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LKB Kronika", Nr. 76 Eiūa nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: Lietuvos vyskupams. 
RRT Įgaliotiniui P. Anilioniui, 
Alytaus m. LOT vykdomajam komi- Kunigo Antano Gražulio, 

li-jo Alytaus katalikų 
parapijos vikaro, 

(Tęsinys) 
Kiek žinau, nėra nei 

Bažnyčios, nei valstybės įstaty
mo, draudžiančio tikintiesiems 
bažnyčioje ar šventoriuje garsiai 
melstis, taip pat nėra įstatymo, 
draudžiančio eiliniam tikin
čiajam pasauliečiui bendros 
maldos pradžioje paskelbti už ką 
melsimės. Taigi, aš, atlikęs tai, 
ką gali atlikti tikintysis pasau
lietis, esu kaltinamas, kad at
likinėjau dvasininko pareigas 
ne toje bažnyčioje, kur esu 
registruotas. Jeigu esu bau
džiamas už tokį „nusikaltimą", 
tai tada, nuosekliai laikantis P. 
Anilionio požiūrio, reikėtų baus
ti visus tikinčiuosius, kurie 
užeina melstis į bažnyčią ne tose 
vietovėse, kur yra registruoti. 
Tada reikėtų prie bažnyčios 
durų pas ta tyt i valdžios 
pareigūnus, kurie neįleistų į 
bažnyčią iš kitur atvykusių ti
kinčiųjų. Argi P. Anilionis jau 

Pareiškimas 

tiek mažai beturi nuovokos, kad 
tokius absurdiškus kaltinimus 
kelia. 

Įspėjime esu kaltinamas, kad, 
paskelbdamas rožančiaus mal
dos intenciją, raginau žmones 
netikėti tarybine propaganda. 
Tame ir dalykas, kad tarybinė 
propaganda užsiima ir ateizmo, 
t.y. bedievybės propaganda. Aš 
raginau tikinčiuosius melstis, 
kad nepasiduotume ateistinei 
propagandai, brangintume tikė
jimą. Negi gali kunigas ar ti
kintysis melstis intencija, kad 
ateistinei propagandai pasi
sektų išplėšti iš žmonių širdžių 
tikėjimą. Tokios maldos inten
cijos iš tikinčio žmogaus gali 
reikalauti nebent nesveikos 
psichikos žmogus. Negi yra 
tarybinis įstatymas, drau
džiantis tikintiesiems melstis, 
kad tikėjimas negestų, o plistų 
žmonių širdyse? /T, , . . (Bus daugiau) 

Sen. Quayle priėmimas Ir 
Izraeliui 
išrinktam-prezidentu, todėl jis 
jį ir pasirinko". Sen. Quayle bū
siąs turtas kraštui. Spauda bet 
gi primena, kad sen. Dole ir pats 
norėjo būti nominuotas vice
prezidento postui. 

Pasisakymai už Izraelį 

Baltimorėje tuo pačiu metu 
žydų B'nai B'rith suvažiavime 
kalbėjo abu prezidentiniai kan
didatai. Gub. Dukakis čia 
pasakė, jog negali būti PLO rolės 
taikos pasitarimuose Vidurinių 
Rytų klausimuose, jei jie neat
sisakys terorizmo ir nesutiks su 
Jungtinių Tautų rezoliucijomis. 
Jie turi pripažinti egzistavimo 
teisę Izraeliui. Jis pasakė: ^Du
kakio administracija niekada 
nepripažins vienpusiškos dekla
racijos, kad būtų palestiniečių 
valstybė ir vyriausybė egzilėje". 

Viceprez. Bushas kalbėjo 
anksčiau ir jis pareiškė, jog jo 
administracija nepalaikys jokio 
palestiniečių buvimo, kuris ga
lėtų būti pavojingas Amerikos 
strateginiam sąjungininkui 
Izraeliui. Jis taip pat pasisakė 
už Jungtinių Tautų rezoliuciją 
No. 242. 

Bet Dukakis priminė žydams, 
kad respublikonai pardavė 
raketas Saudi Arabijai, 
Kuvvaitui ir kitiems arabų 
kraštams, kurie atsisakė tartis 
su Izraeliu. Jis sako, kad G. 
Bush pritarė tų ginklų parda
vimui, o sen. Quayle taip pat 
balsavo už jų pardavimą. 
Dukakis ir sen. Bentsen nieka
da neparduosią ginklų arabams 
ir būsią už stiprią Izraelio 
valstybę. 

Washingtonas. — Šią savaitę 
Kongreso nariai vėl pradėjo dar
bus. Senato mažumos vadas sen. 
Bob Dole surengė priėmimą sen. 
Dan Quayle, kuris pirmą kartą 
atvyko į Senatą, kai buvo nomi
nuotas respublikonų konvenci
joje būti JAV viceprezidentu. 

Daugelis senatorių susirinko 
į sen. Dole įstaigą sutikti nomi
nuotąjį Quayle. Jie stipriai plo
jo, kai sen. Dole įteikė miniatū-
rinį gaisro gesintuvą sen. Dan 
Quayie. sakydamas, kad jis jį 
galės panaudoti „laikas nuo lai
ko spaudos užgesinimui". Kaip 
žinome, jaunąjį senatorių 
spauda kedena įvairiais nebū
tais dalykais, ir to gesintuvo 
dovana jam yra simbolinis nuo 
jos apsigynimas. 

Sen. Quayle žodis 

Priimdamas dovanėlę, senato
rius pasakė, jog jo pirmasis 
tikslas yra, kad būtų išrinktas 
George Bushas JAV prezidentu, 
o antrasis tikslas, kad sen. Bob 
Dole būtų daugumo vadas Sena
te. 1986 m. rinkimuose Se
nato respublikonai atsidūrė 
mažumoje. Po to, kai sen. 
Quayle užkando ir išskubėjo, 
sen. Dole atsakinėjo į reporterių 
klausimus. 

Sen. Dole mano, jog spaudoje 
rašomi kontroversiniai straips
niai apie Quayie tarnavimą 
Tautinėje sargybų kariuome
nėje Vietnamo karo metu ir 
nebėgimas į Kanadą tik padeda 
respublikonams. Jis niekada ne
sudraskė savo kortelės ir 
ištikimai atliko pareigas savo 
kraštui. I klausimą, ar Quayle 
galėtų būti reikalui esant 
prezidentu, atsakė, kad taip 
Jūs visados galite rasti, kas gali 
būti geresnis bet kokioje profe
sijoje ar prekyboje. Yra kitų, 
kurie turi daugiau patyrimo, 
tačiau viceprez. Bushas matė ja
me kai kuriuos ' - rus dalykus, 
kurie galėtų padėti jam būti 

— Johannesburge angli
konų arkivyskupas Desmond 
Tutu ragino gyventojus neda
lyvauti savivaldybių rinki
muose ir tuo reikšti protestą 
vyriausybei prieš aparteido 
politiką. Neramumai vėl prasi
dėjo. 

Brežnevo eros teismas 
Kas laimės: stalinistai ar gorbačiovininkai 

Sen. Bob Dole, Senato mažumos vadas, įteikia sen. Dan Quayle miniatūrinj gaisro gesintuvą 
„atsiginti" prieš spaudos puolimus, j am suruoštame pagerbime. 

Kremlius falsifikavo žemėlapius 
Maskva . — Sovietų Sąjungos 

vyriausias kartografas prisipa
žino, jog per paskutinius 50 
metų sovietai falsifikavo visus 
krašto žemėlapius, klaidingai 
nurodydami upes ir gatves,net 
sienas, išleisdavo ir geografijai 
reikalingus pažymėjimus. Tai 
darydavo slaptosios saugumo 
agentūros įsakymu. Savo pasi
kalbėjime „Izvestijos" laik
raštyje vyriausias žemėlapių 
darytojas Viktoras Jasčenko 
sako, jog dabar vyriausybė nu
tarė pradėti leisti teisingus 
žemėlapius , kurie Stal ino 
laikais buvo klasifikuojami 
valstybės paslaptimi. 

Bus nauji žemėlapiai 

Jis sako, kad gaudavo daug 
priekaištų iš žmonių ir iš minis
terijų. „Žmonės negalėdavo pa
žinti savo tėvynės krašto že
mėlapyje", turistams būdavo 
ne įmanoma susior ientuot i . 
Amer ikos diplomatai ir 
korespondentai žinojo, kad 
labiausiai patikimas Maskvos 
gatvių žemėlapis yra atspaus
dintas Amerikoje, kurį paruoš
davo CIO agentūros specialistai. 
Amerikiečių ir britų kartogra
fai žinojo, kad sovietų žemėla
piai yra beverčiai. Jasčenko 
sakosi dabar ruošias teisingus 
žemėlapius, prisilaikydamas 

Deportacijos byla 
W a s h i n g t o n a s . — Teis

ingumo departamentas Minne-
apolio federaliniame distrikto 
teisme pradėjo JAV pilietybės 
atėmimo bylą latviui Edgars In
de, kuriam jau 79 m. amžiaus. 
Jis buvęs nacių sargybiniu karo 
metu. Jei teisėjas nuspręs atim
ti iš jo pilietybės dokumentus, 
tai Teisingumo departamentas 
pradės deportacijos procedūrą į 
komunistinę Latviją. Inde yra 
kaltinamas tarnavimu Arajs 
Kommando būryje, kurio pa
grindinis tikslas, kaip sako OSI 
direktorius Neal Sher, buvo 
žudyti beginklius žydus ir kitus 
piliečius. 

OSI įstaiga, kuri ieško nacių 
karo meto nusikaltėlių, latvį In
de kaltina melavimu, kai jis 
1949 m. įvažiavo į Ameriką ir 
1955 m. gavo Amerikos pilie
tybę. Inde turi 20 dienų atsakyti 
į kaltinimus. Jis sako niekada 
nedalyvavęs žydų žudyme ir 
norįs gyventi Amerikoje, nes 
Latvija yra Sovietų Sąjungos 
okupuota. 

sovietų vado Gorbačiovo dides
nio atvirumo. 

Stalino laikais visur egzistavo 
šnipai; tai buvo tikras „šnipų 
manijos" laikotarpis. Žemėlapių 
falsifikavimas prasidėjo 1930 
metais, kai saugumas perėmėjų 
kontrolę , tada vadinamas 
N.K.V.D. Jis sako, jog ir posta-
lininiame laikotarpyje saugu
mas kontroliuodavo žemėlapių 
leidimą. Kai š;^.is laikais atsi
rado satelitai, kurie gali nufo
tografuoti labai tiksliai kiek
vieną žemės plotą, žemėlapių 
falsifikavimas nebereikalingas, 
sako Jasčenko. Bet ši žemėlapių 
falsifikavimo praktika buvo 
tęsiama iki šių metų pradžios. 
Visi tikrieji sovietų žemėlapiai 
be išimties būdavo laikomi slap
ta medžiaga. 

Slėpė ir nuo savųjų 

,,Keliai ir upės dabar paju
dėjo", sako Jasčenko. Namai 
perkelti, tiltai sugrąžinti į jiems 
priklausomą vietą. Sovietų 
laikraščiuose dabar klausiama, 
kodėl žemėlapiuose buvo išlei
džiama tokie pastatai Maskvoje, 
kaip K.G.B. mūrai Deržinskio 
gatvėje, kurie visiems gerai 
žinomi. Klausiama, ar slepiame 
tas paslaptis patys nuo savęs? 
Žemėlapiuose pažymėti nuoto
liai taip pat būdavo falsifi
kuojami. Maskvos gatvių žemė
lapį užsienio diplomatai turi iš 
Amerikos knygutės formoje. 

Ta pačia pro<ja paskelbta, jog 
Lenino biblioteka panaikino 
visus knygų suvaržymus. Dabar 
bus galima skaityti Bucharino 
ir Kamenavo darbus, kurie 
buvo bolševiku revoliucionie
riai, o taip pat ir caro generolų 
prisiminimus ir kitus istorinius 
veikalus. „Tassas" bet gi rašo. 
kad 500 tomų dar bus paslėpti, 
kadangi juose rašoma prieš 
semitizmą ir sionizmą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Dukakis prašo 
Jacksoną susilaikyti 

W a s h i n g t o n a s . — Gub. 
Dukakio rinkimų komitetas 
paprašė pastorių Jesse Jacksoną 
nevesti rinkiminės propagandos 
tose valstijose, kuriose nuomo
nių tyrimo agentūros skelbia, 
jog Jacksono kalbos nuteiks bal
suotojus prieš Dukakio kandida
tūrą, praneša Jacksono štabas. 
Jo patarėjai sako. kad tai gilina 
tarpeklį tarp Dukakio ir Jack
sono, ko visai nebuvo Demokra
tų konvencijos metu, kai buvo 

„Washington Post" paskel-
bėjog nuomonių tyrinėjimų biu
ras pranešė, kad šiuo metu vice
prez. G. Bushas, respublikonų 
partijos kandidatas į JAV pre
zidentus, surinko 5 1 ^ balsų, o 
už demokratų partijos kandida
tą gubernatorių M. Dukakį 
pasisakė 43# apklausinėtų 
žmonių. 

— Pasaulio žinių agentūros 
skelbia, kad Sovietų Sąjunga 
parinko afganistanietį skristi • 
erdvėlaiviu su sovietų kosmo
nautu tik propagandiniais 
sumetimais. 

— A m e r i k o s ambasados 
rūmus Maskvoje teks visiškai 
nugriauti, kaip pataria privati 
inžinierių ekspertų komisija, 
nes visur buvo įvesti klausymo 
ir sekimo instrumentai. Vals
tybės departamentas praneša, 
kad naujų ambasados rūmų 
statymas dabar kainuosiąs 
maždaug 160 mil. dol. 

— Floridoje iš New Yorko 
kilusi Sheelah Ryan, 63 m. 
netekėjusi nekilnojamų nuosa
vybių pardavinėtoja, valstijos 
loterijoje laimėjo 55 mil. dolerių. 

— Helsinkyje, Suomijoje, te
noras Luciano Pavarotti po savo 
rečitalio susilaukė 30 min. 
ovacijų. Didžiausia bilieto kaina 
buvo 335 dol. 

— Afganistano žemės ūkis 
yra sistemingai sovietų ir 
afganų dalinių naikinamas. 
Šiuo klausimu pranešimus turi 
Vakarų valstybių ambasados. 

— Prancūzijos prez. Francois 
Mitterand nustebino savo pa
reiškimu, pareikšdamas, jog pri
taria konvencionalinių karo 
pajėgų sumažinimui. 

— New Yorko komercinės 
įstaigos praneša, jog alyvos 
kainos sumažėjo 55 centais už 
statinę. 

skelbiama demokratų vienybė. 
Dukakio komiteto narė Donna 
Brazile pasakė, kad Jacksonas 

Maskva. - Los Angeles 
Times pranešimu, šį pirmadienį 
prasidėjo politinės eros teismas, 
kai prokuroras pradėjo savo 
kalbą teisme prieš Yuri M. 
Čurbanovą, kuris buvo Sovietų 
Sąjungos diktatoriaus Leonido 
Brežnevo žentas ir dalyvavo 
plačiai išsišakojusioje korup
cijoje. 

Čurbanovas, kuris Brežnevo 
valdymo metais buvo Vidaus 
reikalų ministerio pirmasis 
pavaduotojas ir vadovo Tei
singumo skyriui visame krašte, 
kaltinamas kyšių ėmimu, kurių 
jis gavęs 1.1 mil. dol. sumoje. 
Kyšiai buvo duodami, kad ap
saugotų ki tus oficialius 
vyriausybės pareigūnus, 
įsivėlusius į 6.5 bilijono 
dol. vertės papirkinėjimus 
centrinėje Azijos Uzbekistano 
respublikoje. Jis intensyviai 
klausėsi prokuroro kalbos 
Vyriausiame sovietų teisme, 
kurį atidarė karinis tribunolas. 
Jo ir kitų aštuonių Vidaus 
reikalų ministerijos aukštųjų 
pareigūnų kal t inimai yra 
surašyti penkiuose tomuose. 

Tūkstančiai kaltinimų 
„Pasinaudodamas savo oficia

lia pozicija, jis pakartotinai ėmė 
kyšius iš savo ministerijos tar
nautojų ir Komunsitų partijos 
narių Uzbekistane", buvo skai
toma kaltinime jam, kuris 
susideda "iš 1,500 skirtingų 

Sunku kandidatams 
Niles. — Antradienį čia buvo 

atvykęs gub. M. Dukakis ir sakė 
kalbą lenkų restorane savo rin
kimų reikalais, bet jis buvo 
sutiktas demonstrantų, kurie 
garsiai pasisakė prieš abortus. 
Kaip žinome, Dukakis palaiko 
abortų darymą. J i s buvo 
nušvilptas. Jis bandė sukont
roliuoti situaciją, sakydamas, 
kad turi teisę kalbėti, bet su
sirinkę garsiai šaukė prieš 
Dukakį nukreiptus šūkius. Tik 
retkarčiais pasigirsdavo: „Leis
kit Maikiui kalbėti". Panašiai 
jam buvo ir Philadelphijoje. 

Viceprez. Bushas taip pat ne
buvo sutiktas palankiai Port-
lande. kai prieš jį pasisakė laivų 
darbininkai, pavadindami uni
jos naikintoju. Bet Bushas 
drąsiai atsakė į kiekvieną klau
simą. Dauguma bijojo, kad 
Bushas gali sumažinti 
atlyginimus. I tai jis atsakė, kad 
to niekada nebus padaryta. 
Klausytojai buvo pasidalinę 
beveik pusiau: daugelis sakė. 
kad jie gerai dar nežino, koks 
ištikrųjų yra Busho ir Dukakio 
nusistatymas krašto vidaus rei
kaluose. 

— Washingtone Statistikos 
b iuras praneša, jog labai 
padidėjo ispanų kilmės gyven
tojų. Apskaičiuota, kad 
Amerikoje gyvena 19.4 mil. 

persistengia daugeliu atveju ir įspanų-meksikiečių kilmės ame-
todėl jis buvęs prašytas padėti rikiečių. kurie sudaro 8.1^ visų 
vesti propagandą rinkimų tema gyventojų. Per vienerius metus 
tik kai kuriose vietose. Ji 
atsisakė aiškiai pasakyti tas 
valstijas. į kurias nenori, kad 
Jacksonas važiuotų kalbėti. 
Jacksono patarėjai sako, kad 
niekas negali jam pasakyti, kur 
jis gali ir kur negali kalbėti. Pa
našiai įvyko ir 1984 m., kai 
VValter Mondale rugpjūčio 
mėnesį pradėjo nesutarti su 
Jacksonu. 

apkaltinimų. Kai jis buvo 
ministerijoje, jis buvo Ko
munistų partijos centro 
komiteto narys be balsavimo 
teisės ir trijų žvaigždžių polici
jos generolas. Kai išsiskyrė su 
savo žmona, vedė Brežnevo duk
terį Galiną. Šioje byloje yra su
rinkta 110 knygų dokumentų, 
įrodančių ne tik jo, bet ir kitų 
Brežnevo patikėtinių ir giminai
čių korupciją. Manoma, kad ir 
pats Brežnevas žinojo apie tą 
slaptą veiklą. 

Pr ie Brežnevo buvę geriau 

Maskvoje manoma, jog šis 
teismas bus Brežnevo eros 
teismas ir Čiurbanovas bus tik 
„atpirkimo ožys", kurį da
bartinis režimas kaltina aštuo
niolikos metų stagnacija, už 
kurį yra kaltas jo uošvis. Jei 
teismas išvirs į Brežnevo eros 
teismą, tai bus dar vienas aki-
brokštis Ligačiovui, Politbiuro 
nariui, kuris kritikavo tuos, 
kurie pasisakė prieš Brežnevą. 
Ligačiovas sako, jog gyvenimas 
prie Brežnevo buvo materialiai 
ir dvasiškai tur t ingesnis . 
„Ogoniok" žurnale yra daug 
užuominų, kad ir KGB aukštieji 
pareigūnai vienu ar kitu būdu 
dalyvavo šioje kyšių aferoje. 

Gynybos pinigais pasistatė 
dachą 

Ši korupcija prasidėjo medvil
nės ūkiuose ir tekstilės fab
rikuose Uzbekistane ir išsiplėtė 
visoje partijos ir vyriausybės 
hierarchijoje, neišvengiant ir 
Maskvos. Čurbanovas dažnai 
skrisdavo į Taškentą, kur 
gaudavo vokus su pinigais, kar
tais net 300,000 dol. vienu kar
tu. Tai būdavo kyšių pinigai jam 
pačiam ir jo sėbrams, kad 
išvengus investigacijų, nes med
vilnės produkcijos skaičiai 
visada būdavo sufalsifikuoti ar
ba valstybės pinigai būdavo 
užmokami už nesamą medvilnę. 
Jis taip pat gaudavo vaisių siun
tas, vyną ir konjaką iš uzbekų 
oficialių pareigūnų. Kaltinimų 
eilėje yra minimas ir valdžios 
pinigų panaudojimas statybai iš 
Gynybos ministerijos. Kai 
atsiųsti daliniai pastatė jam 
„specialius namus", vėliau 
paaiškėjo, kad tai buvo 
Čurbanovo dacha. Jo advokatas 
Andrejus Makarovas, kalbėda
mas teisme, beveik visa tai pat
virtino, pasakydamas, jog ..Čur
banovas yra sistemos kūrinys, 
bet ne jos kūrėjas". 

Teisme nedalyvavo jo žmona 
Galina Brežnevaitė. 

Klausimas, kurį užsienio žur
nalistai kelia, yra, ar Gor
bačiovas išnaudos šį teismą 
galutinai susitvarkyti su jam 
nepalankiais stalinistais. kad po 
šio teismo turėtų laisvas rankas 
savo perestroikos politikos 
vykdymui Sovietų Sąjungoje? 

šis skaičius pakilo 3<*. Daugiau
sia jų gyvena Californijos ir Te-
xas valstijoje. M yra baigę 
gimnazijas, 10^ kolegijas. Cali-
fornijoje gyvena 6.6 milijonai. 
Texas valstijoje 4.1. New Yorke 
2.1 mil.. Floridoje 1.5 mil.. Il
linois 801.000. Arizonoje 
648,000, New Jersey 646.000. 
New Meksiko 543,000 ir Colo-
rado valstijoje 368,000. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 9 d.: Sergijus. Sera

piną. Ozana. Vylius. Ramutė. 
Darius. Valdas. Argintas. 

Rugsėjo 10 d.: Mikalojus. 
Salvijus. Konstancija. Karilė. 
Girminte. Tautgirdas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:23. leidžiasi 7:13. 
Temperatūra dieną 77 1.. nak

tį 51 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

AUSTRALIJA LAUKIA 
MŪSŲ 

ADELAIDĘ, MELBOLRNĄ IR SYDNĖJŲ 
APLANKIUS 

Pirmiej i įspūdžiai 

Ištrūkus iš Chicagos karščių. 
Adelaidės žiema su švelniai 
šildančia saule ir 65 laips. 
temperatūra buvo nepaprastai 
maloni . Gre i t dingo ilgos 
kelionės nuovargis, mažai besi-
jau te laiko pasikeitimas. Ir tą 
patį vakarą garsiųjų Lietuvos 
krepšininkų priėmimas pasi
darė įdomus ir geros nuotaikos. 
Mat. kaip tik tuo metu Austra
lijoje viešėjo Sovietų Sąjungos 
rinktinė su Chomičiumi. Kurti
naičiu ir Marčiulioniu 'dviem 
latviais ir vienu estui. Ji ten 
žaidė 6 rungtynes prieš Austra
lijos olimpine rinktine, visas 
laimėjo tik vienos buvo apyly
gės, kai australai pralaimėjo 
87-86. Gal kiek įdomiau, kad 
pirmą kartą su rinktine keliavo 
ir Marčiulionio bei Chomičiaus 
žmonos Ingrida ir Diana. Jos čia 
buvo televizijos programoje ir 
užpilde laikraščių puslapius 
daugiau negu pačios rungtynės 
ir rinktinės žaidėjai. Vieno 
Sydnėjaus dienraščio pi rmame 
puslapyje skambėjo didžiulė 
antrašte: L a b a i gerai i kartojo 
krepšininkų žmonos). 

Pas i ruoš imo šventei 
į v e r t i n i m a s 

Mano dienotvarkėje III-sios 
P.L.S žaidynės buvo pirmoje 
eilėje. Pirmasis posėdis buvo 
daugiau informacinis su 
pranešimu apie Š. Amerikos 
klubų pasiruošimą, dalyvių 
skaičių, skirtingas atvykimo ir 
išvykimo datas su 4 skirtin
gomis oro linijomis. Toliau sekė 
apžiūrėjimas visų sporto saliu ir 
aikščių ir jos visos rastos be ma
žiausio priekaišto. Su kai kuriu 
sporto šakų vadovais ir j u komi
tetai.- turėta atskiri posėdžiai. 
Juose buvo nustatytos varžybi-
nės sistemos ir aptarta bendra 
organizacija. 

grupėse bus žaidžiama kiek
vienas su kiekvienu; pirmosios 
dvi eis ketvirtbaigminių lente
le, o paskut inės žais dėl 9-12 
vietų. Pirmąją dieną, tuoj po 
oficialaus a t idarymo, bus tik 
dvejos r u n g t y n ė s : p i rmose 
Australijos lietuvių rinktinė 
žais prieš vieną Š. Amerikos 
lietuvių komandą, o antrose 
Kauno . . Ž a l g i r i s " ( jaunių 
komanda) žais prieš kitą S. 
Amer ikos k o m a n d ą . Šios 
komandos paaiškės po burtų 
traukimo. Paskutinę dieną prieš 
uždarymo i š k i l m e s , visų 
dalyvavusių krepšininkų rink
t ine ža i s r e p r e z e n t a c i n e s 
r u n g t y n e s p r i e š Adela idės 
,,36-ers", kuri yra viena iš stip
riausių Australijos profesionalų 
komandų, past ipr inta dviem 
amerikiečiais. J aun ių varžybos 
vyks taškų sistema, o laimėtojui 
t eks ža i s t i p r i e š K a u n o 
,,Žalgirį" dėl aukso medalių. 

T ink l in i s 

Tinklinio varžybos vyks taip 
pat taškų sistema žaidžiant iš 
trijų laimėtų setų. Pirmosios dvi 
žais baigmines rungtynes. Taip 
pat numatomos vyrų ir moterų 
r u n g t y n e s p r i e š " ' s t i p r i a s 
australų komandas. 

„Li tuanicos" futbolo klubo komanda išmėgina jėgas draugiškose rungtynėse su Vilniaus J a u n i m o 
t e a t r o futbolininkais , t ea t ro JAV-ėse gastrolių metu. Su kepure — teisėjas Vy tau ta s G r y b a u s k a s . 

Krepšinis 

Krepšino varžybose, vyrų kla
sėje, po gerų diskusijų buvo 
priimta panaši sistema, kaip 
pavasario metinėse žaidynėse 
Chicagoje. Trijose ar keturiose 

L a u k o t e n i s a s 

Lauko tenisui priimta austra-
lietiška dviejų minusų sistema. 
Be vyrų ir moterų dvejeto 
pridėta dar ir mišraus dvejeto 
varžybos. 

Šachmatai 

Šachmatų varžybose bus du 
turnyrai: pagrindinis, kuriame 
kiekvienam žaidėjui skiriama 
30 min. partijai, ir ..žaibo", kur 
k i e k v i e n a s g a u n a 5 min . 
partijai. 

Golfas 

Golfo varžyboms kiekvienas 
žaidėjas turės pristatyti savo 
klubo nustatytą . .handicap". 

S ta lo t e n i s a s i r kt. 

Stalo teniso, sauasho ir bilijar-

do varžybos vyks, kaip rengėjų 
n u m a t y t a , dviejų m i n u s ų 
sistema. 

Plauk imas 

Plaukimo varžybų distancijos 
j au buvo praneštos ir paskelb
tos, tad čia jų nebekartosime. 

D A L Y V A U S KAUNO 
„ŽALGIRIS" 

Su Australijos LB Krašto 
valdybos ir ALFAS (Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo S-
ga) pr i tar imu, žaidynių organi
zac in is k o m i t e t a s p a k v i e t ė 
da lyvau t i ir Lietuvos spor
t ininkus. Rugpjūčio 21 d. į Mel-
bourną telefonu iš Vilniaus 
buvo pranešta, kad Lietuvos 
..Žalgirio" S-gos sportininkai at
vyks į žaidynes Adelaidėje. 
Žinia nudžiugino organizatorius 
ir visus lietuvius. Be abejonės 
žaidynės įgaus kitą pobūdį ir 
bus žymiai įdomesnės. Atvyks 
Kauno „Žalgirio" jaunių (20 m. 
ir žemiau) krepšinio komanda, 
du p laukika i ir po vieną lauko 
ir s talo tenisininką. 

„Žalgir io" krepšininkai su 
Sov. Sąjungos jaunių r inkt inės 
žaidėjais Einikiu ir Markevi
čium sudarys stiprią komandą 
ir vyrų varžybose bus r imtas 
pr iešininkas. Tuo ta rpu mūsų 
j aun ių komandos, kažin, ar 
pajėgs j iems rimčiau pasiprie
šinti . 

P laukika i taip pat bus žymiai 
pranašesni : tuo ta rpu mūsų 
l a u k o t e n i s i n i n k a i t u r ė t ų 
nesunkiai laimėti (ypač broliai 
Cikotos), o stalo tenise tai jėgos 
gal apylygės. Kiekvienu atveju, 
bus įdomu. 

MELBOURNE IR 
S Y D N Ė J U J E 

rinktinės žaidėju, o taip pat 
labai malonus priėmimas buvu
sio Scheinfeldo „Kovo" žaidėjo 
Jono Gružausko ir jo žmonos Ri
mos, o ta ip pat ir jų draugų. 

Sydnėjaus sportininkų priėmi
mo k o m i t e t a s d idž iu l i s ir 
efektingas. Ten paruošta prog
rama yra tokia: gruodžio 22 d. 
visi atvykę bus autobusais pai
mami iš aerodromo, paskirsto
mos nakvynės, o vakare — ben
d r a v a k a r i e n ė L ie tuv ių 
namuose. Gruodžio 23 d. iškyla 
laivu su pietumis, muzika ir šo
kiais — kaina maždaug 15 dol.. 
bet dalyvavimas nebūt inas . 
Gruodžio 24 d. sporto salė atida
ry ta visą dieną laisvoms treni
ruotėms, o vakare — bendros 
kūčios Lietuvių namuose. Gruo
džio 25 d. — pakeliui į Adelaidę. 
Nėra abejonės, kad Sydnėjaus 

priėmimu Š. Am'erikos spor
t in inka i bus p a t e n k i n t i ir 
dėkingi tiek p a s t a n g ų ir ener
gijos a t iduodant iems J . ir G. 
Dambrauskams. D. i r A. Atkin-
sons. V. Šli teriui ir daugeliui 
kitų mums ge ra i pažįs tamų 
su A. Laukaičiu priekyje. 

Bendrai paėmus visi pasiruo
šimo darbai ar tė ja p r ie galo ir 
yra aišku, kad šios žaidynės bus 
geresnės ir įspūdingesnės, kaip 
Toronte ir Chicagoje. Vienin
telis org. komiteto Adelaidėje ir 
jo nenuilstančio pirm. Jurgio Jo-
navičiaus page idav imas yra, 
kad visi Š. Amer ikos klubai , 
užsiregistravę šioms žaidynėms, 
tikrai atvyktų. 

Todėl mūsų k l u b a m s belieka 
paspartinti pasku t in ius darbus 
ir pasiruošimą, pasis tengt i , kad 
norintieji vykti spor t in inka i 

Adelaidės stadionas, k u r i a m e vyks III-jų Pasaul io L ie tuv ių Spor to ža idynių 
a t idarymo iškilmės ir pagr indinės krepšinio r u n g t y n ė s . 

Futbolas Chicagoje 

RUDENS RATAS 
PRASIDEDA 

Akimirka iš liepos 27 d Vilniaus Sporto rūmuose vykusių krepš in io rung ty 
niu t a r p Atlanta „Hawks" ir Sovietu Sąjungos r inkt inės . Clif Livingston ir 
Ša rūnas Marčiulionis kovoja prie krepšio. 

K a d a n g i Detro i to , Cleve-
lando, Chicagos, Los Angeles 
spor t in inka i iš Adelaidės į 
Melbourną keliaus autobusu, 
tai norėjosi tą kelionę išbandyti, 
nes ji yra 10 vai. ilgumo. J u k 
mūsų sportuojantis j aun imas 
yra gana išlepęs... Nusivilt i 
neteko: manau, kad ir jaunimas 
bus pa tenkin tas . Pirmiausiai , 
Australijos gamta yra kitokia ir 
v e r t a p a m a t y t i . O a n t r a , 
autobusai yra moderniški ir 
patogūs: tu r i išvietes, du tele
vizijos apa ra tus (vienas filmas 
rodomas iš ryto, ki tas po pietų), 
kava su sausainiais servuojama 
pagal pageidavimą. Pie tums 45 
minutėms sustojama mažame 
miestelyje. Autobuse visą laiką 
veikia baras — žinoma, už dole
rius. 

Melbourne posėdis su vietos 
. . V a r p o " k lubo p i r m i n i n k u 
Vytu Ša lkūnu buvo t rumpas ir 
nesėkmingas . Jo pr is ta tyta ir 
kruopščiai paruošta programa 
buvo perkrau ta , o svarbiausiai , 
per brangi . Pas i tarus su orga
nizacinio komiteto p i rmininku 
J. Jonavičium Adelaidėje, bus 
kviečiamas Leonas Ba l t rūnas 
sudaryt i naują priėmimo komi
tetą ir paruošti naują programą. 

Laimei, Melbourno nuotaiką 
pataisė įdomios valandos su 
Leonu Bal t rūnu, buvusiu 1937 
ir 1939 m. Lietuvos krepšinio 

Vasaros karščiai, atrodo, pasi
baigė pačiu laiku, nes šį sekma
dienį, rugsėjo Ll dieną, prasi
deda rudens rato futbolo — soc-
cer pirmenybių rungtynės — šių 
metų pirmenybių antroji dalis. 
Pirmąsias rudens rato rungty
nes „L i tuan ica -L i ths" žais 
namuose — Marųuette Parko 
aikštėje prieš stiprią turkų 
komandą ..Bullets"'. Jų stiprybė 
yra judrumas ir greitis. Pava
sario rato rungtynėse „L." 
komanda savo žaidimo takt ika 
ir technika ne tik atsilaikė prieš 
juos, bet ir užtikrintai laimėjo 
rezultatu 2:0, nes vykusiai 
išnaudojo turė tas progas. 

Pr is iminus pavasario rato 
rung tynes , gal būtų verta 
pažvelgti į visą mūsų sekcijos 
komandų dabar t in io stovio 
lentelę, kuri nors ir neoficiali, 
apytikriai atrodo taip: 

tykio. Tokia padėt i s n ė r a labai 
tvirta. Ji greit pas ike is . Bet į 
kurią pusę? Tai k l aus imas , ku
riuo daugelis futbolo mėgėjų 
rūpinasi ir domisi. Svarbiaus ia 
— ar tuo rūpinasi ir domisi 
patys žaidėjai? 

Sekmadienio r u n g t y n ė s prieš 
„Bullets" — r a k t a s į sekcijos 
nugalėtojus ir į Major diviziją ne 
tik mūsiškiams, bet ir mūsų 
konkurentams ,.VVings" koman
dai. . .Bullets" y r a vieninte lė 
sekcijoje komanda, kur i abiem 
kelia rūpestį. 

„Liths" komanda net ir dabar 
,,ant popier iaus" a t rodo gerai . 
Paskutiniu metu aikštėje pra
dėjo rodytis prieš gerus metus 
susižeidęs buvęs pu ikus ir pro-
duktingas žaidėjas Algis Kryge-
r i s . N e t r u k u s p a s i r o d y s ir 
Henry Jenigas, j r . Kaip juodu ir 
visi k i t i a t r o d y s a i k š t ė j e 
rungtynių metu? — j a u k i tas 
klausimas. Vasaros karščiai ne
buvo palankūs r i m t o m s ir kie
toms t r e n i r u o t ė m s . A t v i r a i 
šnekant , karščių m e t u „Li
tuanicos" aikštė buvo beveik 
pamiršta. 

Vieta 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

komandos vardas 
„Lituanica-Liths" 
ukrainiečių ,,Wings' 
turkų „Bullets" 
vokiečių „Rams" 
VVauconda „Chiefs" 
čekų „Slovaks" 

įvarčiai 
22:7 
18:10 
28:9 
14:22 
15:27 
15:30 

taškai 
14 
14 
10 
6 
4 
4 

K a i p iš lentelės m a t y t i , 
„Liths" ir ukrainiečių „Wings" 
tu r i su r inkę po 14 taškų. 
Mūsiškiai stovi pirmoje vietoje 
tik dėl geresnio įvarčių san-

O šį sekmadienį visi futbolo 
mėgėjai jau kviečiami į Mar-
quette Parko a ikš tę . Rungtynių 
pradžia 3 vai. po pietų. 

J . J . 
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nebū tų palikti . Australiečiai 
buvo abiejų pirmųjų žaidynių 
pavyzdys, ir pasididžiavimas, 
neapvi lk ime jų. Australi ja lau
k ia mūsų! 

V. G. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOiCAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3900 W. 95 St. 
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Valandos pagal susitarimą 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. JOVITA KERELIS 
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2636 W. 71 st. St.. Chicago. I I I . 
Tai.: 436 0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghts. I I I . 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880. rez. 448-5545] 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . 585-7755 



Kaip sugyventi 

IŠĖJUS Į PENSIJĄ 

KADA IR KUR SUSTOS? 

Nežinia, a r daugiau skyrybų 
įvyksta pirmuose penkeriuose 
vedybų metuose, ar pirmuose 
penkeriuose metuose išėjus į 
pensiją, vyrui su žmona tur in t 
persiauklėti, kad galėtų ka r tu 
po vienu stogu gyventi. Nese
niai viename šeimininkėms tai
komame žurnale buvo gan įdo
mus straipsnis ta tema. su pa
vyzdžiais, kurie ir ne vieno-os 
lietuvio-ės patyrime ras atgarsį. 

Pttaia Margienė, kaip papras
tai numačiusi kurią nors dieną 
kepti, iš šaldytuvo išėmus tor
to receptui reikalingus pro
duktus, juos išrikiavo ant stalo 
ir užkaitus orkaitę išėjo į kiemą 
pusvalandį paravėti. Netrukus, 
ii girdi per langą: .,Kas >u tavim 
yra!"* Jos neseniai į pensiją 
išėjęs vyras ją barė: „Visą mais
tą palikai ant stalo, tuščią 
orkaitę užkūrei ir išėjai!" J i s gi 
rūpestingai vi.-a maistą atidėlio
jo atgal į šaldytuvą ir >>ikaitę 
užgesino, nežinodamas, kad no
rint kepti tortą, reikia visus pro
duktus atšildyti i kambario 
temperatūrą ir paruoštą kepinį 
dėti ikaitinton orkailen 

Daugeliui vedusiųjų. \ ieno ar 
abiejų narių išėjimas j pensiją 
sukelia naujų įtampu namuose. 
Vyras, įpratęs būti pastoviai 
užsiėmęs, nustemba, kai žmona 
jį pradeda traktuoti k..ip įsi
brovėli Viena šeimininke, vi
suomet tvarkiusi visa namų 
apyvoką, skundžias;, kad dabar 
jos vyras norįs visuomet važiuo
ti su ja maisto pirktis, o jis 
perka pagal ūpą, į vežimėlį 
tik mesdama.- įvairiau-;.i- <ka 
numynus, o jos sudaryta biudže
tą - per l a n g a i 

Kita moteris, vyrui dirbant iš
vysčiusi įvairią veikla už namų 
ribų. dabar randa. k,.-', vras 
tori \ i-ka su ja kartu dui \ ii Jis 
nesidžiaugia jos savarankiš
kumu, o jo didelis noras nuolat 
su ja bendrauti jai darosi našta. 
Jis gi jaučiasi a ts tumiamas. 
Įtampos au^a 

U f Cooley. autore .nvgos 
apie išėjimą ) pensija. ;>.i-tebi. 
kad vyrai ir motervs skirtingai 
pergyvena išėjimą į pensija. Net 
ir vedybose, kur abu dirba už 
namu. moters r >lė namuose yra 
aiškiai apibrėžt.t mūsų Kultū
roje. ..Moteris iš tikrųjų nie
kuomet neišeina į pensiją*", ji 
sako. Moterims namu apyvokos 
darbai daugmaž tęsiasi, kaip 
buvę. ar ji turėtu kokiu- naujus 
interesus, a r ne. 

Tačiau vyrams išėjimas į pen 
siją reiškia daug didesnį pasi
keitimą. Apklausinėjusi š imtus 
vyrų pensininkų. Cooley rado, 
kad vyrai, turėję interesu bei 
užsiėmimų už darbo ribų,leng
viau pergyvena išėjima į pensiją 
negu jų neturėję. Lengviau 
pergyvena ir buvę mokytojai, 
kurie dar dirbdami, išmoko kū
rybingai užimti ilgą vasaros ato
stogų laisvalaikį. Sunkiausiai šį 
pasikeitimą pergyvena buvę 
egzekutyvai, kurių veik visą 
laiką užimdavo darbo planai bei 
rūpesčiai, ir kurie išėję į pensiją 
pasigenda ne t ik gyvenimo 
tikslo, bet ir privilegijų ir pagar
bos, susijusių su egzekutivys-
te. J ie ima savo egzekuty vinius 
gabumus taikyti žmonai, kiš-
damiesi į jos darbus. 

Kombinacija moters, kuri per 
eilę metų namuose turi daugy
bę rutinų, su vyru, neturinčiu 
prasmingo užsiėmimo, gali būti 
katastrofiška. Viena žmona 
pyksta, kad vyras bal t inius 
džiaunąs be jokio es te t in io 
jausmo, džiaudamas ir i lgus ir 
t rumpus baltinius iš eilės, kaip 
papuolė, o ne grupuodamas il
gus ir t rumpus atskirai . Vy
rui, žinoma, jos estetika atrodo 
tik kaip kietasprandiškumas. 

Neturėjimas jau prieš pensiją 

išvystytų bendrų interesų gali 
dar padidinti įtampą, ypač kai 
visas jų bendras gyvenimas, 
sukosi vien apie vaikus, o išėję 
j pensiją akivaizdžiai susiduria 
su „tuščio lizdo sindromu", vai
kams išsikėlus ir gyvenant sa
varankiškai . Pagal iau jie tu r i 
laiko bendrauti, bet kaip? J i 
visą gyvenimą svajojo pakeliau
ti, jis gi, visą gyvenimą keliavęs 
įmones reikalais, svajoja apie 
rąstų bakūžę girioje. 

Dažnai būna lengviau, jei 
vyras gali į pensiją išeiti anks
čiau už žmoną. Vienas toks 
vyras pasakoja, kad jo turė t i 
dveji metai namie, žmonai dar 
dirbant, davė jam progą rast i 
m ė g i a m u s p ro j ek tus , užsi
ėmimus ir išdirbti namų ruošos 
pasidalinimą, ta ip kad ir jai 
išėjus į pensiją, j ie jau darniai 
sugyveno: ,.Mes k iekv ienas 
tur ime savo pareigas. Marytė 
gamina visą mais tą , o aš 
tvarkau namo išorę ir kiemą. 
Namų valymu dalinamės. Kiek
vienas turime savo autoriteto 
sferas, taip kad neturime juris
dikcijos konfliktų"". 

Vienas pensininkas sako, kad 
sugyvenimas neprasideda t ik 
išėjus į pensiją. Blogi įpročiai, 
į kuriuos buvo pratintasi per 
visą gyvenimą, neišnyks išėjus 
į pensija. .,Jei vedybos iki pen
sijos buvo audringos, jos tokios 
bus ir išėjus į pensiją. Jei vyras 
binzinėja po namus be darbo, jis 
be abejo neturėjo jokių interesų 
ir anksčiau". 

Yra ypatybių, kur ias svarbu 
ugdyti ir prieš išeinant į pensiją. 
Viena svarbiausių tokių ypa
tybių tai sugebėjimas derėtis, 
neiži-idinėjant vienas kito. o 
randant abieins p r i im t inus 
sprendimus. Dažnai vedybose 
vyras ar žmona ištisose sferose 
daro visus sprendimus, kitai 
pusei besąlyginiai nusileidžiant, 
abdikuojant. Išėjus j pensiją, tos 
sfero> tampa nebe taip aiškiai 
atrėžtos ir vyras ir žmona kas
dien susidurs su sprendimais 
apie pinigo ar laiko praleidimą, 
kurie liečia abu. Sugebėjimas 
ramiai išsišnekėti, ieškant abu 
p a t e n k i n a n č i o s p r e n d i m o , 
reikalauja ir kantrybės ir pagar
bos vienas k i t am, bet y r a 
būtinas. 

Štai Rūta yra aktyvi visuome
nininke, o jos vyras pasidarė 
nuolatinis Balfo ta lk in inkas , 
dabar vis dažniau mėgstąs 
talkinti ir prie vyresniųjų cen
tro, vežiodamas žmones pas 
gydytojus ar i krautuves. „Jei ji 
vis išlekia su mašina, kas man 
lieka daryti?" Tad Rūta ir sako: 
„Išsiderėjimas bendros darbo
tvarkės išėjus į pensiją yra šiek 
tiek panašus į bendrų atostogų 
planavimą, kai vienas būtinai 
nori i pajūrį važiuoti, o ki tas — 
stovyklauti. Jei iš viso kam nors 
tikusios vedybos, tai susėdę išsi-
šnekat, ką kiekvienas nori t 
d a r y t i , s t e n g d a m i e s i r a s t i 
50-50 sprendimą". 

Svarbiausios sąlygos pensi
ninkų sugyvenimui yra tos pa
čios kaip jaunavedžių: t ik ra 
meilė ir pagarba vienas ki tam, 
net ir po tiek metų, lankstumas 
— mokėjimas prisitaikyti ir net 
kar ta is keisti ru t inas . Būtinas 
ir jumoras — mokėjimas iš savęs 
pasijuokti, matyti juokingas 
situacijas. 

Taip kaip studentai , kur ie 
nori būti sėkmingi, ilgus metus 
ruošiasi profesijai, nemažiau 
r e i k i a p l a n u o t i i r r u o š t i s 
išėjimui į pensiją: ugdyti ne t ik 
sugyvenimo ta lentus ir ruoštis 
finansiniai, bet ir vystyti svar
bius, prasmingus, su pilno laiko 
darbu nesusijusius projektus ar 
veiklą. Šis t u r t a s , išėjus į 
pensiją, pravers labiau negu 
doleriai. 

a.j.z. 

Stebime judantį okeaną, ne
rimstančią Sovietų Sąjungą. 
Šiuo metu bangos plaka Vakarų 

| p u s ė n , iš dugno k e l d a m o s 
nuosėdas. Siūbavimas pur to 
v i s a s p a v e r g t a s t a u t a s . 
J a u t r i a u s i a i a ts i l iepia savo 
bruožais toliausia nuo rusų 
esančios ir laisvėje gyvenusios. 
Matome šį judėjimą, bet nenu
jaučiame, kada ir kur jis sustos. 
Ar tai laikino, trumpo pobūdžio 
trūkčiojimai? Reikėjo ketverių 
metų, kol valdžioje po Lenino 
įsiviešpatavo Stalinas. Tiek pa t 
užtruko Chruščiovui. Brežnevas 
buvo laimingesnis. Kiek laiko 
ims Gorbačiovo įsi tvir t inimas? 
Jis, kaip ir Chruščiovas, atėjo su 
vėjais. 
J. F . Dulles, i lgamet i s CIA 
d i r e k t o r i u s , t v i r t i n o , k a d 
Sovietų Sąjungoje „atsiras jė
gos, kurios pakeis sistemą į 
kažką panašaus Vakarams" . 
Taip praneša H. E. Salisbury sa
vo knygoje „Russ i a " (Mac-
millan, 1965). Gal tos jėgos j au 
a t e i n a , no r s joms d a r y r a 
s u n k i a i pe r l ipamų kl iūč ių : 
padalyta Vokietija, Berlyno 
miestas, Karal iaučiaus sritis, 
Kinijos priekabės, pavergtos 
tautos . Sprendžiant šias pro
b lemas doru kel iu, Sovietų 
Sąjunga visiškai pasikeistų, gal 
net suirtų. Bet ką sovietai y r a 
doru keliu sprendę? 

V a l s t y b i n ė s s i e n o s 

Labai dažnai politikai pamini 
prieškarines valstybines sienas. 
Iš kitos pusės žvelgiant, 1938 ar 
1939 m. Europos valstybinės 
sienos, šiandieninių į takingų 

V Y T A U T A S VOLERTAS 

asmenų ak imis sveriant, nėra 
šventenybė . Jos ir mūsų nepa
t e n k i n a (Klaipėda, Vi lniaus 
kraš tas) . Vokietija savo isto
rijoje y r a pra tus i būti padalin
ta . Ją sujungė t ik Bismarkas 
XIX a. ga le . Didesni Sovietų 
pažadai i r net drąsesni mostai 
lengvai pe rauk lė tų vakariečių 
p o ž i ū r į į B e r l y n o mies t ą . 
K a r a l i a u č i a u * sri t ies admi
nis t ravimą perdavę lietuviams, 
k u r i a m la iku i apramintų šiuos 
n e k l a u ž a d a s . J u k Kara l iau
čiaus žemės gėrybių paskirs
tymas vis t iek eitų per Maskvos 
sandė l iu s . Latv ia i palengva 
nug r ims tų rusicizman. Estai 
l iktų nuo pasaulio uždaryti. 
Armėnus aplamdytų, pabaustų 
ir valdytų, kaip iki dabar, kol jų 
p r i e a u g l i s nus te lb tų rusus . 
Ukra in ieč ia i? J i ems vieniems 
pasis t iept i kol k a s būtų sunku 
dėl geografinės padėties, dėl 
savo istorijos ir dėl savitarpinio 
ta ršymosi polit iniais bei religi
niais požiūriais . 

A t r o d y t ų , k a d šiuo kel iu 
Sovietai vėl apr imtų kelioms 
deš imt ims metų, ypač jei savo 
gyvenime įmaišytų kiek demok
ratizacijos. Okupuoti kraštai 
l iktų okupuot i . 

D e m o k r a t i j a 

Demokrat i ja Sovietų Sąjun
goje? 

Ne kel ių partijų demokratija, 
bet r ibota demokratizacija par
tijoje ir kul tūr iniame gyvenime. 
Ši ta i , ž inoma, eitų prieš bolše

vikų tradicijas, bet jas Gorbačio
vas jau keičia. Stalino, Brežne
vo, o ateityje ir Lenino keikimai 
i r prakeikimai nesugriautų 
pamatų. Lai kalba apie juos 
žmonės iki valiai, nes Kremliu
j e jau nė vienas iš jų nesėdi, pa
vojaus nesudaro. Buvusių dikta
torių pasekėjai yra senstelėję, jų 
dalis tylės iš baimės, kitus pa
smerks pensijai, o keli gal patys 
buvo nepatenkinti praeity, nes 
karjeros laiptuose yra kas nors 
juos pralenkęs. Rehabilitacijos 
taip pat nieko nekainuoja, ypač 
savo partijos žuionių rehabilita
cijos. Tuos, kur ie dalyvavo 
žmonių kankinimuose ir žudy
nėse ir apie tai patys išsiplepėjo, 
bolševikinės teisybės vardu 
truputį sugėdintų ir paliktų , Jų 
pačių sąžinei graužti" , kaip 
aimanuoja D. Todesas („Gimta
sis kraštas", 1988.VI.8). Už žmo
niškumo pažeidimą kalėjimais 
bausti negalėtų, nes tuo atveju 
užrakintų visus senuosius parti
jos narius ir dalį jaunesniųjų. 

Komunistų partijoje galima 
įvesti vadovybių r inkimus. 
Nėra didelio skirtumo, kuris 
komunistas lips aukštyn, kuris 
liks po laiptais. Geresniam vaiz
dui, tarsi antrosios partijos įspū
džio sudarymui, yra tarybėlės ir 
tarybos (sovietai). Tegu jas 
renka palaida, neorganizuota 
masė. Kad neįsiskverbtų kapi
talistai, provokatoriai, iškry
pėliai , l i aud ies p r ieša i ir 
socializmo engėjai, reikėtų kiek 
prižiūrėti. Komunistų partija su 
sovietais kai ku r pasidalintų 
valdžią. Atsisakius žudynių, 
kokios buvo, ir l auk in ių 
drausmės metodų, partijos dik

t a tū ra , papuošta demokrati
niais kaspinėliais, išsilaikytų. 
Net kai kurių marksizmo prin
cipų nutylėj imas nesuke l tų 
didelių kar tumų. Pavyzdžiui, 
religija. Mažiau kalbant apie 
materializmą, Markso tikėjimą, 
būtų galima leisti Dievą rašyti 
didžiąja raide, nebausti jaunų 
žmonių, kurie krikštija vaikus 
arba su tėvais valgo Kūčių 
vakarienę. 

Nusidilintų žmogaus teisių 
aš t rumas, ypač mažiau varžant 
keliones į užsienį ir iš užsienio. 
Jos yra finansiškai naudingos 
Sovietų Sąjungai, o ideologinės 
žalos a tneša vos t rupu tė l į . 
Užsienio gyvenimą j au dabar 
pažįsta didelis skaičius žmonių, 
ir ne visi žavisi vakariečių 
demokrat i jos į d idmiesč 'us 
a tnešta netvarka. Jei už geleži
nės uždangos išnyks baimė, šie 
keliautojai džiaugsis, grįžę į šva
resnę ir nuo užpuolimų bei 
apiplėšimų ramesnę aplinką. 
Mažiau vilios material inės gė
rybės, nes bus suprantama, kad 
ir Amerikoje jų veltui nedalina, 
o geresnio aprūpinimo pažadai 
Sovietų Sąjungoje taip pa t ra
mins. 

Lieka kultūrinis gyvenimas — 
kr i t ika , diskusijos, kūryba . 
Tegu diskutuoja, tegu kuria , o 
kr i t ika padės sugaut i kyši
ninkus ir sukčius. 

Atrodo, kad Gorbačiovas eina 
šiuo keliu. Europos subolše-

specialistas, šiandien ta ip pat 
y ra c h a o t i š k a i p a l a n k i o s . 
Tačiau, jei gyvenimas laužtųsi 
panašia krypt imi , k a i p čia 
kalbėta, Lietuva savo nepri
klausomumo, kuris laiduotų 
va l s tyb inės k r y p t i e s pasi
rinkimą (ekonominės ir poli
tinės sutartys, vidaus gyvenimo 
tvarka, sava švietimo sistema) 
ilgokai nematytų. 

Reikia laukti , kad sovietų 
ekonominis persitvarkymas pa
gerins gyventojų aprūpinimą. O 
skalsa su ramybe gali vesti 
snaudulin, kurio metu pamirš
tami pavojai, — moralinis su
gniužimas, egoizmo antplūdis, 
surusėjimas, išnykimas. J au ir 
dabar ten išsitariama: gyventi 
galima, bijoti nereikia, ta i ko 
daugiau siekiama? O gal prie
šingai. Didesnė kūrybinė laisvė 
gali pašaukti naujus ir pozity
vius sąjūdžius, kurių pasekmių 
niekas nepramatys. Taip pat 
nepamirština, kad visais laikais 
pasaulyje buvo, yra ir bus jau 
nimo, atkakliai — net kar ta is 
akiplėšiškai — koreguojančio 
aplinką. 

N e s v a r b u , ka ip Sov ie tų 
Sąjunga judės, kur ir kada su
stos, — mes turime būti ar t i tau
tos ir su tau ta . Tačiau šis 
buvimas neturėtų virsti pirštais 
rodymu ir išmetinėjimu, kad tai 
šis tai tas lietuvių daroma ne
gerai, o gal ir viskas negerai, 
nes tokių išmetinėjimų turė
jome. Žinome, kad ten dar ne-

vikėjimas, ko siekė Leninas, yra galima visiškai laisvai kalbėti 
ne įmanomas . Čia ne rusa i ir e l g t i s . T a r p s i s t emą 
gyvena, čia yra vietos indivi- kritikuojančių yra dvi jėgos: 

Demonstrantai Vilniuje prie uždarytos katedros. Nuotr. A. Algmino 

dualizmui, ypač po Hitlerio 
patirties. Europos vietiniuose 
rinkimuose gali tai vienur tai 
k i tur daugumą laimėti komu
nistai, bet ir j ie bijo Sovietų 
tvarkos. Šitai rodo net kai kurie 
satelitiniai kraštai, pr ievarta 
komunistiški, bet nenorį būti 
pilnai bolševikiški. 

Tik prielaidos 

Žinoma, prielaidos s ta t in iam 
modeliu visada tikslesnės už 
tas , kurios liečia dinamiškas 
sąlygas. O Sovietai trūkčioja, 
tv ins ta . Niekas jų a t e i t i e s 
nepramato. Įvairiausi svarsty
mai, kaip ir šie, tur i labai mažą 
galimybę virsti tikrove. Tačiau 
spėlioti nedraudžiama. Savo 
politinės ateities nepramatė 
Leninas nei revoliucijos metu, 
nei po jos. Atkakliai s iekdamas 
tikslo, nežinojo, ką sukurs. Jam 
padėjo drąsa ir prieš revoliuciją 
buvusi chaotiška Rusijos pa
dėtis. Gorbačiovui drąsos pa
kanka. Sovietų Sąjungos eko
nominės sąlygos, kiek gali jaus
ti t ik spaudoje pasižvalgęs ne-

partijos ištikimieji, klausą nu
rodymų bei dėl savęs drebą, ir 
tikrieji lietuviai, nors gal taip 
pat iš partijos sąrašų. Kurie yra 
kurie? Skuboti spėliojimai ir 
sprendimai gali daug žalos 
sukelti. Kol kas neturėtume 
skirs tyt i , s tokodami t ikslių 
duomenų. 

SOVIETŲ - FILIPINIEČIŲ 
PROJEKTAI 

Filipiniečių delegacija, lan
k i u s i s Sov ie tų Sąjungoje, 
pranešė, jog pas i tar imai su 
sovietais buvę vaisingi ir galį 
išsivystyti į kelis bendrus pro
jektus. Diskutuojamųjų tarpe 
buvo Isabelos geoterminio pro
jekto statyba, naudojant sovie
tinę technologiją. Kitas pro
jektas buvo San Roque daugia-
tikslis projektas Pangasinan, 
kuriame būtų gaminama elek
t r a , i r i g u o j a m a ž e m ė ir 
surenkamos kasyklų atmatos, 
kad neterštų aplinkos. 

BALTASIS BANGINIS 
H E R M A N M E L V I L L E 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 

8 
— Seimininke, dėl Dievo meilės! — suvaitojau. — 

Ei, Petrai Coffin! Šeimininke! 
— Tu nekalbėt! — vėl sušvogždė laukinis . — Tu 

kalbėt, aš tave užmušt! 
Ačiū Dievui, kaip t ik tuo metu še imininkas įėjo į 

kambarį su žvake rankoje ir tada, iššokęs iš lovos, pri
bėgau prie jo. 

— Nebijok! — prabilo į m a n e besišypsodamas. — 
Queequegas nepalies nė plauko. 

— Liaukis tamsta juoktis! — surikau. — Kodėl man 
nepasakei, kad tas prakeiktas pers tek in inkas yra žmo
gėdra? 

— Aš ta r iau , kad tu j au žinai! Ar nesu sakęs jį 
išėjus pardavinėti galvų? Gulkis ir miegok. Ei, Quee- akis , negalėjau atskirti vienos nuo kitos, taip jos buvo 
queg, tu pažinti mane, aš pažinti tave! Žmogus miegoti panašios, i r tik spaudimo bei svorio ju t imas buvo 
čia su tavim. Tu suprasti? vienintel iai , kurie rodė, jog Queequegas ranka laikė 

— Aš suprast i — sukriuksėjo Queequegas , atsisės- mane apkabinęs. 
damas an t lovos ir le isdamas debesis dūmų. Tačiau po truputį prisiminiau praeitos nakties 

— Tu lipti Čia —jis pr idūrė , mostelėjęs k i rvuku ir įvykius, i r tada mane domino tik komiškoji nuotykių 
ne tik labai mandagiai , bet ir mielai pake ldamas pusė. Nepaisant visų mano pastangų, nesugebėjau 
antklodę. 

Aš stovėjau žiūrėdamas į jį. Nepaisant tatuiravimo, 
atrodė švarus žmogėdra. K a m a š sukėl iau tokį 
tr iukšmą? — save klausiau. Tasai žmogus yra tokia pat 
būtybė, ka ip ir aš. Verčiau miegoti su blaiviu 
žmogėdra, nei su gir tu krikščioniu. 

padėtų į šalį šią savotišką pypkę ir kad aš nieko prieš pašonėje, t a r s i jis būtų buvęs naujagimis su kirvuko 
miegoti su juo. tegu jis tik paliauja rūkęs. Tai galva. 
pavojinga, o, be to, aš nesu apsidraudęs. — Queequegai, dėl Dievo meilės! Queequegai, 

Kai t a i buvo pasakyta Queequegui, jis padėjo kelkis! — sur ikau, 
pypkę, vėl mandagiai mane kviesdamas lipti į lovą. Kai Pagaliau man besimuistant ir garsiai bešaukiant, 
a š paklusau, jis išsitiesė pakraštyje, tarsi norėdamas pavyko išgauti iš to kūno kriuktelėjimą, paskui jis ati-
pa.sakyti: — Taip gulėldamas aš nepaliesiu nė tavo t raukė ranką ir pradėjo purtytis, nelyginant šuo išėjęs 
kojos, iš vandens ir, atsisėdęs lovoje, t iesus kaip ieties kotas, 

— Labanaktis, šeimininke! — aš tariau. — Tams
t a gali išeit i . 

Aš apsisukau a n t šono ir niekad gyvenime geriau 
nemiegojau. 

IV. An tk lodė 

Kitą ry tą prabudęs su aušra, pajutau Queequego 
r anką meilingai mane apkabinusią. Antklodė buvo 
padaryta iš susiūtų atskirų atkarpų ir sudarė įvairių 
spalvų įnoringus tr ikampius. Iš kitos pusės Queeque-
go ranka, visa tatuiruota, atrodė nelyginant Kretos 
labir intas . Joje negalėjai rasti vieno ir to paties 
atsnalvio dalių. Ši ranka - galvojau - tarsi sudaro 
neatskir iamą nuokarpų antklodės dalį. Kai atmerkiau 

išsivaduoti iš to apkabinimo. Queequegas, giliai 
miegojęs, mane laikė taip stipriai, tarsi niekas kitas, 
o t ik mir t i s tegalėjo mus išskirti. 

Pamėginau jį pažadinti: Queequegai! Knarkimas 
buvo vienintelis jo atsakymas. Tada aš apsiverčiau ant 
k i to šono ir pajutau savotišką drekstelėjimą. Atkėlęs 

— Šeimininke, — kreipiausi , — pasakyk j am, kad antklodę, pamačiau kirvuką, kuris gulėjo laukinio 

žiūrėjo į mane besitrindamas akis, tarsi mėgindamas 
prisiminti, ka ip aš čia atsidūriau, nors, atrodo, po 
truputį jam grįžo supratimas apie mane. Aš jį stebėjau 
ramiai, jau be jokios baimės. 

Pagaliau Queequegas nušoko an t grindų ir tam 
tikrais mostais ir garsais mėgino duoti man suprast i , 
kad, jeigu aš neturiu nieko prieš, j is pirmas apsireng
siąs, o paskui kambaryje paliksiąs mane vieną. Štai 
tas laukinis, pagalvojau, turi civilizuoto žmogaus 
mandagumą. Šiuo atveju Queequegas pasirodė švelnus 
ir pagarbus, tuo tarpu aš buvau stačiokiškas ir atidžiai 
žiūrėjau į jį, jam besirengiant. Tomis akimirkomis 
smalsumas nus tūmė į šalį mano mandagumą. Šiaip ar 
taip proga žiūrėti į tokį žmogų kaip Queequegas pasi
taiko ne kasdieną. 

J i s pradėjo apsirengti nuo viršaus, užsidėdamas 
aukštą skrybėlę, paskui, dar neužsimovęs kelnių, 
paėmė batus ir padėjo po lova. Dangus žino, ką j is ten 
darė, bet iš visokiausių jo šniokštimų ir pastangų aš 
supratau, kad mėgino apsiauti. Queequegas. aišku 
buvo pereinamosios būklės padaras. J is buvo pakan
kamai civilizuotas, kad ypatingiausiu būdu parodytų 
savo barbariškumą. Jeigu jis nebūtų truputį civilizuo
tas, greičiausia nebūtų mėginęs apsiauti batus, tačiau, 
jeigu nebūtų pasilikęs laukinis, mint is palįsti po lova 
ir ten apsiauti jam nebūtų atėjusi į galvą. 

(Bus daugiau) 

: 
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„ T Ė V Y N E S G A R S A I " 
N A U J O J E R A D I J O 

S T O T Y J E 

Nuo rugsėjo 4 sekmadienio 
„Tėvynės garsa i" lietuvių radijo 
transliacijas tęs iš Jėzui tų John 
Carrol l univers i te to radijo sto
t ies - WUJC banga 88.7 FM 
kiekvieną sekmadien į nuo 8 
vai . iki 9:30 vai. ryto . 

Tautybių radijo vadovų sąjun
ga ir to l iau s t eng ias i , kad 
W C P N 90.3 FM viešosios radi
jo stoties vadovybės padarytas 
b ru t a lu s žingsnis, pana ik inan t 
12 valandų tau tyb ių transliaci
jas , būtų a t i ta i sy tas ir j šią stotį 
vėl bū tų sugrąž in tos tautybių 
programos, įskai tant ir lietuvių. 

Įtakingoji . .Round Table" va
dovybė sut iko būti arbi t ru , ve
d a n t derybas su s to t imi , nes j i 
a t s i s akė be tarp ia i derėtis su 
Tautyb ių radijo sąjunga. Apsk
r i to stalo vadovybė dar negavo 
a tsakymo į jos pasiūlymą. Pažy
mėt ina , kad šioje Apskri to stalo 
organizacijoje ir lietuviai yra at
stovaujami dviejų mūsų tautie
čių: buv. apskr i t i es asmeninių 
mokesčių d i rek to r i aus Juozo 
Stempužio. pr i imto prieš ketve
r i u s metus ir daba r naujai pa
kvies to Tautybių tarnybos di
rek to r i aus Algio R. -Rukšėno. 
Šios organizacijos nar ia i yra 
vysk. Pilla. eilė žymiųjų visuo
menininkų, kul tūr in inkų, advo
k a t u ir 1.1. 

Juodųjų st ipri organizacija 
. .Operation A le r t " protestuoja 
prieš tokį stoties pasielgimą, lai
k y d a m a tai mažumų diskrimi
nacija ir žada ta lką ir paramą. 

Tautybių~radijo sąjunga užve
dė bylą prieš stotį. Žymus Cle
velando advokatas Niek De Vito 
a t s tovaus šiai sąjungai Nuo 
rugsėjo 15 šis advoka tas tiktai 
gale> kalbėti šios bylos reika
lais . Linkėt ina , kad ši byla. in
kr iminuojant i t au tybes , būtų 
te ig iamai išspręsta. 

P A R A P I J O S KONCERTAS 

Dievo Motinos parapi ja jau 
d a u g metų rengia iškilių voka
listu, ins t rumenta l i s tu , "rkest-

ru bei choru koncertu^ Pasta
ra is ia is metais del įvairiu para
pijos projektu vykdymo, tokiu 
men in inku pasi rodymai buvo 
a t idė t i vėlesnėms datoms. 

Spalio 23 solistė Aldona Stem-
puž i sne . dės tant i dainavimą 
Cleveland Music Set t lement . ir 
solistė Jennifer Cochran-Luiza 
a t l iks koncertą parapijos audito
rijoje. 

„ G I N T A R A S " IR P A R O D A 
LIETUVIU D I E N O S E 

Tradicinės lietuvių dienos, 
rengiamos LB Clevelando apy
linkės, vyks spalio 8-9 dienomis. 
Ši u metų didžioji šventes atrak
cija — Toronto lietuvių jaunimo 
ansambl io . .Gin ta ras" spektak
lis. Per savo 33 metų sėkmingą 
veiklą gintariečiai y r a susilau
kę plataus ir gražaus įvertinimo 
ne t ik Kanadoje ir JAV-se, bet 
ir Europoj, k u r turėjo net tris 
koncertines išvykas, yra pasiro
dę Kanados ir Vakarų Vokie
tijos televizijoje. 

Ansambl io grakšč ius šokėjus 
palydi orkes t ras ir choras . Nuo 
1966 metų ansambliui vadovau
ja Rita ir Juozas Karasiejai , ku
rie k a r t u su Liudu Sagių ir 
Genovaite Breichmaniene, buvo 
sėkmingos VIII t a u t i n i ų šokių 
šventės meno vadovai. „Ginta
r o " puikiu ansambl iu grožėsis 
Clevelando ir plačių apylinkių 
l ie tuviai su savo svečiais. 

Ki ta didelė Lietuvių dienų at

rakcija — tai „Meno paroda 88". 
suorganizuota Algimanto Kezio. 
Šios parodos eksponatai buvo iš
statyti šių metų Kultūros kong
reso metu Toronte, Kanadoje. Ši 
išskirtinai plačios apimties pa
roda y ra gražus lietuvio kūrėjo 
reprezentantas. Nedaugelis lie
tuvių telkinių turės tokią pui
kią progą pamatyti lietuvio 
m e n i n i n k o genijų. Didžioji 
menininkų dalis bus atstovau
jami ir šioje Clevelando parodo
je. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
PRADEDA N A U J A 

SEZONĄ 

LTM Čiurlionio ansamblis, 
kuris už pusantrų metų švęs 
savo 50 metų darbo sukaktį , 
naują sezoną pradeda rugsėjo 11 
d. 1 vai . p.p. įvyksiančia repeti
cija savo patalpose Lietuvių na
muose. Čia bus pradėta ruošti 
ir naujasis repertuaras, aptart i 
ansamblio bėgamieji reikalai 
bei svarstomi koncertinių išvy
kų klausimai. 

Ansamblio vadovybė maloniai 
kviečia visus mylinčius lietuviš
ką dainą, o ypatingai jaunimą 
ateiti į repeticiją ir įsijungti į 
čiurlioniečių eiles. Artėjant jubi
liejui, ansamblis su džiaugsmu 
sveikintų sugrįžtančius buvu
sius čiurlioniečius. kurie tiek 
gražių jaunystės dienų praleido 
šio ansamblio tarpe ir kurio ma
loniais prisiminimais dar ir 
š iandien tebegyvena. Visi lau
kiami ir kviečiami. 

Dabartinę Čiurlionio ansamb
lio vadovybę sudaro: dr. Bronius 
Kazėnas — meno vadovas. Ona 
Mikulskienė — kanklių orkest
ro vadovė, Vladas Plečkaitis — 
valdybos pirmininkas. Violeta 
Žilionytė-Leger — vicepirm . 
Aušra Babickienė — iždininkė, 
Virginija Juodišiūtė — sekreto
rė. Raimundas Butkus — valdy
bos narys . 

STALINO-HITLERIO 
PAKTO ATGARSIAI 

Prieš 49 m. Stalino užsienio 
reikalų komisaras Molotovas ir 
Hitlerio užsienio reikalų minist. 
Ribbentropas pasirašė aktą, ku
ris palaidojo Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybes, įteisino ne
girdėtas žudynes, masinius trė
mimus, iššaukė religinio, tauti
nio, kultūrinio ir ekonominio 
gyvenimo aukščiausio laipsnio 
degradaciją. 

Ši sukakt is davė progą šią su
tarti priminti ir platesnei Cle
velando visuomenei. Clevelan
do „Pla in Dealer" dienraštis, 
kuris tautybių atžvilgiu y ra gan 
santūr ia i nusiteikęs, šį faktą 
gana plačiai atžymėjo savo 24 d. 
numeryje, atspausdindamas W. 
F. Miller straipsnį „Demanding 
Baltics* freedom" — „Demonst
rantai pasmerkė 50 metų sovie
tų dominavimą". įdėjo n e t dvi 
didžiules nuotraukas iš Cleve
lando demonstracijų: vieną pir
majame puslapyje ir antrą mies
to ir metropolijos bei valstijos 
skyriuje. Trys didžiosios TV sto
tys davė ištrauką iš Pabaltijo 
valstybių demonstracijų, reika
laujančių laisvės. 

Rugpjūčio 23-ji buvo lietinga, 
audringa diena, po 33 karščių ir 
sausros dienų, kai temperatūra 
siekdavo arti 100 F laispnių. 
Tik maždaug 100-150 asmenų iš 
visų trijų Pabaltijo tautu ir So
l idarumo sąjūdžio atstovų susi
r inko miesto centre padėti 
vainiką prie Karių ir jūreivių 
paminklo. Čia žodį tarė Ohio 
Helsinkio Accords Council pirm. 
Gaila Klimaitė. 

CLASSIFIED GUIDE 

Mickevičių šeima su iš Lietuvos atvykusiais. Iš kairės: Bernardas Mickevičius, Daiva Skuodyte. 
Gediminas Mickevičius, jo žmona Sofija, Irena Skuodiene, doc. Vytautas Skuodis, Jonas Vaznelis. 

Nuotr. Kazimiero Pociaus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
J U O D O J O KASPINO 

DIENA 

St. P e t e r s b u r g e l i e tuv ių 
kolonijoje visuomeninė bei kul
tūrinė veikla vasaros metu 
gerokai sumažėja, nes daug čia 
gyvenančių vasarai patraukia į 
š iaurę . Tačiau ir va sa r ą 
l ie tuvia i juda: k iekv ieną 
sekmadienį Lietuvių klubas 
turi pietus, dažnokai su prog
rama, kur išgirstame kolonijos 
naujienas ir susipažįstame su 
svečiais iš kitur, ypač dabar taip 
gausiai besilankančiais iš Lie
tuvos. 

Prabėgomis nepraėjo ir juodo
jo kasp ino d iena , k u r i o s 
paminėjimui iniciatyvos ėmėsi 
JAV LB St. Petersburgo apygar
dos valdyba. Pasakyčiau, jog čia 
buvo suruošti net du minėjimai: 
p i rmas is Lie tuvių k l u b e 
rugpjūčio 21 d., sekmadieni 
pietų metu ir antrasis St. 
P e t e r s b u r g Beach mies t e 
rugpjūčio 23 d. 

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį, 
kaip paprastai, pietų programą 
pravedė klubo pirmininkas A. 

Karnius. Po pietų jis pakvietė 
JAV LB St. Petersburgo apygar
dos pirm. P. Jančauską padary
ti pranešimą apie numatomą 
Juodojo kaspino dienos minėji
mą. P. Jančauskas kvietė visus 
rugpjūčio 23 d. 10 vai . ryto 
gausiai dalyvauti St. Peters
burg Beach mieste ruošiamaja
me minė j ime . To l i au j i s 
pakvietė šios dienos paskai
t ininką Vliko pirm. dr. K. 
Bobelį. Paska i t in inkas savo 
kalboje apžvelgė ano meto Euro
pos politinę padėtį, privedusią 
prie gėdingo Ribbentropo-Molo-
tovo pakto sudarymo. Šio pakto 
išdavoje Vokiet i ja užpuolė 
Lenkiją, o Rusija 1940 metais 
prarijo Pabaltijo kraštus. Pre
l e g e n t a s k v i e t ė so l i da r i a i 
jung t i s į v i same pasaulyje 
ruošiamą protestą ir gausiai 
dalyvauti rugpjūčio 23 dienos 
minėjime. 

Rugpjūčio 23 d. 10 vai . ryto 
prie St. Pe t e r sbu rg Beach 
miesto savivald\ bės susirinko 
gana gausus būrys žmonių. Anot 
„Tampa Tribūne" korespon
dentės, čia dalyvavo apie 300. 
Nors buvo karštoka, bet apie 10 
lietuvaičių nepabūgo pasipuoš

ti t au t in ia i s rūbais, paženklin- • 
tais juodu kaspinu. Praeivių dė
mesį ir atkreipė tie juodieji kas
pinai, kurių reikšmę apibūdino 
Lietuvių kredito unijos „Kasa" 
St. P e t e r s b u r g o s k y r i a u s 
vedėjas Aras Mieželis, nupa
sakodamas ano meto įvykius, 
sudaryto pakto reikšmę ir jo 
išdavas. Tai buvo 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. 

To l i au mies to m e r a s R. 
McKenney perskaitė specialią 
šiai dienai paruoštą prokla
maciją, kviečiančią visus miesto 
gyventojus jungtis, minint šią 
liūdną sukaktį. Giedant JAV ir 
Lietuvos himnus, priėjau plevė
suojančios Amerikos vėliavos, 
buvo pakelta Lietuvos vėliava, 
perrišta juodu kaspinu. 

Iš viso, minėj imas buvo 
gražiai suorganizuotas ir praėjo 
pak i l i a n u o t a i k a . . .Tampa 
Tribūne" dienraštis atsiuntė 
savo korespondentę ir fotografą. 
Minėjimą aprašė koresponden
tė Donna Vavala rugpjūčio 24 d. 
numeryje, o ta ip pat įdėjo 
4 lietuvaičių nuotrauką. 

Korespondentės dalyvavimas 
minėjime yra Viktorijos Jacob-
sen nuopelnas, kuri , turėdama 
pažinčių, pasiekia laikraščių 
redakcijas ir televizijų stotis. 

St. Všk. 

Dr. Algirdas Statkevičius. ku
ris 17 metų buvo ištremtas už 
tai, kad reikalavo Lietuvai lais
vės, kalbėjo City Club forume. 
J is klausytojams teigė, kad jis 
savo asmeninę laisvę atgavęs. 
tai esanti Gorbačiovo liberalė-
jančios politikos ir Amerikos po
litinės ir moralinės paramos iš
dava. Pagal kalbėtoja, Gorbačio
vo atvirumo politika komunis
tu pavergtoms tautoms teikian
ti daugiau vilties. Pavergtos 
tautos drąsiau reikalauja lais
vės, be kurios Sovietu Sąjunga 
negalės įgyvendinti savo at
virumo politikos bei išgelbėti 
krašto ekonomiją iš bauginan
čios stagnacijos. Dr. Statkevi
čius yra Lietuvos Laisvės -lygos 
pirmininkas. Jo kalbos vertimą 
į anglų kalba atliko Algis Ruk
šėnas. 

Dr. Statkevičius, dabar gyve
nantis Chicagoje. taip pat kal
bėjo Catholic Center prie kated
ros. Sį pokalbį organizavo Com-
mission Community Action ir , 
Ohio Helsinki Accord Council. 
Čia Paulius Alšėnas vertė dr. 
Statkevičiaus pareiškimą. 

Šiuos renginius organizavo 
Altos skyr ius , Paba l t i eč ių 
komitetas. LB apylinkė ir Jau
nimo sąjunga. Visuose rengi
niuose lietuviams buvo gerai 
atstovaujama. Ingrida ir Romas 
Bubliai svečius pakvietė vai
šėms į savo namus. 

ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Mokykla mokslo metus prade
da rugsėjo 10 d., šeštadienį. 9 
vai. ryto Dievo Motinos parapi
jos mokyklos patalpose. 

V. Rociūnas 

TAUTOS F O N D O DIENA 

Tautos fondo atstovybė Ohio 
valstijai skelbia rugsėjo 11 d. 
Tautos fondo diena. Ją atžymėti 
yra rengiamas Tautos šventės — 
rugsėjo 8 d. minėjimas ir Tautos 
fondo 1988 m. vajaus pradžia. 

Minėjimas įvyks rugsėjo 11 d., 
sekmadienį. 4 vai. p.p. Lietuvių 
namuose. Programoje bus rodo
mas liepos 9 d. demonstracijų 
Vingio parke. Vilniuje, filmas, 
stambesniųjų aukotoju pager
bimas ir vaišės. Vaišių auka 10 
dol. Norintieji vaišėse dalyvau
ti prašomi apie tai pranešti iki 
rugsėjo 5 d. TF sekr. Antaninai 
Puškoriūtei.tel. 4734514. Kvie
čiami visi Clevelando ir apylin
kių lietuviai š iame Tautos fon
do renginyje ir vaišėse dalyvau
ti. 

Tautos fondas išlaiko VLIKą-
-ELTĄ. Informacijos biurus Wa-
shingtone ir Europoje, remia 
Vatikano ir Romos valstybinio 
radijo transliacijas į okupuotą 
Lietuvą, leidžia įvairiomis kal
bomis ELTOS biuletenį, infor
muojanti laisvąjį pasaulį apie 
tikrą padėtį okupuotoje Lietuvo
je. Tam reikia daug lėšų. todėl 
prašome atsiliepti į skelbiamą 
vajų ir skirti Tautos fondui savo 
auką. 

Šių metu Tautos fondo atsto
vybe Ohio valstijai sudaro: Vy
tautas Jokūbaitis — pirminin
kas. Algimantas Pautienis — vi
cepirmininkas. Antanina Puš-
konūtė — sekretorė, Henrikas 
Idzelis — iždininkas ir TF įga
liotinis: Romas Bridžius. Vytau
tas Januškis . Linas Jokūbaitis 
ir Vytautas Stuogis — nariai. 

PASSBOOK 
SAVIIMGS... 
titi tat wiy to 

Pili Uli 
Cea?ounM 

Q u • r t t r ! y 

see us for 

AT 0UR 10W RATO 
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TO FIT r O U * I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2312 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 6O60B 
P«t«r Kazanauftkas, Pf%. Tel. 847-7747 

U H i H i Non.T\i«.rrl.+>4 T f lu r .V t M t . »-X 

SERVING CHICACOLAND SINCE IMS 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636 -616* 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arba^orite būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės (kam'avimas nemokamai . 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t re t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Dažau namus iš lauko ir vidaus. 
Atlieku įvairius namų pataisymus. 
Skamb. Vytui, te l . 925-5300. 

FOR RENT 

Išnuomojamas II a. butas nuo 
rugsėjo 15 d . 6 dideli kamb.; arti 
Šv. Kryžiaus ligoninės. Teirautis 
rytais arba vakara is t e l . 
737-0928. 

DIRSĖ APTS. — Motei sav. GENĖ 
DIRSĖ praneša, kad persikėlusi į nau
ją vietą, 3614-16 Gult Blvd., St. Pate 
Beach , FL 3 3 7 0 6 , t e l . 
813-367-2668, jau pasiruošė sve-
čius-atostogautojus maloniai priimti. 
Nuosavybė ant jūros kranto: su visais 
patogumais. 

FOR SALE 

Digiai parduodu tinkamus 
naudoti Letuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
ki tataučių v isuomet buvo 
didelis. 

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

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago. IL 60629 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr 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 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OnMfc 
21 KMIECtK REALTORS 

7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

Atdara* apžiūrėjimui 
Sekmadienį — nuo 1 Iki 4 v. p.p. 

6110 S. Major — 5'/2 kamb. mūrinis su 3 
miegamais kamb. 1 V* modern. vonia. Liuk
sus virtuvė su medžio spintelėmis Gražus 
įrengtas rūsys. Centr. oro vėsinimas. 
Aluminum trim. V/t garažo su automatiniu 
atidarymu Labai geram stovy, labai švari 
nuosavybė. Paskubėkit! 

Nr. 232— 12 butų mūrini* Brldgeporte. 
Po 2 ir po 1 mieg. kamb. butai Atskirai 
apšildomi. Pilnas rūsys. Labai geram stovy. 
Pelninga nuosavybė. 31 st ir Racine Ave. 
Skambinkit dabar. 

Nr. 289 — pravažJuoklt — netrukdykite 
3452 W. 54 Ptace 10 kamb namas su 7 
dideliais miegamais ir 5 voniomis. Su me
dinėm spintelėm, modern virtuvė didesnė 
už kai kuriuos salonus. Nauji elektros laidai. 
Nauji kilimai. Alum. papuošimai. Didelis 
patio ir vaikams namukas žaidimui. 
Galimybė giminingom šeimom gyventi. Arti 
St. Nieks ir Ebertiardt mokyklų. Skambinkit 
dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
\lamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
> Tel . — 434-7100 

EVERGREEN PARK 
savininkas parduoda 3-jų mie
gamų Ranch stiliaus namą. Pil
nas rūsys. Valgomasis. Centr. oro 
vėsinimas. Gazu apšildymas. At
skiras garažas. Viskas puikiame 
stovyje. Neužimtas $84.600. 
Skambinkit 349-3238. Agentai 
prašomi nesikreipti. 

9^21 
OLSICK * CO.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUM 
Sekmad . rugsėjo 11-tą nuo 1 iki 4 popiet 

325 Stafford Way 
Bollngbrook. Illinois 

Namas visam laikui! 2 deniai vasarai ir 
didelis šeimos kamb su Heatilator 
Pireplace šaltom žiemos naktim 3 
miegamieji. IVį vomos ..Eat-ln' virtuvė 
plius valgomasis kambarys Namas —* 
..raised ranch" Tik $93.900. 

Ypatingai dailus namas Kaip naujas, pilnai 
perremontuotas namas Lemonte! Skliau-
tmės lubos salone Puiki virtuvė su daug 
spintelių 3 miegamieji kamb. 1V4 vonios. 
Ilgai nelaukite Tik $104,900. 

Dangus nepadeda žmogui, ku
r i s nenori dirbti . 

Sofoklis 

' 

1 

file:///lamo


SEPTINTOJI 
TAUTINĖ 

STOVYKLA (4) 
LIUDA R U G I E N I E N Ė 

nais. Įnešamas didžiulis vai
nikas, supintas su geltonomis, 
raudonomis ir baltomis gėlėmis, 
taip pat juodu kaspinu perriš
tas. Miško broliai atneša tauti
nę vėliavą. Salėje nuaidi Lie
tuvos himnas. Pirmasis prabyla 
kun. A. Saulaitis. Kalba apie 
teisingumą žmonių ir tautų 
atžvilgiu ir kad yra „palaiminti 
visi, kurie ieško teisingumo". 
Vienas iš jaunimo apibūdina 
rugpjūčio 23-čiosios dienos 
prasmę. Perskaitomas Michi-
gano senatoriaus Donald Riegle 
laiškas Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai, pasirašytas 27 kitų senato
r ių. P r i m e n a m a , jog JAV 

Dr. Vytautas Dambrava gražioje gamtos aplinkoje, kairėje — žmona Unda supranta pabaltiečių padėtį, 
Apolonija, dešinėje Meilutė Rulienė. juos užjaučia ir remia. Per-

Nuotr. Kazimiero Pociaus skaitomas jaunimo paruoštas 
tekstas stovyklautojų vardu Lie
tuvos žmonėms. Jis buvo per-; 
duotas žodžiu per Amerikos bal
są. Stovyklautojai pritaria en
tuziastingu plojimu. Tuomet 
uždegamos žvakutės ant vaini
ko. Jų 49, primenančios visus 
p a v e r g i m o metus . Kiek
vieną jų uždega nuo jauniausio
jo iki vyriausiojo skautai ir 
skautės. Paaiškinama apie svar
biuosius mūsų istorijos įvykius 
nuo 1979 iki 1988. Paminimi šių 
metų reikšmingieji įvykiai. Tuo
met vainikas iš salės nešamas 
iki ežerėlio, kur paleidžiamas į 
vandenį. Tikimės, kad šių mažų 
šviesių liepsnelių neužgesins 
lietus, tačiau mūsų mintyse jos 
tikrai neužges. Išnešus vėliavas, 
visi sustojame ir su iškeltomis 
rankomis, kaip dabar daroma 
Lietuvoje, dainuojame,.Lietuva 
brangi". Jaučiame, kad ir mes, 
nors labai maža dalele susijun
gėme su broliais ir sesėmis 
Lietuvoje ir gal šiek tiek pa
lengvinome jų sunkią naštą. 
Ceremonijoms pasibaigus sku
bame sveikinti jaunimą, kuris 
pajėgė šias prasmingas iškilmes 
suorganizuoti. Jų pačių veidais 
rieda ašaros. Jie yra: Rimas 
Čiuplinskas, Ginta Draugelytė, 
Teresė Giedraitytė, Asta Kaz
lauskaitė, Melisa Mackevičiūtė, 
J u l i j a M i n k ū n a i t ė . A u d r a 
Mockaitytė, Kazys Motekaitis, 
Rita Račkauskaitė, Rita Sakutė, 
Vilija Vijūnaitė, Paulius Vis
kanta. Nemanau, jog stovykloje 
teks išgyventi stipresnį mo
mentą, tad ir noriu šioje vietoje 
sustoti. Septintoji tautinė sto
vykla rytoj jau baigiasi. 

Įspūdžių daug. Prisimenu ir 
savo jaunystę. Lyginu. Kai 
kurie dalykai sekasi blogiau, 
bet daug dalykų yra padarę 
nemažą pažangą. Viena t ik 
galiu pasakvti. kad darbas su 
vaikais ir su jaunimu yra vienas 
iš svarbiausių mūsų lietuviško
je visuomenėje, nes čia glūdi tik
ras is entuziazmas ir vil t is 
ateičiai. Svarbu juos tinkamai 
išauklėti ir ateičiai paruošti, nes 
jie yra tie. kurie nulems ne vien 
Lietuvos, bet ir visos žmonijos 
l ik imą su Dievo paga lba 
pozityvia linkme, o „stengiamės 
palikti pasaulį šiek tiek geresnį 
nei radome". 

O jūs , kurie t ikite, ne turėki 
te draugystės su žmonėmis, a n t 
kurių Allachas yra supykęs. 

Koranas 

Prie vieno dalyko susitelkti ir 
j am atsidėti — štai pirmoji vais
ingo darbo sąlyga. 

O. Sw. Marden 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 9 d. 

Prityrusiųjų skaučių pasto-
vyklė. Vadovė ps. fil. Giedrė 
Penčylienė su eile padėjėjų. Var
das: „Tėviškės laukai" . Kadan
gi s tovyklaujama rugpjūčio 
mėn., tai „tėviškės laukuose" 
žiba rugiai. J ie matosi papuoši
muose, darbeliuose, dėvi rugių 
spalvos šiaudines kepuraites, 
apsaugojusias pri tyrusias nuo 
karštos saulės. 

Apie rugiapjūtę paruošė vaidi
nimą. Vieną rytą, saulei tekant, 
sesės nuėjo į stovykloje esančią 
aukščiausią vietą (1300 pėdų;, 
kur seselė Igne pravedė susi
mąstymą. Sesė Lyvija Garsienė 
parašė p r i ty rus ioms gražią 
da iną . K u n . A. S a u l a i t i s 
pamokė apie žvaigždes, kurias 
stebėjo per teleskopą. Gerai 
pas i sekė p a š n e k e s y s ap ie 
uniformas ir žmogaus išvaizdos 
reikšmę. V.s. fil. Vilius Bra
žėnas paaiškino, kaip išeivijoje 
jaunimas gali kovoti už Lietu
vos laisvę. Jaun imas šiuo klau
simu domėjosi ir daug klausi
nėjo. B e s i k a l b a n t ap ie 
programą, sesė Giedrė pasižiūri 
į užrašus ir sako: „Pirmadienis 
— audra". Prityrusios nuo jos 
nukentėjo, nes siautėjo smarkus 
vėjas ir labai sulijo. „Dar ir 
dabar kai kurie mano įsakymai 
skraido miške". 

Jūrų skaučių pastovyklės var
das ..Neringa". Virsininkesj.ps. 
Audronė Gulbinienė, j . p s . Vili-
gailė Lendraitienė ir 7 padė
jėjos. Š ū k i s : „Te lyd i m u s 
draugystė dabar ir visados, nes 
Neringos stovykla gyvuoja ir 
gyvuos!" Programa: Lietuvos 
d iena (Ner ingos p a d a v i m o 
pristatymas. Kuršių marios. 
Baltijos jūra, Klaipėda), skau-
tybės diena (pionerijos skau-
toramos), t a r p t a u t i n ė diena 
( t a r p t a u t i n ė s igna l izac i j a , 
morzės kodas, vėliavų signali
zacijai. Jūrų skautijos diena 
(šv. Mišios prie vandens ir jūros 
sporto diena). Antradienis pa
skirtas draugystei, be t kaip 
tyčia šiandieną visą dieną lyja. 
sunku sesėms ir broliams vieni 
k i t u s l a n k y t i , visi skuba 
pakuot i s — rytoj s tovykla 
baigiasi. Stovyklautojų 53. 

Šalia vadijos yra ir vyresniųjų 
sesių pastovyklė, pavad in ta 
„Žara III". Vadovė v.s. fil. Lilė 
Milukienė su dviem padėjėjom, 
šios sesės yra dešinioji ranka 
Seserijos vadijai. Padeda ten, 
kur reikia, tačiau turi laiko ir 
viena su kita ar t imiau susipa
žinti. Ypač džiaugiasi, kad jų 
tarpe yra Europos rajono vadei-
vė ps. Vida Gasperienė, kuri 
papasakojo ap ie Škot i jos 
lietuvių gyvenimą. Ten lietu
viai gyvena jau labai seniai, 
parapija yra 120 metų. Skauti-
ninkės diskutuoja daug joms ak
tualių temų. 

Ne Seserijos rajone, bet art i 
valgyklos yra ir jauniausiųjų 
oastovyklė „Močiutės pasaka" . 

Vadovė ps. fil. Vida Juškienė su 
keturiomis padėjėjomis. Apie jų 
pastovyklę vadovių knygoje pa
r a š y t a , kad a tvykus i e j i 
stovyklauti išgirs: „močiutės 
pasaką apie tėvelių šalį, kur 
augo jie maži, apie užburtą 
karalai tės dvarą, gintarinę pilį 
Baltijos dugne". Iš pasakų, 
da inų , va id in imų, ža id imų 
susidėjo jų programa. Kar tu sto
vyklauti turėjo progos ir tėve
liai. Šūkis: ..Myliu mamą ir 
tėvelį, mylių Lietuvos šalelę!" 
Stovyklautojų apie 20. 

Grįždama iš Seserijos trum
pam sustoju pasikalbėti su sto
vyklos viršininke sese Ged
gaudiene. Jos paklausiu: „Kas 
šiuo metu yra reikalingiausia 
l ietuviškam jaunimui?" J i tuoj 
pat a tsako: „Lietuvių kalba" . 

Tok io s d ide lės a p i m t i e s 
stovykloje, kaip ši, atsakomybės 
ir darbo netrūksta bent šimtinei 
asmenų, pavyzdžiui, kad ir 
stovyklautojų pamaitinimas nė
ra lengvas uždavinys. Vyriau
sias ūkio ir tiekimo vadovas yra 
s. Gintaras Taoras su 23 padėjė
jais ir padėjėjomis. Jaun imui 
maistas labai patinka. Stovyk
lautojai beveik visi sveiki, 
tačiau pasitaiko ir nelaimių. 
Pirmąją pagalbą suteikia gailes
tingoji sesuo s. Julija Taorienė. 
I š l e i s t a l a ik r a š t ė l i o penk i 
n u m e r i a i , r e d a k t o r i u s v.s. 
Česlovas Senkevičius. Skauta i 
mėgsta ne tik laiškus gauti , bet 
ir rašyt i . Pirmąją stovyklos 
dieną buvo naudojamas specia
lus pašto antspaudas, stovykla 
taip pat tur i savo antspaudą. 
Paštui vadovauja v.s. Stasys Il
gūnas. J a m talkina v.s. Vladas 
Bacevičius. Stovyklos komen
dantas — v.s. fil. Romas Joku-
bauskas, vyriausia laužavedė — 
ps. Virginia Juodišiūtė, vandens 
vadovė —j.ps. Violeta Paulienė. 
Surengtos kelios parodos: apie 
Lietuvos pinigus, Lietuvos gink
lus, nuotraukų iš šešių tautinių 
stovyklų, tautodailės. Septinto
sios t au t inės stovyklos dainos 
žodžius pa r a šė v.s. Nijolė 
Užubalienė, muziką — Viltenis. 
Išleistas specialus leidinys — 
„Lietuvių Skautų Sąjunga 1988 
m . " R e d a k t o r ė v .s . Alė 
Namikienė. 

Š iand ieną 7 vai. v a k a r e , 
s m a r k i a i lyjant , rugpjūčio 
23-čios, juodojo kaspino dienos, 
demonstracija, turėjusi įvykti 
lauke, perkel ta į valgyklą. 
Skautai vyčiai ir vyresniosios 
skautės j au nuo sekmadienio 
šiam įvykiui ruošiasi. Lauke 
iškabinti plakatai, suorgani
zuota speciali programa ir infor
muotas jaunimas. Tuoj po vaka
rienės susėdame prie stalų. Salė 
pilnutėlė, tačiau tylu. Visi jau
čiame, kad šis yra labai svarbus 
momentas mūsų stovykliniame 
gyvenime. Priekyje, virš ugnia
vietės, kabo juodosios dienos 
užrašai papuošti juodais kaspi-

Mieli Broliai ir Sesės 
Lietuviai! 

Susirinkę septintoje Lietuvių 
skautų tautinėj stovykloj, kurio
je dalyvauja lietuviai skautai iš 
viso laisvojo pasaulio, sveiki
name Jus, mininčius rugpjūčio 
23-čią. Žinokite, kad ir mes 
minime šią juodą dieną. 

Meldžiamės, kad Jūsų minėji
mai Vilniuje, Kaune, Šiauliuo
se, Kretingoje bei Rygoje ir Ta
line įvyko be kliūčių. 

Karštai tikime, kad Moloto-
vo-Ribbentropo slaptas susitari
mas, atėmęs Lietuvos Nepri
klausomybę, bus panaikintas ir 
ši 1988 metų juodoji diena bus 
paskutinė. 

Mūsų tautos aušra jau čia. 
Savo veikla siekiame iškelti 
Lietuvos vardą ir jos okupaciją 
pasaulio visuomenės akyse. 

Lai Dievas laimina mūsų 
b r a n g i ą tėvynę Lie tuvą. 
Bud ime k a r t u su J u m i s 
siekdami jos laisvės. 

L.S.S. VII Tau t i nė s 
S tovyk los s tovyklautojai . 

A.tA. 
ALEKSANDRA LINGIENĖ 

POŠKAITĖ 

Gyveno Melrose Park, Illinois. 
Iškeliavo amžinybėn rugsėjo 7 d., 10 vai. vakaro, sulauku

si 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Šilalės valse., Vaičių 

kaime. Amerikoje išgyveno 38 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas, dukterys 

Eugenija Pažerūnienė, žentas Juozas, Elena Jablonskienė, 
Aurelija Kriaučiūnienė, žentas Kęstutis, Liucija Tirvienė! 
žentas Algis; anūkai Antanas, jo žmona Caroll, Jūratė, jos 
vyras Jonas, Loreta, jos vyras Linas, Danguolė, jos vyras Tony 
Pototzky, Arūnas, jo žmona Ellen, Remigijus, jo žmona Jean, 
Arūnas, Linas, Marius, Laura, Robertas, Andrėja, Viktoras; 
5 proanukai ir kiti giminės. 

Penktadieni, rugsėjo 9 d., 11 vai. ryto kūnas bus pašar-

M ^l^'*0*-16°° W ChiCag0S A v e n u e ' M e l r ° * 
Šeštadienį, rugsėjo 10 d., 9:30 vai. ryto bus atlydėta į 

Sacred Heart parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Seimą 

A.tA. 
LINUI STAŠKŪNUI 

mirus, jo žmonai APOLONIJAI, duk
rai, sūnums ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Dr. Antanas ir Birutė Ciuriai 
Dr. Jonas ir Janina Šalnai 
Marius ir Kotryna Sodoniai 

A.tA. 
P E T R U I ČEPUI 

t r ag i ška i ž u v u s , t ė v a m s V A L E N T I N A I ir GIN
T A R U I , s e s u t e i R A S A I , s e n e l i a m s L I D I J A I 
ČEPIENEI , O N A I ir A L F O N S U I ŠCIUKAMS, kr ikš
to motinai DALIAI Š Č I U K A I T E I ir vis iems ar t imie
siems r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą ir d r a u g e 
l iūdime. 

Lietuviškosios Skautybės Fondo Valdyba 

A.tA. 
KAZIMIERUI ŠALKAUSKUI 

mirus , jo dukrą prof. dr . N I J O L Ę R E M E I K I E N E , j o s 
šeimą ir visus a r t i m u o s i u s nuoširdžia i kolegiškai 
užjaučia. 

Chicagos Lietuvių Dantų 
Gydytojų Sąjunga 

Pradedant 1988 m. Ilepoe 2 d., kas iastadlanį 
8:40 Iki 10 v. v. 

par WPNA (buv WOPA stotla) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • svalkata - motery pasauli* • sportas - lltaratūra - kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

A.tA. 
ANTANAS TUMOSA 

Gyveno VVestland, Michigan. 
Mirė 1988 rugsėjo 7 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pavilkiuose. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lilė Gražulienė, 

žentas Valerijus, anūkai Paulius, Marius, Laura ir Andrius; 
Lietuvoje brolis Pranas su šeima ir mirusių brolių Jono ir 
Juozo šeimos bei kiti giminės draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 10 d. Harris 
koplyčioje, 15451 Farmington Road, Livonia, Michigan. 

Gedulingos šv. Mišios bus pirmadienį, rugsėjo 12 d., Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje, Southfield. Michigan. Laido
jamas antradienį, rugsėjo 13 d., Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. 

Nuliūdę — duktė, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Tel. 
313-554-1275. 

A.tA. 
ONUTEI RIBINSKIENEI 

m i r u s , jos vyrui JURGIUI gi l iausią užuojautą reiškia 

Kazys ir Stasė Riškai ir šeima 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C 'a l i fornia A v e n u e 
Te l e fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 0 0 5 - 0 7 Sou th 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 
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

-

P E T K U S 

MARQUETTE FU N E RA L HOMK 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 S t . . C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h Av . , C i c e r o 
Te le fonas - - 8 0 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LAC K ir S Ū N l S 
LACKANVICZ 

LAIDOTUVIŲ 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 
92.36 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430 -5700 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 
Alliance Communications, Inc. 

408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 
tai. nr. 848-8980 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. .Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

i 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 9 d. 

x „Draugo" banketu labai 
rūpinasi renginių komitetas, 
šiuo metu Irena Kerelienė. kuri 
atidarys banketą rugsėjo 25 d., 
sekmadieni, Martiniąue resto
rano pokylių salėje. Meninę dalį 
atliks estradinė dainininkė 
Violeta Rakauskaitė-Štromienė. 
I. Kerelienė rūpinasi taip pat 
banketo ir meninės dalies 
sklandžiu pravedimu. kuriame 
dalyvaus jos parinkta jauna 
mergaitė. 

x „Our Sunday Visitor" sa
vaitraštyje, rugsėjo 11d. laidoje, 
yra išspausdintas Desmond 
O'Grady, šio laikraščio ko
respondento Romoje, i lgas 
straipsnis apie Lietuvą. Straips
nyje duodama Lietuvos istorija 
ir aprašoma dabartinė padėtis. 
Taip pat primenama, kad prie 
Stalino buvo išžudytas beveik 
trečdalis kunigų ir pasauliečių, 
ištremiant nežmoniškoms sąly
goms j 3'birą. Autorius pats 
lankėsi ok. Lietuvoje. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje eina nuo 
rugsėjo 8 iki 15 d. Šiluvos atlai
dai. Rugsėjo 11 d., sekmadienį, 
2 vai.p.p. bus procesija. Atlaidus 
veda kun. Antanas Švedas, 
MIC. kuris ir po procesijos baž
nyčioje pasakys lietuviškai ir 
angliškai pamokslą. 

x Per Dainavos ansamblio 
ruošiamą naują spektaklį 
„Lietuviškos Užgavėnės" 
dainas paruoš Rasa Posko-
čimienė ir Darius Polikaitis, o 
šokius paruoš Irena Smieliaus-
kienė. ,.Grandies" ansamblio 
šokių mokytoja. Spektaklyje 
taip pat dalyvaus ,,Grandies" 
t au t in ių šokių šokėjai., 
pavardės ir vieneto praleidimą 
atsiprašome. 

x Don Varno posto pagal
binis moterų vienetas išsirinko 
nauja valdybą: pirm. Rita 
Radclit'f. pirma vicepirm. Mary 
Jurgil. antra vicepirm. Frances 
Urniežius, sekr. Jean Pargaus-
kas, iždin. Valerija Stanaitis, 
istorikė Violet Jocius, kapelio
ne Jean Sobecki. kasdieniams 
rup. Mary Ellen Martis. Denise 
Hornik ir Josephine Wasilews-
kis. Įvesdinimas bus rugsėjo 17 
d Po to užkandžiai. 

x Pokalbis su ses. Igne apie 
religini jaunimo auklėjimą bus 
rugsėjo 25 d. nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. p.p. Pedagoginio instituto 
patalpose Jaunimo centre. Ši 
programa, kurią globoja LB 
Švietimo taryba, ypač naudinga 
di rbant iems su j a u n i m u 
mokyklose. Norintieji pokalby
je dalyvauti prašomi pranešti 
iki rugsėjo 22 d. tel. 968-7377 ar
ba 377-9957. 

x Sofija Šimkienė, Royal 
Oaks, Mich., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 10 dol. auką ir 
palinkėjo, kad „Draugas" ir 
toliau gyvuotų ir skleistų 
lietuvišką žodį ir mintį. Ačiū už 
viską. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Privačiai parduodamas vie

nos šeimos, puikiai įrengtas 
namas Marąuette Parke, 72 St. 
ir Prancisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint. 

(sk) 
x Mutual Federal Savings 

ieško kasininko-ės (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. Skambinti 
M 7 - ™ 7 - (sk) 

x Stella Kaulakienė, Mari 
jonų bendradarbių pirmininkė, 
prašo pranešti, kad po vasaros 
atostogų pirmas susirinkimas 
bus rugsėjo 21 d., trečiadienį 
Marijonų vienuolyno salėje. Bus 
aptartas pasirengimas lapkričio 
6 d. žaidimų popietei. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. 

x P ianistas Manigirdas 
Motekaitis akompanuos solis
tams — dainininkams, kurie at
liks programą Margučio rengia
mame koncerte, spalio 2 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Bilie
tai Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Kas dar negrąžinote 
„Draugo" laimėjimų šaknelių, 
prašome jas grąžinti iki rugsėjo 
24 d., nes rugsėjo 25 dieną 
..Draugo" banketo metu Marti
niąue, Evergreen Park, Illinois, 
traukimo būdu paaiškės laimin
gieji. Kviečiame visus dalyvau
ti ir tuo prisidėti prie „Draugo" 
leidimo išlaidų sumažinimo. 

x Juozo Urbšio atsiminimai 
netrukus pasirodys spausdina
mi „Draugo" spaustuvėje. Sure
dagavo Pilypas Narutis, leidžia 
Tautos fondas. 

x Lemonto apylinkės tradi
cinė gegužinė bus sekmadienį, 
rugsėjo 18 dieną, puikiame 
Lemonto centre. Kviečiame 
visus atsilankyti ir pabendrau
ti su draugais ir pažįstamais. 
Bus skanaus maisto, gėrimų ir 
veiks gausūs laimėjimai. Pasi
matysime rugsėjo 18 d. 

x Don Varno Amerikos le
giono 986 nr. išrinkta nauja 
valdyba ir bus įvesdintas 
rugsėjo 17 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Don Varno posto salėje, 
6816 So. Western Ave. 1988-89 
metams išrinkti komandierium 
Albert Grebliunas, vyresniuoju 
vicekomandierium Adam 
Anderson, jaunesniuoju vice
komandierium John A. Yerkes, 
adjutantu Edvvard Pocius, 
istoriku William Petrulis, 
tarnybai Sergio Senėse, kape
lionu kun. Anthony Švedas, 
kapeliono pagelbininku Charles 
Petrilla. Sargent at Arms Bru
no Mikėnas ir medicinos 
priežiūrai dr. John J. Simonai
tis. 

x „Spindulio" ansamblis 
kviečia visus savo šokėjus pir
moms repeticijoms. Studentai 
renkasi šį sekmadienį, rugsėjo 
11 d., 6 vai. vak.. o jauniai — 
pirmadienį, rugsėjo 12 d., 7 vai. 
vak. Repeticijos vyks Lietuvių 
centre Lemonte. Norintieji įsi
jungti į ansamblio veiklą as
menys prašomi kreiptis į vadovę 
Rasą Poskočimienę tel. 
257-7071. 

x L. Dainauskas, Chicago, 
111.. K. Stravinskas, Beverly 
Shores, Ind., F. Radis, Hot 
Springs, Ark.. Ramutė Berg-
strom, North Miami. Fla., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
12 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv. Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916- (sk.) 

x Dr. Kastytis Jučas, der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadieni 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, rugsėjo 
10 d.. adv.Wm. O'Connor kalbės 
tema: „Gub. Dukakis rūpestis 
piliečių gydymo problemomis ir 
jų išrišimu". 

(sk.) 

x Eleonoros Marčiulionie
nės kūrybą apibūdins Vikto
rija Matranga per dailininkės 
parodos atidarymą, kuris įvyks 
Čiurlionio Galerijoje rugsėjo 16 
d., 7:30 v.v. Visus kviečiame ati
daryme dalyvauti susipažinti su 
dailininke, jos naujausiais dar
bais ir drauge pasisvečiuoti. 

(sk.) 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Kun. Alfonsas Svarinskas Frankfurto aerodrome sveikinasi su jį pasitikusiais lietuviais. Iš kairės: 
vyskupas dr. Antanas Deksnys. kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Antanas Bunga ir kun. Kazimieras 
Senkus. . , ^ ... 

I\uotr M. Šmitienės 

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS VOKIETIJOJE 
Lietuvos laisvės kovotojas 

Alfonsas Svarinskas rugpjūčio 
23 d. atvyko į Vokietiją. Kun. A. 
Svarinskas yra Lietuvos Helsin
kio grupės narys ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komite
to steigėjas. Dėl savo veiklos jis 
tris kartus buvo įkalintas ir iš 
viso 21 metus — trečdalį savo 
gyvenimo praleido sovietiniuose 
lageriuose. Paskutinį kartą jis 
buvo nuteistas 1982 m. 7 me
tams darbo stovyklos ir 3 me
tams tremties. 

Praeitais metais sužinota, kad 
kun. Svarinskas sunkiai susir
gęs ir sutinka išvykti į užsienį 

x Dr. Juozas Meškauskas, 
Chicago, 111., „Lietuvos medi
cinos istorijos" autorius, vi
suomenininkas, lankėsi „Drau
ge", pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
Dr. J. Meškauskui, mūsų garbės 
prenumeratoriui ir rėmėjui, 
tariame nuoširdų ačiū. „Lie
tuvos medicinos istorija" galima 
gauti ..Drauge" arba užsisakyti 
per paštą. 

x Kun. P . Kairiūnas, Calga 
ry, AB, Kanada, Viktorija Joni
kas, Chicago, 111., pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. Labai dėko
jame. 

x K. Mileris, VIII Taut. 
šokių šventės buvęs spaudos 
vadovas. Hamilton, Kanada, 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 20 dol. auką su laiškučiu: 
„Ta pačia proga noriu padėkoti 
.Draugui' už gerą mūsų su

ruoštos VIII taut. šokių šventės 
garsinimą; visus patalpintus 
apie šventę straipsnius, nuo
traukas ir skelbimus. Gražiai 
pasisekusią šventę ,Drauge' 
aprašė A. Zailskaitė* . Ačiū už 
auką ir laiškutį. 

x Jonas Cinkus, Dovvners 
Grove, 111., R. Geidukytė. Ha
milton. Kanada, Elena 
Dambriūnienė, Brentvvood, Md.. 
S. Vashkys, St. Petersburg 
Beach, Fla . , St. Jurgilas, 
Chicago, 111-, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas paaukojo 
po 12 dol. dienraščio palaiky
mui. Labai dėkojame. 

x Sofija Vebrienė iš Chica-
gos, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo auką, o laiške 
rašo, kad Jonas Vėbra nuo 1976 
metų gruodžio 15 d. yra 
nebepajėgus atsakyti į laiškus. 
Nuoširdus ačiū už auką. Jonas 
Vėbra daugelį metų yra dirbęs 
„Draugo" spaustuvėje kaip ga
bus rinkėjas. Linkime pasveikti. 

x Sophia Poknis, Toledo, 
Ohio, Juozas Karmuza. Water-
bury, Conn., A. F. Galdikas, Los 
Angeles, Cal., Aldona Dagys, 
Chicago, 111., Stasys Griežė. Dor-
chester, Mass., Vacys Numgau-
das, Virginia Parvazas, Chica
go, 111., pratęsė ,.Draugo" 
prenumeratą ir kiekvienas pri
dėjo po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

gydytis. Kun A. Bungos tarpi
ninkavimu lietuvių draugas 
Augsburgo vyskupas di. Josef 
Stimpfle išsiuntė per Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriją 
iškvietimą, tačiau ilgą laiką ne
buvo gautas atsakymas. Liepos 
gale užsienio reikalų ministerija 
pranešė vyskupui Stimpfle. kad 
kun. Svarinskas rugpjūčio 23 d. 
atskris į Frankfurtą. 

Kun. Alfonsas Svarinskas 
atskrido su Lufthansa lėktuvu 
iš Maskvos, kuris 8:55 vai. 
vakaro nusileido. Prie lėktuvo 
jį pasitiko buv Europos lietuvių 
vyskupas dr. Antanas Deksnys, 
Vokietijos vyskupų delegatas 
lietuvių katalikų sielovadai 
kun. Antanas Bunga. lietuvių 
disidentų užtarėjas aus t ras 
vienuolis tėvas Jakob Foerg ir 
Vokietijos LB valdybos pirmi
ninkas Juozas Sabas su žmona. 
Praėjusį pro pasų kontrolę kun. 
Svarinską pasitiko apie 40 lie
tuvių ir kitataučių plojimu. Va
sario 16 gimnazijos mokiniai, 
apsirengę tautiniais rūbais, 
įteikė jam puokštę gėlių — 21 
rožę. 1 rože už kiekvienus metus 
kalėjime. 

Jis pasakojo apie naujausius 
įvykius Lietuvoje. Kalbėjo apie 
bado streiką Vilniuje, kurį du 
žmonės pradėjo, o dabar jau 17 
badauja, kad būtų paleisti 
sąžinės kaliniai. Apie 150 
žmonių badaujančius prižiūri. 
Paaiškino Lietuvoj ruošiamas 
protesto akcijas prieš Molo-
tovo-Ribbentropo paktą jo 49 
metų sukakties proga ir apie 
persitvarkymo sąjūdį. 

Kad Lietuvoj daug kas pasi
keitę, rodo ir jo išvykimas. 
Vilniaus aerouoste jį galėjo išly
dėti keli šimtai lietuvių su 
Lietuvos trispalve ir himnu. 
Valdžia taip džiaugėsi jo iš
vykimu, kad neleido milicijai 
susirinkusios minios išvaikyti, o 
atvirkščiai dar davė salę. kurio
je susirinkusius vaišino kava. 
Taip pat Maskvoje jį galėjo išly
dėti 17 draugu su Lietuvos tri
spalve. Muitinė jo nekratė. 

Po kun. A. Svarinsko kalbos 
visi sugiedojo „Lietuva brangi" 
ir išsiskirstė kelionei į Vasario 
16 gimnaziją, kur vyko pirmas 
priėmimas. Kol visi susirinko į 
gimnazijos salę užkandžiams, 
atėjo 11 vai. vakaro. Pirmiausia 
buvo sugiedofa „Ilgiausių 
metų" kun. Alfonsui Sva
rinskui. Po to jis papasakojo 
daugiau apie savo išvykimą. 
Kai jis 1987 m. sunkiai susirgęs 
sutiko išvykti į užsienį gydytis 
ir buvo gavęs kvietimą iš Vokie
tijos, jis buvo parvežtas į Vilnių, 
bet vėl sugrąžintas į lagerį, nes 
nesutiko pasirašyti rašto, kad jis 
ateityje nepažeis įstatymų. Jis 
tokio rašto nepasirašė, nes tai 
būtų buvęs prisipažinimas, kad 
jis praeityje nusikalto. Tačiau 
liepos mėnesyje jį vis tiek palei
do ir jam nereikėjo nieko pasi
rašyti. Kadangi vokiečiai dar 
nebuvo spėję sutvarkyti jo 
dokumentus, tai jis dar turėjo 
laiko pabūti Lietuvoj ir atsi
sveikinti savo draugus ir buvu
sius parapiečius. Kalbėjo ir apie 
gyvenimo sąlygas lageryje ir 
apie jo sveikatos pablogėjimą. 
Tačiau grįžus į Lietuvą sveikata 
gerokai pasitaisė. 

Rugpjūčio 24 d. kun. Svarins
kas kartu su vysk. dr. A. Deks-
niu ir 5 kitais kunigais laikė 
pirmąsias šv. Mišias vakaruose 
Po to jis išvyko į Frankfurtą, 
kur Tarptautinė draugija žmo
gaus teisėms ginti (IGFM) 
sušaukė spaudos konferenciją, 
kurioje dalyvavo apie 20 
žurnalistų. 

Čia jis daugiausia buvo 
klausinėjamas apie gyvenimą 
lageryje, apie kitus kalinius ir 
apie padėtį Lietuvoje. Į 
klausimą, ar Lietuvoje matyti 
lengvatos sąryšyje su glasnost ir 
perestroika, kun. Svarinskas 
atsakė, kad Lietuvoj žmonės 
juokiasi iš vakarų pasaulio ir jų 
tikėjimo j pasikeitimus. Tiesa, 
šiuo metu jaučiasi tam tikras 
atlydis, tačiau valdžioj sėdi tie 
patys pareigūnai ir prokurorai. 
Pats Gorbačiovas šiam persi-

NAUJAS DAKTARAS 

Dr. Linas J. Kazlauskas 
birželio 11 d. gavo medicinos 
daktaro laipsnį iš Rush 
University Medical College, 
Chicago, IL., kuriame studijavo 
ketverius metus. Šiuo metu 
Linas atlieka rezidenciją 
Rush-Presbyterian - St. Luke's 
Medical Center, Chicagoj, kur 
specializuosis onkologijos 
radiaciją. 

Prieš medicinos studijas 1984 
m. Linas baigė Loyola universi
tetą, Chicagoj, kur jis buvo gar
bės programoje ir įsigijo 
bakalaurą iš fizikos. 

Jis yra baigęs katalikišką 
gimnaziją Carmel High School, 
Mundelein, IL., 1980 m. su 
aukščiausiais pažymiais. 

Linas yra susipratęs lietuvis 
ir kilnus jaunuolis. Jo tėvai Te
resė ir Kazys Kazlauskai 
gyveną Waukegan, 111., taip pat 
brolis Vidas ir sesutė Rita 

tvarkymui yra davęs 2-3 metus 
ir, jeigu Sovietų Sąjunga per tą 
laiką ekonomiškai nesustiprės, 
tai gal ir grįš griežtesnis 
režimas. Šiuo metu Bažnyčia ir 
žmonės naudojasi atlydžiu. Gie
damas himnas, keliama tri
spalvė, vyksta mitingai, atsi
rado persitvarkymo sąjūdis. Di
džiausias Gorbačiovo nuopelnas 
yra kova prieš alkoholizmą. Čia 
Bažnyčia galėtų valdžiai padėti, 
bet valdžia šios pagalbos nenori. 
Bažnyčia jau anksčiau kovojo 
prieš alkoholizmą, bet tie, kurie 
anksčiau šią problemą iškel
davo, už antitarybinę propa
gandą buvo sodinami kalėji-
man. Didžiausia bėda yra, kad 
Lietuvoj, kaip ir visoj Sovietų 
Sąjungoj, žmonių moralė yra 
nusmukusi. Lietuvos katalikų 
Bažnyčia bando ją pakelti. 

I klausimą, ar jis žada grįžti 
į Lietuvą, kun. Svarinskas 
atsakė, kad jis tris kartus grįžo 
į Lietuvą ir tikisi ketvirtą kartą 
grįžti. Tačiau šiuo metu jis 
neturi kito pasirinkimo, kaip 
tik likti vakaruose arba grįžti į 
Lietuvą, o iš ten į darbo 
stovyklą. 

Kun. Svarinskas į klausimus 
atsakinėjo lietuviškai per 
vertėją. Spaudos konferencijos 
gale jis prabilo vokiškai: Te
gyvuoja laisvė. Tegyvuoja 
popiežius. Tegyvuoja Vokietija. 
Tegyvuoja kovojanti Lietuva. 

Po spaudos konferencijos 
kun. A. Svarinskas išvyko į Bad 
Woerishofeną, kur laikinai apsi
gyvens pas vyskupą dr. A. 
Deksnį ir gydysis. Čia jį aplankė 
Augsburgo vyskupas dr. J. 
Stimpfle, o telefonu su juo 
kalbėjo ir jį sveikino Esseno 
kardinolas dr. Franz Hengs-
bach. 

Pataisęs savo sveikatą ir 
pramokęs geriau vokiškai kun. 
Alfonsas Svarinskas žada tęsti 
kovą už Lietuvos laisvę. 

Andrius Šmitas 

džiaugiasi Lino pasiekimu ir 
linki jam sėkmės ateityje. 

- K . 

Dr. Linas J . Kazlauskas 

CHICAGOS ŽINIOS 

PALENGVINA 
PIKTADARIŲ SEKIMĄ 

Illinois gubernatorius Thomp-
sonas pasirašė įstatymą, kuriuo 
nuo ateinančių metų palengvi
n a m a s sekimas na rko t ikų 
spekuliantų. Elektroninėmis 
priemonėmis be besikalbančių 
sutikimo galima sekti jų telefo
ninius pasikalbėjimus, tik ga
vus atitinkamą valdžios įstai
gų leidimą. Tai palengvinimas 
policijai. O jeigu įvyksta pagro
bimas, įkaitų laikymas ir susi
daro kam nors pavojus, tada 
policija gali sekti telefoninius 
pasikalbėjimus be jokio valdžios 
įstaigų specialaus leidimo. 

LĖKTUVO NELAIMĖ 

Sprausminis lėktuvas, skridęs 
iš St. Louis į Midway aerod
romą, turėjo nusileisti Tarptau
t iniame O'Hare aerodrome. 
Kadangi jo nfusileidimo įtaisai, 
reguliuoją ratų ištiesimą, buvo 
sugedę, lėktuvas nušliaužė ant 
pilvo. Septyni keleiviai sužeis
ti. Skrido 62 keleiviai TAVA 
rugpjūčio 27 d. 

TECHNOLOGIJOS 
PARODA 

Tarp tau t inė technologijos 
gamin ių paroda a t i da ry t a 
rugsėjo 7 d. McCormick parodų 
rūmuose, Chicagoje. Numa
toma, kad joje prekybininkai 
nupirks gaminių už bilijoną 
dolerių. Paroda tęsis aštuonias 
d ienas . Spėjama, kad j a 
aplankys apie 100,000 žmonių. 
Parodoje išstatyti 1,325 ekspo
natai. 

PAVOJINGIAUSIA 
SANKRYŽA 

Illinois transportacijos de
partamentas paskelbė, kad 1987 
m. daugiaus ia susisiekimo 
nelaimių įvyko Irving Park 
ir Manheim kelių sankryžoj, 
pakeliui į O'Hare aerodromą. 
Čia pereitais metais buvo 128 
nelaimės. 

UKRAINIEČIU 
FESTIVALIS 

Ukrainiečiai rugsėjo 10 ir 11 
d. Smith parke, 2500 W. Grand 
Ave., Chicagoje, ruošia didelį 
festivali, minėdami 1000 m. 
sukaktį nuo krikščionybės įve
dimo Ukrainoj. Sukviesti scenos 
menininkai iš įvairių Amerikos 
vietų. 
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