Gyvenimą gadino ir 
valdžios pareigūnai, kurie nieko 
neturintiems tremtiniams vis 
tiek dar uždėdavo duokle pini
gais ir gyva mėsa, vienodą kaip 
ir jau seniai įsikūrusiems kol-
chozininkams. Kariuomenės 
šelpimo pretekstu jie išreikalau
davo ir paskutinį, dar neiškeis
tą paltą bei megztinį. NKVD 
agentai nužiūrėdavo sau kokį 
tremtinį su padoresniu rūbu, jis 
gaudavo šaukimą ateiti* į 
NKVD būstinę, kur jam būdavo 
įrodoma, kad raudonarmiečiai 
fronte sala ir jo būtina pareiga 
paaukoti jiems savo megztinį. 

Visi turėjo dirbti kolchozui. 
Valandos buvo ilgos iki tamsos, 
o kartais, kaip kad kūlimo 
metu, versdavo dirbti per visą 
naktį. O to darbo dauguma 
nueidavo veltui. Pagal rusišką 
tvarką nurauti linai ir iškastos 
bulvės dažnai pasilikdavo 
laukuose iki sniego, pirmi
ninkai nesuspėdavo derliaus 
suvežti. Visi kratydavosi darbo 
su arkliais. Arkliai būdavo 
perkarę, vos pastovėdavo ant 
kojų, o už neišpildytą normą 
buvo atsakingas kolchoznikas. 
Metų gale, suvedus sąskaitybas, 
tremtiniai nežinojo, kad jie liko 
kolchozui už pragyvenimą 
skolingi. 

Mediciniškos priežiūros ne
buvo, vaistai buvo tik svajonė. 
Tarp tremtinių buvo lietuvė 
gydytoja, bet ji galėjo padėti tik 
patarimais. Viena jos pacientė 
su ūminiu apendicitu turėjo eiti 
pėsčia 36 kilometrus į ligonine , 
Kelias dienas po operacijos vėl 
tą patį kelią pėsčia grįžo atgal. 
Tokiose sąlygose stipresnieji 
vegetavo, silpnieji pradėjo išmir
ti. Pirmoji mirtis ištiko dar be
plaukiant Obės upe — ten be
vardėj upės saloj ilsisi mažos 
lietuvaitės kaulai. Prie Novij 
Put kolchozo išaugo vis didė
jančios lietuviškos kapinės. 

Staiga kolchoze pasklido keis
tas gandas, kuris tačiau pasi
rodė esąs ne gandas, o tikra ži
nia. Kažkas Maskvoj nu
sprendė, kad mažamečiai vaikai 
buvo nenupelnytai iš Lietuvos 
išvežti ir tu r i teisę būti 
sugrąžinti į gimtąjį kraštą. Bet 
tai tik mažamečiai iki 12 metų, 
trylikamečiai jau yra liaudies 
priešai be teisės grįžti namo. 
Niekas iš suaugusių tremtinių 

CLASSIFIED GUIDE 

A. a. J. Brazaičio laidotuvės 1947 m. kovo 5 d. Svetlozelenve kaime. Tomsko srityje Sibire. 

į Lietuvą net ir laikinai keliau
ti negali. 

Kaip įsijausti į tą sielą 
plėšiantį skaudulį, kurį turėjo 
pergyventi tėvai su vaikais. Ar 
susiglausti arčiau šeimoje ir 
toliau kentėt vargą, kurio gale 
nematyti vilties aušros, o tik 
gūdi mirties šmėkla. Ar verčiau 
paaukoti šeimos ryšius, nors ir 
kaip skausmingai juos tektų su
traukyti ir išleisti vaikus siekti 
laimės žiburėlio, kuriuo tada 
tremtiniams buvo Lietuva. Ne 
mums suprasti tuos jausmus. 
Juos gal atjaustų Biblijos asme
nybės, Abraomas, vedantis sa
vo sūnų prie aukuro. Juos at
jaustų ta bevardė motina Salia
mono teisme, atsisakanti savo 
sūnaus, kad tik jis gyventų. 

Daugumos tėvų sprendimą 
nulėmė jausmas, kad Sibiro 
tremtinio ateitis buvo visiškai 
beviltiška. — „Čia mes esam 
skirti pražūčiai" — sakė viena 
motina. — „Už kelių metų mūsų 
nebus, vaikai arba mirs arba 
taps rusais, dings mūsų tautai. 
Verčiau tegu grįžta tėvynėn, 
Lietuva — motinėlė juos pri
glaus". 

Kelionės būdą nustatė šiurkš
ti Sibiro realybė. Vienintelis 
ryšys su pasauliu buvo upė. 
Laivų tremtiniai neturėjo, teko 
suręsti plaustą. Sibiro medžiai 
yra sunkūs, tik ką nukirstas 
medis vandeny grimsta į dugną. 
Vyrai nugriovė seną namą ir jo 
sausus rąstus panaudojo 
plaustui. Balkius surišo vir
vėmis, sukalė grindis iš lentų, 
pastatė mažą trikampę pašiūre 
nors dalinai apsaugai nuo lie
taus ir vėjo. Iš poros lentų 
sukalė primityvų vairą. Vairas 
buvo būtinas, nes Parbigo ir Ca-
jos upės buvo vingiuotos, 
pakrantės pilnos nugrimzdusių 
medžių. 

Tuo plaustu išplaukė iš kaimo 
apie 10 vaikų. Vadovas ir vai
rininkas buvo dešimties metų 
berniukas Daugirdas, mažiau
siems buvo šešeri metai. 
Kolchozo lietuviai sudėjo jiems 
savo rublius, kiek jau jų turėjo. 
Su maistu buvo sunku, duonos 
Sibire visuomet trūko, vaikams 
tad prikepė paplotėlių iš bulvių, 
įdėjo riešutų, džiovintos žuvies. 
Visi kolchozo lietuviai susirin
ko jų išlydėti. Parbigo upė ties 
Novij Put sukasi dideliu vingiu. 
Vaikams išplaukus tėvai perbė
go į kitą upės kilpos galą ir su 
ašaromis akyse žiūrėjo kaip 
plaustas su vaikais tolinasi ir 
nyksta Sibiro miškų platumoj ir 
artinasi prie to laimės žiburėlio, 
tos vilties ir gėrio šalies — Lie
tuvos. 

Pasakotojas, kuris Sibire 
turėjo praleisti daugiau kaip 
dvidešimt metų, nežinojo 
smulkmenų apie tolimesnę 
vaikų kelionę. Turbūt jie įsiliejo 
į tą „bezprizomikų" — benamių 
vaikų masę, kuri Sovietų S-goje 
egzistavo nuo pat revoliucijos. 
Žinoma tiktai, kad visi vaikai 
po ilgos kelionės pasiekė Lie
tuvą. Nors ir nieko jie neturėjo, 
vis tiek Maskvoje jie buvo ap
vogti. Būdinga rusų pamišėliš
kai tvarkai, kad po poros metų 
du plausto vaikai etapo keliu 
per miliciją ir kalėjimus buvo 

Laiškas 
AR DAR VIS NEAIŠKU? 

Žurnalistikoj yra žinoma, kad 
prieš paimant plunksną į ran
kas, pirma patikrinami faktai iš 
tiesioginių šaltmių. Tokiu atve
ju reportažai yra objektyvūs ir 
visuomenei pateikiama teisinga 
informacija. 

Tuo tarpu Juozas Kojelis ban
do sudaryti iš paduotų duomenų 
savo tikslams naudingą vaizdą. 
Š. m. rugpjūčio 4 d. laiškų 
skyriuje bando palyginti 
Lietuvių Fondo komiteto dviejų 
korespondencijų skaičius visai 
nesigilindamas į informacijos 
turinį. Vienos korespondendin-
cijos duomenys apima visą 
veiklos laikotarpį, o antros — 
aiškiai pažymėta „paskut i 
niaisiais metais". Paskutiniu 
laiku buvo išleista per palygin
ti trumpą laikotarpi gana didelė 
suma, nes LF vadovybė atsisakė 
pagelbėti Los Angeles studen
tams, lankantiems UCLA i r ' 
Lemonte lituanistinius semina
rus. Jei laiško autorius būtų 
paskambinęs už vienos mylios 
gyvenančiam komiteto iždinin
kui, tuomet jis nebūtų turėjęs 
apie ką rašyti. 

Ta proga pasinaudodamas vėl 
baiminasi ar veikia kontrolės 
komisija, atseit, kelh komitetui 
nepasitikėjimo kL 'simą. Jei 
laiško rašytojas būtų atsilankęs 
bent į vieną LF komiteto 
šaukiamą susirinkimą, būtų 
išgirdęs kontrolės komisijos 
pranešimus, kuriuose niekad 
nerasta netikslumų. Antra, jei 
jis bent kartą per komiteto 
darbuotės laikotarpį būtų 
aukojęs LF-ui ar bent. kaip čia 
susidarius graži tradicija, mi
rusiems vietoj gėlių būtu paau
kojęs LF-dui bent kelis dolerius, 
būtų gavęs LF pakvitavimą. 

Tad, jei jis būtų bent kiek do
mėjęsis komiteto veikla, tai 

grąžinti į Sibirą. Tačiau visi kiti 
pasiliko. įsigyveno ir išsi
mokslino Lietuvoje. 

Lietuva — Motinėlė juos pri
glaudė. 

susirinkimuose tie klausimai 
būtų paaiškėję. LF valdyba 
1980 m. pradžioj skirdama 
įgaliotinį ir vėl iau esant 
vadovybėj dr. A. Razmai ir dr. 
G. Balukui davė komitetui 
pilną veikimo laisvę, o patvir
tino, kad gautą pelną skiriame 
jaunimo ir kitiems reikalams. 

Komitetas, darydamas paren
gimus, visada pažymėdavo, kad 
jie LF komiteto ruošiami, o 
autorius per daug neturėtų 
skųstis, nes jis dėl „balių in
fliacijos" laiko negaišino. 

Laiško rašytojas nueina tiek 
toli, kad duoda buv. komitetui 
parėdymą pinigines apyskaitas 
ir archyvą perduoti centrui. To
kios apyskaitos perduodamos 
sekančiam komitetui, o centrui 
siunčiama tik kai visai sustab
doma veikla. 

J. Kojelis jau prieš keliolika 
metų skundėsi, kad LF turės 
daug pinigų, bet neturės kam jų 
skirti, prieš porą metų tuome
tinę LF vadovybę išvadino 
„apaštalais Taboro kalne", veik 
tuo pačiu metu per Los Angeles 
liet. radijo pasikalbėjime su A. 
Nelsiene piktinosi, kad LF-de 
viską nulemia 8-nių narių 
grupė, kontroliuojanti suvažia
vimuose balsavimus. 

Neseniai aprašydamas premi
jų šventę Los Angeles „moko" 
kelių kadencijų, aukštos kul
tūros dabartinį LB krašto v-bos 
pirmininką, kaip pravesti val
dybos posėdžius. Prieš keliolika 
metų jis „mokė" ilgametį Los 
Angeles Šv. Kazimiero litua
nistines mokyklos vedėją, jau 
nekalbant apie tas politines or
ganizacijas, kurių vadovybių jis 
nemėgsta. 

Pagaliau jis bando taisyti net 
ir savo draugą bei bendramintį, 
lietuvių politinei veiklai labai 
daug nusipelniusį Leonardą 
Valiuką. Tačiau jis birželio pra
džioj „Tėv. Žib-se" taikliai su
sumuoja atsakymą J. Kojeliui 
šiais žodžiais: „Patikslinimų" 
autoriaus visi „patikslinimai" 
bei „papildymai" nėra paremti 
faktais. Jis juos vadina „tiesa". 
Tai yra visiška netiesa. 

J . Činga 
VI. Velža 

R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate arba .norite būt i 
R i m o Stonkaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n a m o k a m a i . 

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

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

PASSBOOK 
SAVINGS 
6t« btst way to 

' • • • 

•ii <m4 
CoapeunM 

Q u • r 11 r 1 y 

•ee us for 
\\QWfc financing. 

AT 0UR 10W RATB 
VA.ITM P f P A V M f M T 

TO fIT VOU*» I N C O M i 

iNSunco 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WiST CERMAK ROAD CMICAGO. ILL 60608 
Patar Kazanauskaa. Pras. Tai.: 847-7747 

UOOMI įton.TM«.r.i.»-« f ta-r .M tat. a»i 

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, rugpjū
čio 28 d. 1-4 p.p.. 8612 S. Kenneth. 
Chicago. Puikiai išlaikytas. 3 mieg kamb.. 
mūrinis, vidus ąžuolinis; centrai, šaldymas: 
ištisas rūsys. įvažiavimas šone Nereikia jo
kių remontų. Te l . 585-4023. 

HELP VVANTED 

Reikalingas pianistas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambinti vakara is 
779-0111. 

DEISEL MECHANIC SOUTHWEST AREA 
Need an exp. deisel trjck mechanic Top wages 
for someone w:tr> initiative & motivation Excelletn 
benefits Neec! good dnvers license & own tools 
Mušt read. write & speak fluent English 

Apply m person 
Trl State Truck Service. Ine 

8040 S Rotserts Rd. Bndgevcew 

Reikalingas valytojas. 
Skambinti 247-0582 

St. Bedė the Venerable VVomen's 
Gui la is l o o k i n g f o r e r a f t e r s for thei r 
Arts and Crafts Bazaar, N o v e m b e r 
5 t h a n d 6 t h , 1 9 8 8 . For more informa-
t ion ca l l . 7 6 7 - 8 2 6 4 , 5 8 1 - 6 0 6 5 , 
5 8 2 - 9 1 0 0 . 

Reikal ingos valytojos slaugymo namuo
se. Pilnas laikas. Patyrimo valyme pagei
daujama, bet nebūtina Pradinė alga 4.25 
į vai. + priedai. Jei šiuo darbu domitės, 
prisistatykite asmeniškai Bridgeview Con-
valescent Center, 8100 S. Har tem, 
Bridgevievv. IL 60455. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR SALE BY OVVNER 
4 bedrooms, 2 baths. Open house every 
Saturday & Sunday Mt. Greenvvood area. 

Call for further information; 
782-4250 DAYS 

239-9020 EVENINGS 
Please call in English. 

OntUQ^| KMIECIK REALTORS 
**• 7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danu te i 
Šderbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

F O R R E N T 

Išnuomojamas 1 mieg. butas 
rūsy. Skambinti John 436 -1355 . 
Kalbėti angliškai. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

T o l . — GA 4-8654 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 

VVOODEN MIRACLES. Romanas. Kazys Boruta. 
Vertė Milton Stark. 237 psl. 1988 $25.00 

A RADIANCE IN THE GULAG. Atsiminimai. Nijolė 
Sadūnaitė. 148 psl. 1987 m.v. $5.95 

k.v. $9.95 
CROSSES IN THE ARCTIC. Atsiminimai. Matilda 

Strimaitė-Mėlienė. 179 psl. 1987 $5.00 
LITHUANIAN SASHES (juostos) An. Tamo

šaitienė, A. Tamošaitis. 316 psl. 1988 . $45.00 
LITHUANIAN BOOK PLATĖS. Lietuvių ekslibriai. 

Vitolis E. Vengris. 248 psl. 1980 $20 00 
LAND OF CROSSES Michael Bourdeaux. 339 

psl. 1979 $8.00 
LITHUANIA AND THE UNITED STATES The 

establishment of statė relations. R. Jurgėla, 
Ph. D. 264 psl. 1985 $15.00 

LITHUANIA 700 YEARS. Dr. A Gerutis. 474 psl. 
1969 $18 00 

ADALBERTAS STANEIKA. Lithuanian artist 
painter and diplomat. F Andriunas. 156 psl. 
1987 $30 00 

LITHUANIAN MARCHES. adapted for piano four 
hands. Br. Jonušas. 110 psl. 1987 $75.0 

LITHUANIAN — THROUGH THE WALL. Alg. 
Kezys. 105 psl. 1985 15 95 

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

'. 
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VYTAS PETRULIS -
LIETUVIŲ FONDO 

ĮGALIOTINIS DETROITUI 
Ilgamečiui Lietuvių Fondo 

tarybos nariui ir įgaliotiniui 
Detroito apylinkei Vytau tu i 
Kutkui pasitraukus iš abiejų 
pareigų, buvo pakviestas ir 
sutiko LF įgaliotinio pareigas 
perimti visuomenininkas Vytas 
Petrul is , gyvenantis 30115 
Brookview, Livonia, MI 48152, 
telef. namų 313-525-0294 darbo 
313-845-5081. 

Vytas Petrulis yra 59 metų 
amžiaus, gimęs Kaune, lietuvių 
gimnaziją baigė Miunchene. 
1948 metais iš Vokietijos per
sikėlė Kanadon; po poros metų 
Detroitan. Čia sukūrė šeimą su 
Marija Krejeryte ir išaugino tris 
sūnus. Studijavo Henry Ford ir 
Wayne statė universitetuose in
žineriją. Dirba Ford Motor 
bendrovėje, o nuo 1986 m. yra 
skyriaus vedėjas. 

Vytui Petruliui nesvetima ir 
visuomenine veikla. Veikė LB 
Detroito apylinkės ir apygardos 
valdybose, buvo išrinktas j XI ir 
XII JAV LB tarybas ir atstovu į 
VII PLB seimą. 1980-88 metais 
buvo Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Southfield, MI. tary
bos p i rmininkas . Ta ip pa t 
domisi sportu, y ra sporto klubo 
„Kovo7' valdyboje ir Golfo komi
tete. Dainavos jaunimo stovyk
los jau antrą terminą išr inktas 
tarybos direktorium. 

Inž. Vytas Petrulis, Lietuvių Fon 
do įgaliotinis Detroito apylinkių lie
tuviams. 

Tai tik keli s tambesni Vyto 
Petrulio veiklos momentai , o 
įdėto darbo valandas galėtų ap
skaičiuoti tik jo p i rmtakas 
reiklusis visuomenininkas inž. 
Vytautas Kutkus . Maždaug 
tokia dalia lydi visus visuome
nininkus. Dirbi, pluši, neskai
čiuoji praieibtų valandų, ati
t rauktų nuo poilsio ir šeimos, o 
dažnai vietoje padėkos gauni 
neužtarnautos pylos. Iki šiol 
Vytas Petrulis sėkmingai dirbo 
visuomeninį darbą ir neužsi
tarnavo kitų rūstybės. 

Lietuvių Fondo vadovybė 
džiaugiasi nauju, plačioje lietu
vių visuomenėje žinomu, darbš

čiu veikėju Vytu Petrul iu ir 
linki sėkmingo aukų telkimo. 
LB padalinių vadovybes ir vie
tos o r g a n i z a c i j a s p r a š o m e 
talkint i šiame darbe ir padėti 
telkti LF pagrindinį kapitalą, 
kurio pajamomis yra remiamas 
lituanistinis švietimas, kul tūra 
ir j aun imas . 

Lietuvių Fondo pelno skirs
tymo komisija šiais metais pa
rėmė įvairius lit. projektus 
271.000 dol., o nuo LF įsteigimo 
pradžios grąžinta lietuviškiems 
reikalams 2,300,000 dol., palie
kant pagrindinį kapitalą nepa
liestą. 1988. VHI.l d. LF pagrin
dinis kapitalas siekia 4,100,000 
dol. 

LF vadovybė vykdo vajų ir 
teikia naujus narius, kad iške
liaujančių vietoje įstotų bent du 
nauji nar ia i , tuo užtikrindami 
institucijos tęstinumą ir pa
ramos telkimą. 

Michigano valstija plati ir lie
tuvių gyventojų yra nemažai, 
tad įgaliotinio laukia didelis ir 
atsakingas darbas. Žinodami jo 
veiklą ir sugebėjimus, t ikime 
sėkmingai pajudinti prisnūdu
sius vyresniuosius, be t dar 
didesnį dėmesį atkreipti į vidu-
riniokus ir jaunuosius. Dau
guma jų yra profesionalai, geri 
lietuviai, gauna aukštus atlygi
nimus, tad šimtinė a r ' kita 
neturėtų apsunkint i jų šeimų 
b iudže to . L ie tuv i ško j i vi
suomenė prašoma aukoti ir rem
ti L. Fondo vadovybės bei jos 
įgaliotinių darbą. 

(aj) 

JAV LB PABALTIEČIŲ 
ATSTOVŲ LIUDIJIMAS 

Savaitę prieš respublikonų 
partijos konvencijos pradžią, 
respublikonų partijos platfor
mos komitetas New Orleans 
mieste pravedė apklausinėjimus 
1988 metų JAV-ių prezidento 
rinkiminės kampanijos platfor
mos reikalu. Liudininkų ap
klausinėjimai vyko 1988 m. 
rugpjūčio 8 d. septyniose pako
misėse. Kiekvienos pakomisės 
sudėtyje buvo apie 12 specifinės 
srities specialistų. 

Po 12 metų pertraukos ir visos 
eilės įtaigojimų respublikonų 
partijos centro komitetas lie
tuvių ir bendriem pabaltiečių 
klausimams suteikė išskirtinį 
dėmesį. Amerikos lietuviams 
opius klausimus pristatyti buvo 
pakviesta JAV LB krašto val
dyba (atstovavo vykd. ad-
ministr. Algimantas Gečys), o 

bendriesiems baltų reikalams — 
Amerikos Baltų Laisvės lyga 
(atstovavo vicepirm. Angelė 
Nelsienė). Abu ats tovai liudijo 
užsienio reikalų pakomisėje, 
kuriai vadovavo Thomas Loef-
fler iš Texas valstijos ir kurios 
sudėtyje buvo kongr. William 
McCollum, kongr. Guy Molinari 
ir kt. 

JAV LB atstovavusio Alg. 
Gečio liudijimas rėmėsi birželio 
13 d. demokratų ir respublikonų 
partijų platformos komitetams 
įteiktu krašto valdybos pirm. 
Vyt. Volerto memorandumu. 
Prašyta tęsti Pabaltijo valstybių 
aneksijos į Sov. Sąjungą nepri
pažinimo politiką, ją stiprinant 
dažnesnių okupacijos klausimo 
kėlimu tarptaut in iuose foru
muose ir diplomatinio Pabalti
jo valstybių atstovavimo JAV 

se pabrėžimu. Siūlyta kreiptis į 
M. Gorbačiovą, prašant jo atsi
sakyti Molotovo — Ribbentropo 
pakto padarinių, gerą valią 
įrodant nepriklausomybės Pa
baltijo valstybėms sugrąžinimu. 
Pasisakyta už Laisvos Europos 
transliacijų stiprinimą ir radijo 
siųstuvų modernizavimą, kelta 
aukštų muitų siunčiamoms do
vanoms į Lietuvą klausimams, 
paminėta sovietų ats isakymas 
įsileisti paštu siunčiamus vais
tus. Liečiant teisingumo depar
tamento OSI įstaigos veiklą, pa
sisakyta už kriminalinių bylų 
procedūros naudojimą, depor
tacijų į Sov. Sąjungą atsisa
kymą, OSI įstaigos mandato 
praplėtimą, baudžiant ir tuos, 
kurie žmogiškumui nusikal to 
būdami Sov. Sąjungos tarny
boje. 

Amerikos pabaltiečių vardu 
liudijusi Angelė Nelsienė pa
brėžė Pabaltijo valstybių anek
sijos nepripažinimo politikos 
reikšmę bei jos įtaką į dabar
tiniu metu Pabaltijo valstybėse 
vykstantį tautinį judėjimą. Kel
dama rusifikacijos ir kultūrinio 
genocido pavojus, ji patebėjo, 
kad rūpest is žmogaus teisėmis 
turi būt i jungiamas su taut inių 
teisių garantija. Ji prašė res
publikonų partijos platformos 
komisiją Pabaltijo valstybių 
klausimui suteikti „rajoninio 
konflikto" statusą, esamą prob
lemą pas ta tan t į Afganistanui, 
Nikaragvai , Angolai te ikiamo 
dėmesio plotmę. Palietė ir OSI 
klausimą, siūlydama prisilai
kyti JAV konstitucijos teikiamų 
garantijų, nubaustiesiems lei
džiant bausmes atlikti JAV-se. 

Tenka pasidžiaugti, kad New 
Orleans apklausinėjimų metu 
mums rūpimi klausimai galėjo 
būti pristatyti kartu su spaudoje 
nuolat linksniuojamom Pietų 
Amerikos. Pietų Afrikos. Arti
mųjų Rytų Afganistano proble
momis. Gausiai auditorijai buvo 
priminta, kad Pabaltijo valstybių 
okupacijos klausimas yra dėme
sio reikalaujant i neužgijusi II 
pasaulinio karo žaizda. 

Gerai nusiteikusios grybautojos Beverly Shores Ind. 
Nuotr Vyt. Kasniūno 

K O N C E R T A I P A R K U O S E 

Chicagos miesto parkuose 
vasarą būna koncertai. Pusia
saly prie Mokslo ir pramonės 
muzie jaus sekmadien į visą 
popiete grojo džazo orkestras ir 
buvo mergaičių baletas. 

A.tA. 
ELIZABETH KAVALIŪNIENĖ 

RAMANAUSKAITĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 rn. rugpjūčio 24 d., 5:25 vai. ryto, sulaukusi 83 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Višakiu Rūdos 

vaisė., Kazlų Rūdos kaime. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter Kavaliūnas, 

marti Vida, Jonas Kavaliūnas, trys anūkai: Teresė, Vladas 
ir Antanas; sesuo Magdalena Bernotaitienė. 

Velionė buvo našlė a.a. Jono Kavaliūno. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, rugpjūčio 25 d. nuo 1 iki 

9 v.v. ir penktadieni, rugpjūčio 26 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 27 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, marčios, sesuo. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345, 

DRAUGAS, penktadienis , 1988 m. rugpjūčio mėn. 26 d 

A.tA. 
Akvilia Maletienė-Kišūnaitė 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parke. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 23 d., sulaukusi 69 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Rokiškio apskrityje, Obelių valsčiuje, 

Kreščionių kaime. 
Amerikoje išgyveno 37 metus. 
Pasiliko nuliūdime Lietuvoje brolis Valentinas su šeima 

ir mirusio brolio Broniaus šeima, Kanadoje brolis Jonas su 
šeima ir Čikagoje žentas Vitalis Utara. 

Priklausė Generolo T. Daukanto Jūrų šaulių kuopai. 
Brighton Parko Lietuviu Bendruomenei, Brighton Parko 
Namų Savininkų draugijai ir Pensininkų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. 
California Ave., penkiadienį, rugpjūčio 26 d., nuo 2 vai. iki 
9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 27 d. 9 vai. ryto bus 
atlydėta j Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, iš kur po gedulingų pamaldų velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

Nuliūdę broliai ir žen tas . 

I 

A.tA. 
Stasys Ramanauskas-Ramas 

Gimė 1912 m. sausio 7 d. New York Mills, N.Y. Užaugo 
Lietuvoje. Paskutinius 40 metų gyveno Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė netikėtai 1988 m. rugpjūčio 23 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Juzė, posūnis Rimas 

Vaitkus su žmona Lydia, anūkai Linas ir Darius; posūnis 
Vytas Vaitkus su žmona Aldona, anūkai Tomas ir Rūta su 
vyru Greg; proanūkai Ariukas ir Alytė. Giminės: Harriet 
Grange, Victoras Balundis su šeima ir kiti. 

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui. Liet. 
Bendruomenei, BALF'ui ir kitoms organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St. ketvirtadienį, rugpjūčio 25 d. ir penktadienį, rugpjūčio 
26 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, posūniai, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mūsų m i e l a m d raugu i 

A.tA. 
STASIUI RAMUI 

i ške l i avus Amžinybėn, skausmo prislėgtą žmoną 
J U Z E , jos sūnus VYTĄ ir RIMĄ su šeimomis bei kitus 
a r t i m u o s i u s nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

E l e n a ir K a r o l i s Mi lkova i č i a i 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MYKOLAS KAPOČIUS 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė š.m. rugpjūčio mėn. 9 d. 

Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame: Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 

klebonui kun. J. Kuzinskui už atsilankymą ir maldas 
koplyčioj, kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, gedu
lingas šv Mišias bažnyčioje ir palydėjimą i kapines, o Petkus 
Marąuette Funeral Home už tvarkingą ir gražų laidotuvių 
paruoš'mą ir kitus patarnavimus. 

Ypatingą padėką reiškiame Aldonai Buntinaitei už a.a. 
Mykolo prižiūrėjimą ilgos ligos metu iki jo gyvenimo pasku
tinės minutės ir už gražų ir įspūdinga giedojimą gedulingų 
šv. Mišių metu. 

Dėko ame karsto nešėjams ir visiems draugams ir pažįs
tamiems už atsilankymą koplyčioje, už aukas šv. Mišioms, už 
gėles , už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu ir už dalyva
vimą gedulingose šv. Mišiose bei palydėjimą į kapines. 

Nu i: ūdę: duktė Jadvyga Mockaitiene su šeima, sūnus 
J o n a s su šeima, sūnus Vytautas su šeima Lietuvoje ir 
kiti giminės. 

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

TRYS MODKRNTŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PKIKMIKSČILOSK 

4 3 3 0 - 3 4 S. ( . ' a l i fomia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 0 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

A.tA. 
JEANINEI RASAI KAPOČIENEI 

per ankst i Amžinybėn iškeliavus, jos mielą še imą, 
motina MARIJĄ AUGUSTINAVIČIENĘ. pa t ėv į 
ALBINĄ, skausmo prislėgtus nuoširdžiai užjaučiame. 

Elena Patackienė 
Teofilė Cepulionienė 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

S T E P O N A S C. LAC K ir SI M S 
LACKANVICZ 

I JUi lOTlTVnj DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika sveikata - moterų pasauli* • sportas • literatūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

10 v.v. Iki 10:10 v.v. 

Atflance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

PETKUS 

MARQL KTTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 NVest 71 St. . ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 176-2346 

1410 S o . .">()th Av. . ( i e e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 HM 

Sali v Donald M.. -Ir. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 26 d. 

x Lietuvių Skautų sąjunga 
iš Tautinės stovyklos su visų va
dovų parašais sveikina „Drau
go" redakciją. Jie rašo: „Švęs
dami Lietuvių Skautų sąjungos 
70-tąjį jubiliejų, LSS vadovės, 
vadovai, skautės ir skautai 
siunčia Jums sveikinimus iš 
7-tosios Tautinės stovyklos. 
Mūsų mintys, darbai ir dainos 
stovykloje skrieja į mūsų pa
vergtą tėviškę". Ačiū už sveiki
nimus ir džiaugiamės Lietuvių 
Skautų sąjungos gyvastingumu 
ir gražia veikla. 

x „Draugo" renginių komi
suos posėdis bus rugpjūčio 31d. 
7 vai. vakaro Marijonų salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti, o ypač 
tie, kurie yra paėmę j „Draugo" 
banketą platinimui stalus. 

x Stalai j metini „Draugo" 
balių, kurį rengia „Draugo" 
renginių komitetas rugsėjo 25 
d., sekmadieni, Martiniąue 
restorano pokylių salėje, jau bai
giami išparduoti. Dar yra likę 
keletas pavienių stalų ar vietų 
prie stalų. Užsisakyti reikia pas 
renginių komiteto narius. 

x Pedagoginiame lituanis
tikos institute mokslo metai 
prasideda rugsėjo 10 d. tokia 
tvarka: 9 vai. studentų regist
racija, 10 vai. mokslo metų 
atidarymas, studentų „krikšty
nos"" ir susipažinimas. 

x Šiluvos Marijos šventė 
bus švenčiama rugsėjo 11 d. 
Putnam. Conn., Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolyne. Kun. 
Jonas Bacevičius, OFM, tą 
dieną sakys pamokslą. Šventė 
prasidės 10 vai. vaizdajuoste 
apie Šiluvą, 11 vai. šv. Mišios, 
po Mišių pietūs, konferencija, 
apie 2:30 vai. procesija giedant 
giesmes ir kalbant rožančių. No
rintieji dalyvauti prašomi iki 
rugsėjo 8 d. pranešti: Immacula-
te Conception Convent, Put
nam, CT 06260 arba tel . 
203-928-5828. 

x Norman Burstein, Skokie, 
111., žinomas moteriškų kailių 
prekybininkas, užsisakė antrą 
stalą iš 10 asmenų j „Draugo" 
metini banketą, kuris bus rug
sėjo 25 d., sekmadieni, Marti
niąue pokylių salėje. N. Burs
tein už pirmą stalą jau jmokėjo 
300 dol. 

x International Meat Mar-
ket savininkai kabelė ir Petras 
Burkauskai, 2913 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629, tel . 
436-4337, nuo rugsėjo 7 d. iki 
spalio 9 d. išvyksta atostogų ir 
tuo laiku krautuvė bus užda
ryta. Burkauskai yra lietuviš
kos spaudos rėmėjai. Jau kele
ri metai iš eilės „Draugo" 
gegužinės proga jie prisideda 
prie jos pasisekimo. 

x Al Kvečas iš Cicero, III., su 
žmona Lilija turėjo ilgesnes 
atostogas, kurias praleido savo 
rezidencijoje Sunny Hills, Flori
doje. Al Kvečas aplankė „Drau
gą", papasakojo apie ten gražų 
orą, lietuviu geras nuotaikas, 
veikimą, ta proga gražino 
laimėjimų šakneles su 16 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Privačiai parduodamas 
vienos šeimos, puikiai įrengtas 
namas Marquette Parke, 72 & 
Francisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint. 

(sk) 

x Albinas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7 9 1 6 ' (8k> 

x Šv. K a z i m i e r o s e se rų 
vienuolija kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose, prašant 
Dievo, kad jų steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišios angliš
kai bus laikomos antradienį, 
rugsjėo 6 d., 7 vai. vak. mo
tiniško namo koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd. Šv. Mišias 
atnašaus kun. Antanas Puchen-
ski, Nekal to Pras idėj imo 
Brighton Parke klebonas. 

x V i o l e t a R a k a u s k a i -
tė-Štromienė šiuo metu yra 
Amerikoje ir susitarusi atlikti 
meninę programą „Draugo" 
baliuje, kuris bus rugsėjo 25 d., 
sekmadienį, Martiniąue resto
rano salėje Evergreen Park, 111. 
Solistė yra pasižymėjusi estra
dinėmis dainomis įvairiomis 
kalbomis. Šiame baliuje ji 
daugiau dainuos lietuviškas 
dainas. 

x Balys ir d r . Valent ina 
Bar kai iš Sidney, Australijos, 
lydimi Vyt. Statkaus, North 
Riverside, 111., lankėsi „Drau
ge", pasidalino kelionės įspū
džiais ir apie paž į s t amus 
gyvenančius Australijoje. B. ir 
dr. V. Barkai yra visuomeni
ninkai ir aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje. Nuoširdus 
ačiū už „Draugui" įteiktą 20 
dol. auką. 

x Dr. Petras Jon ikas , buvęs 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto rektorius, paaukojo didelį 
kiekį lietuviškos periodikos, 
kuris bus įjungtas į periodikos 
rinkinius. Dr. Jonikas yra 
nuolatinis Ped. lit. instituto 
rėmėjas. 

x Išeivijos l i t e ra tū ra i skir
tas vaka ra s Ateitininkų stu
dijų dienose bus rugsėjo 3 d., šeš
tadienį. Viktorija Skrupskelytė 
skaitys paskaitą, nagrinėdama 
Alfonso Nykos-Niliūno kūrybą, 
tema „Laikas atsiėmė peizažą". 
Po to Vaida Kuprevičiūtė-Jay 
atliks A. Nykos Niliūno poezijos 
rečitalį. Ateitininkų studijų 
dienos vyks Dainavoje Darbo 
dienos savaitgalyje, rugsėjo 2-5 
dienomis. Studijoms dar galima 
registruotis šiuo adresu: Birutė 
Bublienė, 5190 Longmeadovv, 
Bloomfield Hills, MI 48013. 
Telefonas: 313-646-8588. 

x Dr. Elona Vaišnys, North 
Haven, Conn., S. Meškauskas, 
Sioux City, Iowa, M. Cibienė, 
Gulfport, Fla., F. Bastys, North 
Chicago, 111., Ona Paukštys, Eli-
zabeth, N.J., grąžino laimėjimų 
šakneles su 12 dol. auka. Nuo
širdus ačiū. 

x Ju l ius Š i rka , Oak lawn, 
111., Helen Wegner, Rochester, 
N.Y., Stasys St rasevič ius , 
Chicago. 111., V. Dzikas, Omaha, 
Nebraska, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka . 
Nuoširdus ačiū. 

x Mėlynės! Patiems prisisky-
nus tik 50 et. svaras. Važiuoti 
Interstate 94 iki Michigano 12 
išvažiavimo (Savvyer Rd.), sukti 
kairėn, važiuoti 2lA mylios 
Savvyer Rd.; už pirmo Stop ženk
lo (California Rd.), penkta sody
ba dešinėje (bus parašas). At
d a r a tik savai tgal ia is . Parve
žame mėlynių ir į Čikagą iš 
anks to s u s i t a r u s . Te l . : 
312-776-2036. 

(sk) 

x Dr. Kastyt is J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadieni 7 
vai. ryto. Šio šeštadienio, rug
pjūčio 27 d., tema: „Apsisaugoji
mas nuo vėžio: sveiki viso gyve
nimo įpročiai". 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169 

(sk) 

MEDITACIJA, KODĖL 
BLOGIAU MOKOSI 

Iš mokytojų studijų savitės (7) 

JUOZAS MASILIONIS 

Lietusiai demonstruoja prieš Lietuvos ir viso Pabaltijo okupantus — Sovietų Rusiją. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
AMBASADORIUS IR 

KALINYS APIE LIETUVIUS 

Chicagoje Mariotti viešbuty 
buvo vietinės Helsinkio grupės 
pietūs, kuriuose dalyvavo JAV 
delegacijos Vienos konferencijo
je pirmininko pavaduotojas am
basadorius S. G. Wise. 

Programą pradėjo Helsinkio 
grupės Chicagoje pirm. ukrai
nietis J Kulas. nušviesdamas 
šios organizacijos pastangas 
užtikrinti žmogaus teises už 
geležinės uždangos. 

Aldermanas R. Pucinski, pa
žymėdamas, kad Helsinkio susi
t a r imo rėmuose galima 
sėkmingiau siekti žmogaus 
teisių užtikrinimo, paprašė 
susikaupimu pagerbti atmini
mą A. Mazewskio, kuris ener
gingai kovojo prieš sovietinę 
priespaudą. 

Columbia universiteto prof. 
dr . A. Goldfarb, neseniai 
lankęsis Sovietų Sąjungoje, 
pažymėjo, kad dabar ten yra 
pažanga laisvės kryptimi ir tas 
vyksta nesugrąžinamai. Apie du 
trečdalius politinių kalinių 
išleista ir naujų vengiama 
įkalinti. Tačiau išleistieji nesi
džiaugia pilnomis teisėmis. 
Emigracijos laisvės vis dar nėra. 
Tačiau žymus pakitimas — 
išk i l imas naujų grupių, 
siekiančių politinių, tautinių 
laisvių, bet tos grupės oficialiai 
neregistruojamos, veikia pri
vačiuose butuose. Tai rodo, kad 
turi būti spaudimas į Sovietų 
Sąjungą, kad tie laisvės sąjū
džiai būtų legalizuoti. 

Ambasadorius Sammuel G. 
Wise, kuris jau 11 metų dirba 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje, yra bu
vęs JAV atstovas Maskvoj, 
Trieste, Romoje, pasiekęs ma
gistro laipsnį Columbijos uni
versiteto Sovietų Sąjungos klau
simų studijose, pažymėjo, kad 
Sovietų Sąjungoj žmogaus teisių 

reikalai gerėja, kas žymu sujun
gime perskirtų šeimų, gausė 
jančioje emigracijoje, politinių 
kalinių išlaisvinime. Šiose 
srityse JAV ambasadorius Wise 
pažymėjo, kad Belgrado ir 
Madrido konferencijos tedavė 
ribotus rezultatus. Esminių 
pakeitimų žmogaus teisių srity 
šios dvi konferencijos neatnešė. 
Vienos mieste jau buvo ne vien 
žodžiai, bet pasiekta ir darbų. 
Turėjo reikšmės atėjimas 
Gorbačiovo į valdžią. Pajusta 
pažanga kritiškuose punktuose: 
politinių kalinių išleidimas, 
emigracija, šeimų sujungimas, 
radijo transliacijų trukdymų 
sumažinimas. BBC ir Voice of 
America trukdymai nutraukti, 
bet Izraelio, Vokietijos ir Lais 
vosios Europos radijai tebėra 
trukdomi. Ambasadorius pažy
mėjo, kad dar nežinia, ar Sovie
tai vykdys savo duotus pažadus 
ar išliks Gorbačiovas — nėra 
tikrumo. Todėl dabar JAV dele
gacija su sąjungininkais reika
lauja ne pažadų, o vykdymo. Bet 
visgi ir žodžiu duodami pažadai 
yra įsipareigojimas. 

Keliami ir tautinių laisvių 
klausimai. Po Vienos konfe
rencijos bus ekspertų konferen
cijos, kurios sieks gautu pažadų 
vykdymo. Daromas nuolatinis 
spaudimas, kad Sovietų blokas 
iš tikrųjų laikytųsi žmogaus tei
sių. Toks spaudimas į Sovietus 
duoda vilčių, tik reikia laikytis 
ištvermės. 

Ambasadoriui buvo galima 
asmeniškai padėkoti už gynimą 
lietuvių teisių, ypač pastangas 
išlaisvinti kalinius. Ambasa
dorius pažymėjo, kad reikia 
tikėtis, jog ir daugiau lietuviu 
kalinių bus išleista. 

Savo įspūdžius papasakojo ir 
buvęs Sovietų politinis kalinys 
ukrainietis dailininkas, poetas 
Petro Ruban, 48 metų, išbuvęs 

Sovietų kalėjime 22 metus. Pra
dėjęs kalbą, suminėjo, kad jis 
nepratęs kalbėti susirinki
muose. Jis p ra tęs kalbėti 
Sovietų teismuose. Privačiai su 
juo kalbantis, pasakė, kad jis 
kalėjo su Petkum, Gajausku, 
susirašinėjo su N. Sadūnaite ir 
Maskvoje buvo Reagano priim
ti su Sadūnaite. Pažymėjo, kad 
lietuviai jam paliko geriausius 
atsiminimus. Tai buvo žymūs 
veikėjai, drąsūs, gudrūs, atsto 
vavo tikroms lietuvių verty
bėms. Visi kaliniai kentėjo dėl 
darbo įtampos, didelės normos. 

Rubanas visgi reiškė viltį, kad 
sovietuose jaučiamas posūkis į 
demokratijos pusę, į ekonominį 
atkutimą, kam sudaro sąlygas 
naujas įs ta tymas, leidžiąs 
kooperatyvus ir silpninąs vals
tybinį ūkinį totalizmą. Ukrai
noje visgi yra daug areštų, palie
tusių demonstruojančius. Pagro
bia žmones gatvėse, nuveža kur 
toli. Vis dar iš esmės yra totali 
tarinis kraštas. 

Paulą J. Dobriansky, Valsty
bės sekretoriaus asistentė Žmo
gaus teisių reikalams, papa
sakojo neseniai lankiusi Ukrai
ną, turėjo progos kalbėti su disi
dentais, kurie panašiai kalbėjo, 
kaip buvęs kalinys Ruban. 
Pažymėjo, kad Vienos konfe
rencijoje amerikiečiai panaudos, 
ką yra išgirdę šitokiuose pasita
rimuose. 

Helsinkio susitarimas yra iš
skaičiavęs eilę žmogaus teisių 
Pirmą kartą 35 tautos įsiparei 
gojo gerbti žmogaus teises ir šį 
klausimą padarė galimu disku 
tuoti tarptautinėse konferenci
jose ir stebėti vykdymą. Anks • 
čiau sovietų bloko vykdomas 
žmogaus teisių laužymas nebu
vo įmanomas diskutuoti tarp
tautinėse konferencijose Sovie
tai įsteigė žmogaus teisių įstai
gą, j kurią galime kreiptis žmo 
gaus teisių reikalais. 

Šeštadienis, rugpjūčio 13 d. 
Gerai, kad 13 d. buvo ne vakar, 
ne penktadienį, tai su jokiais 
prietarais nesurišta, niekas 
nebijojo, kad kas blogo gali at
sitikti. Pagaliau tai paskutinė 
diena ir tiems, kurie paskutinės 
dienos laukė. Kodėl paskutinės 
dienos laukė, pasakysiu šios die
nos reportažo pabaigoje. O kol 
pasieksite pabaigą, galvokite 
kaip norite: atsibodo, įgriso, 
iškepė. 

Dienos pirmininke pakvie
čiama Rūta Jautokienė, Chi-
cagos aukštesniosios ir Mar
ąuette Parko lit. mokyklų mo
kytoja. Pirmąją paskaitą skaitė 
prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė: 
„Meditacija kapinėse: V. Krėvės 
, .Skerdžiaus ' teksto aiškini
mas". Prelegentė prieš paskai
tą išdalijo visiems klausytojams 
po Krėvės „Skerdžiaus" pabai
gos kopiją: „Apgiedojo, palaidojo 
Lapiną vyrai"... Tekstą aiški
nant, dėmesys kreipiamas ne 
tik į tai, kas sakoma, bet ir kaip 
sakoma. Eilutė po eilutės, žodį 
po žodžio aiškinant, labiau 
išryškėja pagrindinė mintis ir 
jai iškelti vartojamos priemo
nės. Paskaitą atpasakoti labai 
sunku: ją reikia pačiam išklau
syti. Po paskaitos buvo keletas 
paklausimų. 

Antrąją ir šios studijų savaitės 
paskutiniąją paskaitą skaitė 
taip pat clevelandietė Stefanija 
Stasienė: „Kodėl vaikai pradė
jo blogiau mokytis". Lietuvių 
liaudies dainose yra išreikštas 

Apgailestavo, kad daugelyje 
komunist inių kraštų dar 
varžomos religinės laisvės, bet 
dabar konferencijose galima su
daryti spaudimą į sovietus, kad 
nebebūtų žmogaus teisių pažei
dimų. Prie Gorbačiovo yra 
naujų vilčių. 

Uždarant renginį, Chicagos 
žydų sąjungos pirm. St. Wein-
berger kėlė reikalą, kad visi 
jungtinėmis jėgomis siektume 
žmogaus teisių ir laisvių 
užtikrinimo. 

Ambasadorius Wise pažymėjo, 
kad tolimesnėse konferencijose 
bus ryžtingai siekiama didesnių 
laisvių. Dr. A. Goldfarb pareiš
kė, kad reikia laukti ne revoliu
cijos, kuri pareikalautų daug 
aukų, o evoliucijos, kuria kryp
timi Gorbačiovas dabar suka. 

Ambasadorius Wise pažy
mėjo, kad Sovietų delegacijai 
Vienoje stipriai primenamas 
Ukrainos katalikų laisvės rei
kalas. Tas reikalas keliamas ir 
specialiuose pareigūnų pasitari
muose. Pasitarimuose Chicagoje 
Lietuva daug kartų buvo mi
nima. 

Juoz. Pr. 

x Dan Martinkus, Sunrise 
Beach, Mo., Baltic Village, pra
tęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka. Dan Martinkui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Kompozitorius J . Stan-
t o n - S t a n k ū n a s , Elizabeth. 
N.J., Daina Urbaitis, Fairhope. 
Alabama, Birutė ir Donald C. 
Sturmer, Daville,Cal., Ann Ta-
landis, Detroit, Mich., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekvie
nas pridėjo po 20 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x Al. Likanderienė, Chi 
cago, 111., mūsų bendradarbė, 
gautą 10 dol. iš anoniminio 
asmens už drąsų jos parašytą 
straipsnį ir „Drauge" atspaus
dintą apie jaunimo vandalizmą 
tautinių šokių šventėje pa
aukojo „Draugui". Nuoširdus 
ačiū. i 

tėvų noras matyti sūnų karei
vėliu ar artojėliu, o dukterį — 
audėjėle. Ir dabar tėvai nori 
išauginti savo vaikus gerais 
žmonėmis, bet ne visada 
bemoka. Dažnai dabar tėvai 
vaiką augina kaip žaisliuką. 
Vaikas reikalingas tėvų meilės 
ir globos. Vaikas nori būti kar
tu, siūlosi padėti, nereikia ats
tumti, kad nenuobodžiautų. Kai 
kartu būna ir dirba, yra laiko 
pokalbiams. Atsilikę mokiniai 
pergyvena savo nesėkmes, tam
pa peštukais, juokdariais, klasės 
darbo trukdytojais, neatlieka 
namų darbų. Kai kurie tėvai 
labai išgyvena vaikų nesėkmes, 
pradeda bartis, tuo pablogin
dami padėtį, jei nesidomi ir nesi
gilina, kodėl tos nesėkmės prasi
deda. Tėvai į vaiko problemas 
turi reaguoti sutartinai. 

Tėvai turi skatinti vaikus 
mokytis, bet ne prievarta, ne ko
kiais nors pažadais. Ypač 
kenkia nevykdomi pažadai. 

Vaikų blogo mokymosi prie
žastis gali būti ir mokytojas. 
Mokytojas turi kalbėti moki
niams suprantama kalba. Kuo 
vaikas labiau nesupranta, tuo 
jam darosi mokykla nemaloni, 
pradeda blogiau mokytis. 

Paskaitos baigtos, bet darbai 
nebaigti. Dainavimo mokytojas 
muz. Stasys Sližys repetuoja su 
studijų savaitės choru, repetuo
ja su savo vadovaujamu Detroi
te Moterų vokaliniu vienetu, 
tautinių šokių mokytoja Jadvy
ga Matulaitienė dar šokdina ir 
jaunus, ir senus šokėjus, kad tik 
jie visi kuo geriau pasirodytų at
sisveikinimo vakare. 

5:15 šv. Mišios, po jų tuoj pat 
uždaromasis posėdis, kur į 
pravedė studijų sava i tės 
vadovas J. Masilionis. Į 
prezidiumą buvo pakviesti visi 
pareigūnai: Br. Krokys, lietu
viškai besimokančiųjų vadovas, 
Br. Keturakis, komendantas ir 
sporto vadovas, A. Bagdonas, 
laikraštėlio red., Vija Bublytė, 
vakarinių programų vadovė, 
kun. J. Duoba, kapelionas, V. 
Jautokas, transporto vadovas, 
V. Jonaitis, lietuviškai besi
mokančiųjų mokytojas, R. Juš
kienė vaikų darželio vedėja, 
Petras Kaunas, ūkio vadovas B. 
Kumrėta, ūkio vadovo padėjė
jas, Pr. Masilionienė, sekr. ir 
laikr. perrašinėtoja, J. Matu
laitienė, taut. šokių mokytoja, 
O. ir J. Norvilienės, šeiminin
kės, St. Sližys, dainavimo mo
kytojas, St. Stasienė, kulinarijos 
kursų vadovė, V. Sparkytė, 
parodos organizatorė, D. 
Udrys, akordeonistas ir maudy
mosi prižiūrėtojas, K. Vaiče-
liūnienė, sveikatos prižiūrėtoja. 

Savo atsisveikinimo kalboje 
stud. savaitės vadovas J. Masi
lionis padėkojo kiekvienam 
pareigūnui už darbą, kaip visus 
juos surado, kaip į darbą 
įtraukė, kad studijų savaitės 
visi ratai ir rateliai suktųsi. 

Šiais metais dalyvavo gal 
rekordinis skaičius dalyvių: 
lietuviškoje grupėje apie 95, o 
lietuviškai besimokančiųjų apie 
30. Buvo 10 jaunuolių iš P. 
Amerikos — 3 berniukai ir 7 
mergaitės. Visi buvo geri, jokių 
bėdų nepadarė. Lietuviškai 
besimokančių grupės vardu 
kalbėjo vadovas Br. Krokys ir 
jos dalyvis dr. E. Misevičius. 

Studijų savaitė baigta tautos 
himnu. 
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