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Terorizmas Beirute 
nesibaigia 

Kontraversija dėl Izraelio ir kariniai 
sprendimai 

Pirmadienį teroristų orga
nizacija „Žemės prispaustieji" 
Beirute pasiskelbė pakorusi 
JAV karininką William R. Hig-
gins , k u r i s t en e i d a m a s 
Jungtinių Tautų taikos prižiū
rėjimo pare igas , pr ieš 17 
mėnesių buvo pagrobtas įkaitu. 
Prieš tai tos grupės atstovas AP 
spaudos agentūrai buvo prane
šęs, jog jie tai padarysią, jei 
jiems nebus sugrąžintas Izraelio 
pagrobtas jų religinis-karinis 
vadas šeikas Abdul-Kar im 
Obeid. Iki šiol dar neatgavę 
Izraelyje laikomo šeiko, j ie 
pagrasino antradienį 10 vai. 
ryto nužudysią kitą jų laikomą 
amerikietį įkaitą, Amerikos 
universiteto Beirute pareigūną 
Joseph James Cicippio. Šio 
grasinimo antradienio vidu
dienį jie dar nebuvo įvykdę. 

Dalis kal tės — Izrael io 
JAV Senato mažumos vadas 

Robert Dole, apie šį įvykį 
kalbėdamas Senate, davė su
prasti, jog dalis kaltės dėl šio 
karininko egzekucijos priklauso 
ir Izraeliui, kuris šeiko Obeid 
pagrobimu šią reakciją iššaukė. 
Izraelio palaikytojai Senate 
pasmerkė senatoriaus Dole 
pasisakymą, o Baltieji Rūmai 
irgi davė suprasti, jog prez. G. 
Bushas nelaiko Izraelio kaltu. 

Nežiūrint to, po visų diskusijų 
Senatas priėmė senator iaus 
Dole paruoštą rezoliuciją, kad 
JAV vyriausybė „at i t inkamai 
atsilygintų" už W. Higgins 
nužudymą. Toje rezoliucijoje 
prezidentas yra r ag inamas 
„palaikyti aktyvius ir nenu
trūkstančius diplomatinius kon
taktus" su Izraeliu ir kitomis 
valstybėmis, liečiant politiką ir 
veiksmus kurie gali paveikti 
JAV interesus ar padidinti JAV 
piliečių pavojų nukentėti nuo 
teroristų. 

Senate R. Dole pareiškė, kad 
„Izraelis greičiausia turi geras 
priežastis savo veiksmams", bet 
jie žino, kad jų jėga remiasi 
Amerikos galia.... „Ir jei kokie 
fanatikai nori sulaukti reakci
jos, j ie puls a m e r i k i e t į , 
pagras ins amer ik ieč iu i a r 
nužudys amerikietį". 

Senatoriai iš vietovių kur 
gyvena daug žydų, pasmerkė 
Dole kalbą, sakydami, jog tokių 
samprotavimų kaip tik laukia 
teroristai. „Nekaltinkime vie
nos iš labai mažo skaičiaus vals
tybių, kurios aktyviai kovoja su 
teroristais". 

Vienintelė viešai išreikšta 
parama, kurios Dole sulaukė, 
buvo iš atstovo demokrato Lee 
Hamilton iš Indianos. Primin
damas, kad Izraelis pagrobė 
Obeidą nepasitaręs su Washing-
tonu, jis priminė, jog yra labai 
svarbu abiems kraštams geriau 
suprasti , kaip jų veiksmai 
paveikia vienas kitą — ne tik 
Artimuosiuose Rytuose, bet ir 
JAV-ėse. 

Prez idento a t s i š auk imas 
Prezidentas Bush tuo tarpu, 

išreiškęs visų Amerikos gyven
tojų pasipikt inimą dėl šio 
nužudymo, paskelbė kritišką 
(urgent) atsišaukimą, kviesda
mas „visas, visas grupes, kurios 
laiko įkaitus Artimuosiuose 
Rytuose, tučtuojau juos paleis
ti, kaip humanitarinį mostą, 
pradedant atsukti smurto ciklą 
toje'srityje". Sis atsišaukimas 

buvo suprastas kaip taikomas 
tiek musulmonams, tiek ir žy
dams. 

Nors kai kas kėlė galimybę, 
kad ne Higgins buvo pakartas, 
vieni sakydami, kad jis jau 
seniau buvo nužudytas, kiti — 
kad jis dar gyvas, sen. Dole 
painformavo: „Prezidentas 
sakė, jog yra 98% tikra, kad tai 
įvyko. Kada — jie nežino, ir kur 
— jie nežino". 

Ar galimas karinis 
sp rend imas 

Tardamasis su aukštais Gyny
bos ir Saugumo pareigūnais, 
prezidentas svarstė, kokios yra 
realios galimybės gelbėti JAV 
įkaitus. Didžiausia problema 
yra ta, kad kovojant su susis
kaldžiusiais, išsislapsčiusiais te
roristais, priklausančiais įvai
rioms grupėms — Hezbollah or
ganizacijos padaliniams — 
didžiulės JAV karo laivyno ar 
oro pajėgos yra neveiksmingos. 

Į pensiją pasitraukęs karinin
kas William Taylor sako, kad 
daba r t inė padėt is įkaitų 
klausimu iškelia tris pagrin
dinius klausimus: Ar šį išpuolį 
galima priskirti vienai kuriai 
eks t remis t ine i islamiškai 
grupei? Ar galime ją susekti ir 
jos būstinę surasti? Ar įmanoma 
panaudoti savo nemažas kari
nes pajėgas be didelės pašalinės 
žalos civiliams gyventojams? 
Nebent atsakymas į visus tris 

: klausimus būtų „taip", nėra 
jokios galimybės šią problemą 
spręsti kariškai. Taylor dabar 
yra viceprezidentas politiniams 
reikalams Strateginių ir Tarp
tautinių Studijų Centrui Wa-
shingtone. 

Praei t ies pat ir t is — 
dviprasmiška 

Nors panašiai panaudojus 
karines pajėgas prieš Libijos 
teroristus prez. Reaganas gyrė
si, kad po to Libijos rolė tero
ristiniuose veiksmuose žymiai 
sumažėjo, Anglijos ministerė 
pirmininkė M. Thatcher, kuri 
rėmė šį veiksmą, visvien pasa
kė , kad ateityje leidimas 
JAV-ėms naudotis Anglijos 
aerodromais tokiems žygiams 
bus apsvarstytas labai at
sargiai. Šio žygio metu žuvo 
vienas lėktuvas su dviem laku-Į 
nais. 

Anksčiau, kai JAV karinis 
lėktuvas buvo pašautas virš 
Libano, nelaisvėn paimto lakū
no paleidimą išsiderėjo Jesse 
Jacksonas. O kai 1983 m. karo 
laivas apšaudė Libaną, teroristų 
bombai užmušus 241 JAV ka
reivių, karinė analizė parodė, 
kad šis veiksmas nepataikė į 
jokį strateginiai svarbų taikinį, 
tik buvo sunaikinta daugybė 
kaimynysčių, visai nesutram-
dan t te ror i s t in ių veiksmų 
Beirute. 

Tad atrodytų, kad daugiau ga
lima būtų tikėtis iš diplomati
nio, ne karinio sprendimo, no
rint ten nutraukti smurto ciklą. 

Pasaulio lietuvių Jaunimo 
dienos neatsiekė tikslo 

Demonstracijos Kaune šiemet per Lietuvos Gedulo ir Vilties dieną birželio 14 d., reikalaujant 
iš Lietuvos išvesti Sovietų Sąjungos okupacinę armiją. Nuotr. V. Kapočiaus 

Įsisteigė Lietuvos Demokratų 
Partija 

Išdėsto veiklos planą iki Lietuvos 
nepriklausomybės 

— JAV Teisingumo depar
tamento OSI įstaiga studijavo, 
ar pasaulinio masto dirigentas 
Herbert von Karajan, kaip 
buvęs nacis, neturėtų būti į 
JAV-es neįsileistinų asmenų 
sąraše. Von Karajan mirė š.m. 
liepos 16, sulaukęs 81 
amžiaus. 

Vilniuje, š.m. liepos 29-30 
dienomis įvyko Lietuvos Demo
kratų partijos (LDP) steigia
masis suvažiavimas, kaip 
praneša Sąjūdžio Informacijos 
Agentūra. 

Patvirtinta programa, įstatai, 
išrinkta LDP taryba. Į tarybos 
prezidiumą išrinkti: Jaroslavas 
Banevičius, Arūnas Degutis, 
Jonas Gelažius, Vytautas 
Jackūnas, Algirdas Karalius, 
Juozas Kirivas, Viktoras Ma-
koveckas, Edmundas Mališaus
kas, Jonas Mugevičius, Petras 
Pečeliūnas, Povilas Pečeliūnas, 
Saulius Pečeliūnas, Valdas 
Petrauskas, Ginutis Vencius, 
Valentinas Zaborskas. 

Pareiškime skelbia, jog parti
jos strategiją ir taktiką lemia 
artimiausias LDP tikslas: 
„nepriklausomos Lietuvos de
mokratinės valstybės atkūri
mas", einant „parlamentinės 
kovos keliu". Valstybės atkū
rimo etapus mato tris: 1. iki 
rinkimų į Lietuvos SSR Aukš
čiausiąją Tarybą, 2. iki Nepri
klausomybės deklaracijos 
paskelbimo ir 3. iki Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimo 
valdtybės viduje ir pasaulio 
valstybių bendrijoje. 

Ruošimasis r inkimams 
Pirmajame etape rūpinasi, 

kad „daugiapartinė sistema 
būtų įteisinta dabar veikian
čioje Konstitucijoje" ir kad 
„būtų priimtas demokratinis 
rinkimų įstatymas". Be to, LDP 
tuo pačiu laiku veiks, kad būtų 
priimtas įstatymas apribojant 
Lietuvos jaunuolių karinę 
tarnybą išimtinai Lietuvos 
teritorijoje ir kad būtų „sustab
dytas imigracijos srautas, prii
mant radikalų imigaracijos 
įstatymą". Artimiausioje ateity
je LDP rūpinasi, kad per Molo-
tovo-Ribbentropo pakto 50-jų 
metinių paminėjimą aiškiai 
būtų parodyta lietuvių tautos 
valia ir siekiai. 

„derybų keliu tarp Lietuvos 
SSR ir Sovietu Sąjungos būtų 
išspręstas klausimas dėl sovietų 
armijos buvimo Lietuvos terito-
rijoje". Taip pat sieks 
įgyvendinti demokratinę poli
tinę sistemą, gerbiančią žmo
gaus, piliečių ir tautos inte
resus. Tuo pačiu laiku rems 
vykdomą žemės ūkio reformą 
demokratiniais principais. 

LDP yra numačiusi dvi 
galimas veiklos formas, pri
klausant nuo to, kaip Gorba
čiovo reformos rutuliosis So
vietų Sąjungoje. 

Pirmuoju atveju, jeigu sovietų 
Sąjungoje tęsis visuomeninio 
gyvenimo demokratizavimas, 
tikimasi, kad ji galės susitai
kyti su pasikeitimais Lietuvoje. 
„Tokiu atveju. Lietuvos SSR 
Aukščiausioji Taryba, atlikusi 
tam tikrą paruošiamąjį darbą, 
paskelbtų 1940 metų Liaudies 
seimo rinkimus bei jo priimtus 
nutarimus negaliojančiais ir 
priimtų Nepr.klausomybės dek
laraciją, tuo pačiu pareikšdama 
save paleidžiant ir skirianti rin
kimus į Steigiamąjį seimą, 
kur i s išspręstų Lietuvos 
valstybės santvarkos klausimą, 
bei patvirtintu savo ištikimybę 
1918 metų vasario 16 dienos 
nutarimo raidai bei dvasiai? 
rašoma LDP pareiškime. 

Antruoju atveju, jeigu įsi
galėtų rusu mperialistinės 
tendencijos S< ietų Sąjungoje, 
tai „neišvengiamai atvestų į 
konfrontaciją, kurios pasekmė 
būtų sugriežtintas okupacinis 
režimas. Tokiu atveju Lietuvos 
SSR Aukščiausioji Taryba 
nedelsiant turėtų priimti Nepri-
klausomybe^ deklaraciją ir 
kreiptis į (Jungtines Tautas) bei 
pasaulio valstj bes dėl politinės 
ir moralinės paramos. Nesii-
mant šių priemonių, galimybė 
atkurti Lietuvos nepriklausomą 
valstybę būtų nukelta neri
botam laikui i ateitį". 

m. 

Ruošimasis Trečiajam etape LDP rūpinsis 
nepriklausomybės tarptautinio Lietuvos statuso 

paskelbimui atstatymu ir stojimu į Jung 
Antrajam etape rūpinsis, kad tinęs Tautas 

LDP požiūris į rinkimus 
LDP supratimu, demokrati

niai rinkimai būtų neįma
nomi Lietuvoje, tebesant 
okupacinei armijai. Taip pat 
reikalinga, kad būtų įteisinta 
daugpartinė sistema ir demo
kratinių rinkimų įstatymas. 
Lietuvos valstybingumą, anot 
LDP pareiškimo, tegali atsatyti 
tik demokratiškai išrinktas 
Steigiamasis seimas. 

Tarpe pareiškimų apie rinki
mus yra ir šis: „LDP Lietuvos 
nepriklausomybės vardan at
sisako rinkimuose konkurenci
jos su kitomis demokratinėmis 
politinėmis partijomis ir 
judėjimais bei kviečia kartu 
kelti ir remti bendrus kan
didatus". 

Dėl JAV ir kitų Vakarų vals
tybių dabartinės Lietuvos SSR 
nepripažinimo politikos, 
kadangi Lietuva buvo neteisė
tai inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą, LDP pabrėžia „ypa
tingą nepripažinimo politikos 
svarbą, pripažįsta esamas diplo
matines tarnybas vienintelėmis 
juridinėmis Lietuvos Respubli
kos atstovybėmis užsienyje, 
pasisako prieš bet kokių LTSR 
valdiškų atstovybių kūrimą. 
...LDP yra tos nuomonės, kad 
šiuolaikinėmis sąlygomis 
nepripažinimo politika turi 
reikštis aktyvesnėmis formo
mis". 

Ekonominis, socialinis 
gyvenimas 

Ekonominėje, socialinėje plot
mėje, LDP remia rinkos 
ekonomiką, visas laisvos 
nuosavybės formas, Lietuvos 
valiutos — Lito jvedimą ir 
visišką įmonių savarankišku
mą. „Valstybė privalo vykdyti 
antimonopolistinę politiką ir 
ginti vartotojo interesus". 
Leisdama maksimumą rinkos 
pateisinamo atlyginimo už 
darbą, valstybė visvien turėtų 
užtikrinti atlyginimo mini
mumą. 

LDP taip pat skatina gamtos 
resursų apsaugą ir gamtinių 
išteklių panaudojimą energeti
koje. 

LDP pagaliau reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga atlygintų 
„dekolonizuojamai Lietuvai, be 
visų kitų nuostolių, ir už depor
tuotų Lietuvos piliečių tremty
je išbūtą darbingą laiką". 

Dėl Pasaulio lietuvių jaunimo 
dienų Lietuvoje, vykusių 1989 
m. liepos 14-23 d., didelių 
trūkumų pareiškimą, atspaus
dintą Komjaunimo Tiesoje 
(1989.VII.27), išleido įvairių 
dalyvavusių Rytų Europos 
jaunimo organizacijų atstovai. 
Siame „Lituanicos" suorgani
zuotame renginyje jie pasigedo 
„dvasinio bendravimo su tau
tiečiais, pasikeitimo informaci
ja, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių tautinės savimonės žadi
nimo, siekiant bendro tikslo — 
Lietuvos nepriklausomybės". 

„Pasirašiusieji atstovai iš 
Estijos studentų draugijos 
„Vytis", Leningrado lietuvių 
kultūros draugijos, Lietuvos 
tautinio jaunimo Sąjungos 
„Jaunoji Lietuva", Lietuvos 
Laisvės Lygos jaunimo sky
r iaus , Vengrijos lietuvių 
bendruomenės, Latvijos lietuvių 
kultūros draugijos ir Gedimi-
naičių tikėjosi, kad šios jaunimo 
dienos bus viso pasaulio lietuvių 
jaunimo bendros veiklos 
pradžia, proga susipažinti, ko 
anot jų, nebuvo. 

Pamatė, kad rengėjai savo 
pačių šūkį „Lietuvių tauta yra 
viena ir nedaloma" iškart igno
ravo, padalindami dalyvius į dvi 
stovyklas, visą dėmesį skirdami 
Vakarų jaunimui ir nesuteikda
mi abiejų stovyklų jaunimui 
progos bendrauti. 

Nors pasiūlymas pakeisti ben
dravimo stilių, įvedant bendras 
diskusijas, apskritus stalus 
buvo visų priimtas, ,,dėl 
organizacinio komiteto ne
organizuotu mo ir nenoro buvo 
neįgyvendintas", rašoma 
pareiškime. Toliau rašoma: 
„Dienų metu vyravo komerci
nės nuotaikos, skirt ingas 
požiūris į atvykusius, kasdienis 
alkoholio piršimas, formalus 
programos vykdymas". 

Jaunimo protestas 
prieš okupacinę 

armiją 
Vilniuje š.m. liepos 31 d. 

„Jaunosios Lietuvos' ' ir 
Lietuvos Laisvės Lygos Akade
minio Jaunimo skyrius paskel
bė atsišaukimą į Lietuvos 
akademinį jaunimą, kviečiant 
jungtis į protesto akcyą prieš 
„bolševikinę okupaciją". Jie 
argumentuoja, jog jaunimas 
neturi pasitenkinti pažadais, jog 
karinė prievolė bus apribojama 
tik Lietuvos teritorijoje. „Koks 
skirtumas, kur tarnausi; armi
ja juk ta pati — ne Lietuvos, o 
TSRS; tvarka ta pati: nuo tos 
armijos tvarkos Lietuvoje tu 
kentėsi lygiai taip pat, kaip ir 
kitur. Kiek lietuvių žuvo Lietu
voje dislokuotuose daliniuose! O 
pagaliau — kurgi mūsų tautinė 

savigarba, valstybinė-politinė 
savimonė?" 

Šiandien, rugpj. 3 d., 3 vai. 
p.p. suvažiavęs jaunimas nuo 
Katedros aikštės pakraštyje 
pastatytų namelių badaujan
tiems dėl Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasekmių panaikinimo 
žygiuoja į Respublikinį karinį 
komisariatą grąžinti savo 
karinių bilietų arba prirašymo 
liudijimų. 

Šią akciją jie remia Ženevos 
konvencijos 51 straipsnio trečia 
dalimi, kur parašyta, kad 
okupavusi valstybė negali imti 
į savo kariuomenę okupuoto 
krašto gyventojų, kurį pasirašė 
ir Sovietų Sąjunga. 

Baigia savo pareiškimą šiais 
žodžiais: 

Mes manome, kad idėja rengti 
pasaulio lietuvių jaunimo die
n a s r e i k a l i n g a l ie tuvių 
jaunimui kaip vanduo ir oras. 

Kad nesikartotų šio renginio 
klaidos, siūlome: 

1. Kad tokius renginius orga
nizuotų taryba, susidedanti iš 
visų Lietuvos jaunimo organiza
cijų atstovų. 

2. Kiekviena jaunimo or
ganizacija Lietuvoje ir už jos 
ribų turėtų teisę į tiesioginį ryšį 
su kitomis organizacijomis, o ne 
per tarpininką 

3. Renginį pradėti nuo susipa
žinimo ir prisistatymo. Pro
grama tur i būti paslanki ir, 
esant dalyvių pageidavimams, 
koreguojama. 

4. Netikslinga tuo pačiu metu 
organizuoti kelis renginius, 
kultūrinę programą atskirti nuo 
politinės. 

5. Tikslinga renginio dalyvius 
apgyvendinti vienoje vietoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— T a r p t a u t i n ė konferencija 
dėl Kambodijos patvirtino planą 
įgyvendinti tame krašte taiką ir 
sutiko pasiųsti Jungtinių Tautų 
tyrinėjimo misiją į Kambodijos 
karines zonas. Ši grupė savo 
duomenis pristatys konferenci
jai, kuri tikisi sukurti taikos 
plano kontrolės komisiją dar 
prieš vietnamiečių armijos pasi
traukimą iš Kambodijos šios 
vasaros gale. 

— Teis. Rober t Bork sugrįžo 
į JAV Senato juridinę komisiją 
pirmą kartą po jo nepatvirtini
mo JAV Aukščiausiojo Teismo 
teisėju. J is argumentavo už 
Konstitucijos pakeitimą, drau
džiant vėliavos išniekinimą. 
Pripažino, jog yra ironiška, kad 
jo vieton patvirtintas teisėjas 
Anthony Kennedy balsavo su 
teismo dauguma, nuspren
džiant, kad vėliavos deginimas 
yra apsaugotas kaip kalbos 
laisvės dalis. 

— L e n k i j a gaus iki 50 
milijonų dol. vertės maisto 
pašalpos iš JAV-ių, stengiantis 
sumažinti maisto nepriteklių, 
i šk i lus ma i s to ka inoms , 
pareiškė prez. Bush. 

— J A V s ena to lėšų skyrimo 
komitetas nutarė vieneriems 
metams nutraukti lėšas naujų 
naftos klodų ieškojimui JAV-ių 
pakrantėse, imtinai ir Florida 
Keys salų, didelėje dalyje 
Atlanto pakrančių ir visos 
Kalifornijos pakrantėse. Šiuo 
nutar imu džiaugėsi gamtosau
gininkai , nes tai didžiausi 
pakrančių plotai bet kada ap
saugoti Senato veiksmu. 

KALENDORIUS 
R u g p j ū č i o 3 d.: Šv. Ni

kodemas, Marana. Manigir-
das, Lengvine. 

Rugp jūč io 4 d.: Šv. Jonas 
Vianney, Domininkas, Per-
petua, Domantas. Gerimantas, 
Nemune. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:08. 
Aukšč iaus ia t e m p e r a t ū r a 

ketvirtadienį 91 F, žemiausia — 
70 F, dalinai saulėta, karšta ir 
tvanku, audros galimybė po 
pietų. Penktadienį aukščiausia 
temperatūra — 93 F, žemiausia 
— 72 F, dalinai debesuota, 
tvanku ir audringa. 
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VYČIAI NEW YORKE 
Hudson-Moha\vk miestų 

136-toji Lietuvos Vyčių kuopa 
kartu su Amsterdamo kuopa 
surengė bv. Kazimiero šventę. 
Po Mišių susirinkom pusry
čiams, kurių metu Marge Bablin 
supažindino su šventojo gyve
nimu ir nuopelnais. Šešiolika 
narių užsitarnavo Pirmąjį 
Vyčių laipsnį, kuris jiems šioje 
šventėje buvo įteiktas. 

Gegužės 13 dieną kuopos na
riai dalyvavo Schenectady 
muziejaus Tautų festivalyje. 
Prisidėjome prie lietuvių kiosko 
rengimo, ir festivalio metu gar
sinome Lietuvos vardą bei mūsų 
organizacijos veiklą. 

Dorothy Barkowski 
Richmire 

ANGLIAKASIŲ VYČIAI 
144-tos Lietuvos Vyčių kuopos 

vicepirmininkas Jonas Joseph 
pirmininkavo gegužės mėnesį 
įvykusiame susirinkime. Kun. 
Jarašūnui sukalbėjus maldą, 
kultūrinių reikalų komiteto 
pirm. Marija Koons perskaitė 
straipsnį gerbiantį motinas. 

Buvo nutarta pasiųsti 200 
dolerių Lietuvos pasiuntinybei 
Washingtone pastatų remontui. 
Lietuviškų reik. kom. pirm. 
Juozas Martūnas papasakojo 
apie problemas Lietuvoje;susi-
jusias su mokslu bei gimtosios 
kalbos naudojimu. 

Anthracite (144-tos) kuopos 
nariai ruošiasi dalyvauti Rytų 
Europos tautų festivalyje rug
pjūčio 13-19 dienomis Fairlane 
Village Mali (Route 61 kelyje 
tarp St. Clair ir Pottsville 
miestelių). Bernardas Žilaitis 
yra rengimo komiteto pirminin
kas, o Juozas Martūnas rūpi
nasi maisto paviljonu. Betty 
Tumas rūpinasi loterijos or
ganizavimu. 

Kuopa globojo Lietuvos Vyčių 
Gintaro apygardos seimą 
birželio 11 d. vykusį Šiluvos 
Marijos parapijoje. Eleanora 
Yancofski surengė vaišes. 

75-tasis metinis Lietuvių 
dienų banketas įvyks rugpjūčio 
12 dieną. Šiluvos Dievo Motinos 
parapijos salėje, Maizeville 

miestelyje. Pat Roberts yra ren
gimo komiteto pirmininkė. 

Kuopos narė Rita Shevokas 
užsitarnavo žymenį už 
išskirtiną veiklą, kurį jai įteikė 
Pennsylvanijos vicegubernato-
rius Mark S. Singel. Iškilmės 
įvyko balandžio 24 dieną valsti
jos rotušėje. Rita ir 27 kiti 
dalyviai pasirodė pasipuošę 
tautiniais drabužiais Schuylkill 
apskrities festivalyje, kurį 
rengė Pennsylvaijos tautybių 
komitetas. Šie t au t in ia i s 
drabužiais pasipuošę asmenys 
buvo nufotografuoti ir tos 
nuotraukos įtrauktos į parodą, 
keliaujančią po visą Pennsyl
vanijos valstiją. Nuotraukose 
žiūrovams bandoma pristatyti 
Pennsylvanijos valstijos įvairią 
tradicijų bei kultūrų plotmę 

Olympia 

MASPETH, NY VYČIŲ 
VEIKLA 

Balandžio mėnuo 110-tai 
kuopai buvo liūdnas. Iš mūsų 
tarpo išsiskyrė Kotryna 0,Don-
nel bei Sigmund Gregotowicz. 
Abiejų laidojimo apeigos vyko 
Persimainymo parapijoje. 
Palaidoti Sv. Jono kapinėse. 
Šeimom reiškiame užuojautą. 

Dar didesnis smūgis buvo 
mūsų mylimo monsinjoro Jono 
Balkūno mirties pranešimas. 
Klebonas emeritus taip pat 
buvo palaidotas mūsų kapinėse. 
Teilsisi ramybėje! 

Balandžio mėnesio susirinki
mas buvo gausus dalyviais. 
Buvo aptartas sėkmingas pava
sario vakaras su šokiais, 
kuriame dalyvavo net 205 
nariai bei draugai. Rengimo 
komiteto pirmininkai buvo 
Jonas Adomėnas ir Brunonas 
Rutkūnas. 

Sugiedojome Petrui ir Sofijai 
Zujams „Ilgiausių metų" jų 
vedybų 50 metų jubiliejaus 
proga. 

Birželio 25 dieną veik-' 
los metai užbaigti iškil
mingais pietumis, kuriems pir
mininkas Jonas Adomėnas 
nesigailėjo išlaidų. 

Joseph Dugan 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis,Jr. 

Kun. Antanas Zakarauskas, Lietuvos 
Vyčių Amerikos Vidurio apygardos 
dvasios vadas . 

Kun . A n t a n a s M a r k u s , dvasios v a d a s 
L ie tuvos Vyč ių 14-tos kuopos i r 
112-tos kuopos j a u n i m o , Chicagoje . 

K a n a u n i n k a s Vaclovas Zakarauskas , 
L i e tuvos Vyčių 112-tos kp. Chicago
je dvas io s vadas. 
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Kun. Richard Dadaro , Lietuvos Vy
čių 16-tos kp . Chicagoje dvasios va
das. 

K u n . Ignas U r b o n a s . Lie tuvos Vyčių 
82-os kp. G a r y , I n d i a n a , dvasios va
das . 

K u n . An tanas Puchenski , Lietuvos 
Vyčių 13-tos kp . Chicagoje dvasios 
v a d a s . 

Laiškas 
Kard. J . Bernardin 

Brangus kun. Kuzminskai: 
Aš buvau sužavėtas, gavęs 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos VI tomą. Aš žinau, 
kiek daug sunkaus darbo rei
kėjo šio tomo paruošimui. Kro
nika yra reikšminga ir gyvas 
liudininkas Bažnyčios Lietuvo
je bei herojiško jos žmonių 
tikėjimo. Mes visi privalome 
melstis, kad šitie paskutiniųjų 
įvykių pasikeitimai Lietuvoje 
būtų pradžia šviesesnių dienų. 
Iš tikrųjų mes turime tęsti 
darbą ir maldas už Bažnyčią ir 

tikėjimą Lietuvoje bei rūpintis 
žmogaus teisėmis visoje Sovietų 
Sąjungoje. 

Žinokite, kad mano maldos 
yra su Jumis ir Jūsų bendradar
biais, kad tęstumėte Kronikos 
liudijimą prieinamą angliškai 
kalbantiems kraštams. 

Su širdingiausiais ir geriau
siais linkėjimais 

pasilieku 
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje 

Kard. J u o z a p a s Bernardin 
Chicagos Arkivyskupas 

Kun. Fabijonas Kireilis, Lietuvos Vy
čių 36-tos kp. Chicagoje dvasios va
das. 

K u n . Pe t r a s Cibulskis , MIC. Lietuvos 
Vyčių 24-tos k p . Chicagoje dvas ios 
v a d a s . . 

K u n . Jonas Savukynas, Lietuvos Vy 
čių 112-tos kp. atstovas. 

Kun. Antanas Miciūnas. MIC. Lietu
vos Vyčių 38-tos kp. Kenosha, WI, 
dvasios vadas. 

CONNECTICUTO 
LIETUVOS VYČIAI 

Gegužės mėnesį 50-tos New 
Haveno kuopos susirinkime 
dalyvavo daug narių. Ritualų 
komiteto pirmininkė Bernice 
Barile įteikė Onai ir Albinui 
Beržiniams bei Sofijai Zasciu-
rinskas Pirmąjį Lietuvos Vyčių 
laipsnį. 

Balandžio 30-tą dieną įvyku
siame Naujosios Anglijos apy
gardos suvažiavime dalyvavo 
daugiau negu 90 delegatų. Pir

mininkavo Al Jaritis. Veiklos 
bei finansų pranešimai buvo 
priimti be pataisų. 

49 kuopos nariai ir draugai 
birželio 25-26 dienomis 
dalyvavo rekolekcijose Pranciš
konų vienuolyne Kennebunk-
porte. 

Sveikiname naujuosius narius 
Tillie Poggi, Eleną ir Praną 
Zaica, Dell ir Joną Janush, Ona 
Herr, Tomą Yester, bei Teodorą 
Tamulevich. 

Elena Balchus 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.CV 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ) ' 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS ; " 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 
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parapijos bažnyčioje už a.a. vin-
co Rinkevičiaus sielą kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. 
Mišias, jo mirties penkerių 
metų sukakties proga, dalyvau 
jant nedideliam būreliui Stasio 

kus įnešė Dariaus ir Girėno 
klubo vėliavą. 

Buvęs ilgametis Dariaus ir Gi
rėno klubo pirmininkas Eduar
das Milkus supažindino su la-

VINCA RINKEVIČIŲ 
PRISIMENANT 

Liepos 7 d. suėjo penkeri 
metai kaip iš mūsų tarpo 
atsiskyrė ir amžinybėn iške
liavo pareigingas ir veiklus 
patriotas, kelių organizacijų 
narys, ilgametis „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopos finansų sek
retorius-iždininkas Vincas Rin
kevičius. 

Vincas Rinkevičius gimė 1907 
m. sausio 25 d. Balninkų mies
telyje, Ukmergės apskr., gausio
je ūkininko šeimoje. Baigęs 
vidurinį mokslą mokėsi aukš-
tesnioje technikos mokykloje. 
Dirbti pradėjo pašte. Vėliau 
įsijungė į policiją. Tarnavo pa
sienio ir vėliau vidaus policijoje. 
Tarnaudamas baigė kursus poli
cijos aukštesnioje mokykloje ir 
buvo paskirtas nuovados virši
ninku 

Antrojo Pasaulinio karo 
audrų išblokštas gyveno 
Vokietijoje Simano Blaske-
vičiau> iškviestas. 1949 m. at

vyko į Ameriką. Atvykęs 
gyveno kartu su savo iškvietėju. 
Dirbo fizinį darbą. Pradžioje mė
sinėje, o vėliau Tool ir Die dirb
tuvėje. Abu su S. Blaskevičium 
turėjo bendrai įsigyję 4 butų 
namą. 

Detroite įsijungė į lietuvių 
visuomeninę veiklą, priklausė 
keletai organizacijų, buvo 
renkamas į jų valdybas. Šeše
rius metus buvo LSST centro 
valdybos narys, ilgametis 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
finansų sekretorius-iždininkas, 
Šv. Antano parapijos aukų 
rinkėjas-iždininkas ir kitų 
organizacijų valdybos narys. 

1988 m. rugpjūčio 27 d. šalia 
Vinco Rinkevičiaus Šv. Kapo 
kapinėse amžinam poilsiui atsi
gulė, Matulaičio slaugymo 
namuose miręs ir jo iškvietėjas 
Simonas Blaskevičius, sulaukęs 
94 metus. 

Nuliūdime liko: žmona Apolo
nija, sūnus ir trys dukterys bei 
kiti giminės Lietuvoje. 

Š.m. liepos 18 d. Šv. Antano 

kūnų gyvenimu, jų lėktuvu, 
Butkaus ir „Švyturio" j . šaulių pasiruošimu skrydžiui, nesėkme 
kuopų šaulių ir Šv. Antano Soldino miške ir laidotuvėmis, 
parapiečių. kuriose j am pačiam teko 

dalyvauti. Meninę programą 
atliko Valerija Tautkevičienė ir 
Ona Vindašienė sudainuoda-
mos: „Dariaus ir Girėno atmi-

Dariaus ir Girėno klubo pir- nimui" — liaudies dainą, ,,Nar-
mininkas Vitalis Šeputa liepos šuoliams" — Makačino, „Nemu-
23 d. surengė prieš 56 metus no kloniai" — muz. Gorbulskio, 

PAMINĖTAS 
DARIUS IR GIRĖNAS 

tragiškai žuvusių lakūnų Da
riaus ir Girėno minėjimą. 

Tą dieną 10:30 vai. ryto Šv. 
Antano bažnyčioje, dalyvaujant 
patriotinėms organizacijoms su 
6 vėliavomis, kurias tvarkė 
„Švyturio" j . šaulių kuopos 
vicepirmininkas Juozas Kin-
čius, šv. Mišias už žuvusius la
kūnus aukojo ir jausmingą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Alfonsas Babonas; giedojo 
parapijos choras, muz. St. Sližio 
vadovaujamas. Skaitymus skai
tė Matas Baukys, auką nešė B. 
Vindašius ir V. Tamošiūnas. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 
12:45 valandą p.p. vykusią 

„Dar palūkėkim" — muz. Gor
bulskio ir „Linai" — muz. Je-
gelevičiaus. Vytauto Ogilvio pa
ruoštą montažą „Garbė jums, 
didvyriai" atliko: Vytautas 
Ogilvis, Valerija Tautkevičienė 
ir Ona Vindašienė. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Minėjimas 
baigtas vėliavos išnešimu. 

Maldą prieš valgi sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Vytau
tas Ogilvis pdėkojo kun. Alfon
sui Babonui už Mišias, pamoks
lą ir maldą, muz. Stasiui Sližiui 
ir jo vadovaujamam chorui už 
giedojimą, Eduardui Milkui už 
tartą žodį, Valerijai Tautkevi-
čienei ir Onai Vindašienei už 

akademiją pradėjo Vitalis Šepu- dainas ir visiems prisidėjusiems 
ta ir programai vesti pakvietė prie minėjimo rengimo, o 
Vytautą Ogilvį. Antanas Vaitie- svečiams už gausų stsilankymą. 

Eduardas Milkus padėkojo Vy
tautui Ogilviui už paruošimą 
montažo ir jo pravedimą. 

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS GEGUŽINĖ 

St. Butkaus šaulių kuopos ge
gužinė įvyks rugpjūčio 20 d. 
„Švyturio" jūrų saulių stovyklo
je „Pilėnai" prie „Dainavos". 

Kuopos šauliai ir šaulės 
gegužinei iš anksto ruošiasi. 
Bus įvairių skanių lietuviškų 
valgių ir gėrimų. Turės ir 
turtingą dovanų stalą, kur kiek
vienas atvykęs galės išbandyti 
savo laimę. 

St. Butkaus šaulių kuopa 
visus kviečia atvykti į jų ruošia
mą gegužinę ir praleisti dieną 
gražiuose „Pilėnuose". Vartai 
bus atidaryti nuo pat ryto. 

DALYVAUS MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS 

PROGRAMOJE 

Mokytojų Studijų savaitės 
užbaigtuvių programoje rugpjū
čio 12 d. vakare Dainavoje da
lyvaus ir Šv. Antano parapijos 
vokalinis moterų vienetas, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. 

A. Grinius 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IRjClrtl^UfiGAS 

4255 W. 63c«i St. 
IVal pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6: (šerrkr 10-12; f -6 ' 

Kab. te l . 471-3300; r*z. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, I I I . 60852 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical BuikJing 

6132 S. Ksdzie 
Chicago, H.-€0629 

Tek 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TU MM ALA, M.D. 

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

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

"• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicero 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. , Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tai . 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaski M., Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 St Street 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st. St.. Chicago, IN. 
Tai.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghmray 
Palos Helghts, I I I . 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. 776-2880, raz. 448-5549 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., t.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 565-7755 



Valstybinis teroras 

KINIJOS 
KOMUNISTŲ KRIZĖ 

Amerika pertoli, kad galėtų 
visiškai teisingai spręsti apie 
aesenas studentų ir darbininkų 
demonstracijas Kinijos sostinė
je ir komunistinės valdžios ne
gailestingą terorą, žudynes ir 
tarpusavius ginčus. Jie baigiasi 
mums žinomomis keliomis pa
vardėmis: lieka žiaurusis sene
lis Deng Xiaoping, prezidentas 
Yang Shingkun ir ministeris 
pirmininkas Li Peng. Pašalina
mas ir greičiausiai bus teisia
mas buvęs komunistų partijos 
vadas Zhao Zivang. Taip rašo 
Taiwane leidžiama ,,Inside 
China Mainland" laikraštis lie
pos mėnesį. 

Su studentais ir Kinijos liau
dies atstovais darbininkais bu
vo tariamasi, kad jų reikalavi
mų dalis bus išpildyta, kita da
lis lieka partijos valdžioje. Zhao 
buvo švelnesnis pasitarimuose 
ir pasiūlymuose. Studentams ir 
daugeliui Kinijos gyventojų, ku
rie jau yra prakutę, atsibodo 
vienpartinis valdymas, komu
nistų išrinktųjų privilegijos, vi
daus korupcija, pačios valstybės, 
didelės kinų tautos ir piliečių iš
naudojimas. 

Reikalavimai demokratijos ar 
bent demokratiškesnių rinkimų 
buvo tik priežastis, kad galėtų 
įsigalėti labiau ministerio pir
mininko Li Peng ir prezidento 
Yang šalininkai. Jie pašalino 
komunistus ir partijos pareigū
nus, kurie pritaria opozicinei 
grupei. O jai vadovavo Zhao su 
sava -švelnesne grupe, negu 
negailestingi komunistai ir 
nevertiną žmonių gyvybių. 

Žudynės birželio 3 d., paskel
bus prieš tai karo stovį, Beijingo 
(Pekingo) Tiananmen aikštėje 
buvo ne nekaltų studentų ar 
liaudies šaltakraujiškas veiks
nias, bet pačios Kinijos valdžios 
krizė, komunistų partijos skili
mas. Šiuo metu nugalėjo Li ir 
Yang suokalbininkai, bet tai 
nereiškia, kad pralaimėjo tauta. 
Ji nori laisvesnio gyvenimo, at-
sakingesnės valdžios, korupcija 
neužsiimančių valdžios viršūnė
se. Čia tikrai pildosi, kad, kas 
kardu žudo, nuo kardo ir žus. 

Kinija yra didelis kraštas 
žemės ploto atžvilgiu, bet taip 
pat didelė ir žmonių pertekliu
mi. Nors komunistinė valdžia 
suvaržė gimdymų skaičių, bet 
jos gyventojai jau praaugo bili
joną ir vis dar auga. Tokį kraštą 
valdyti nebuvo lengva impera
toriams, kurie sėdėjo soste ir 
mažai žinojo, kaip valstybės pa
kraščiuose žmonės gyveno. Kai 
atėjo kiti valdovai, kai užvaldė 
mongolai — giminingi, bet ne 
kinai, — vėl mažai žinojo, kad jie 
yra svetimųjų valdomi. Tiek 
savi, tiek svetimi juos iki 
badavimo ir nuogumo išnaudo
jo. 

Juo labiau išnaudojo komunis
tinė Mao valdžia, kuri nuvertė 
Kinija tik pradžioje besirūpi
nantį Shan Kai Sheką. Mažai 
mokytas ir apie valstybinį gyve
nimą nesuprantantis Mao norė
jo perauklėt visą didžiulį kraš
tą. Net mokyklose privertė skai
tyti jo mintis ir jo poeziją, kad 
tik neskaitytų kadaise gyvenu
sio ir religinių filosofu tapusio 

' Konfucijaus minčių. 
Kai tai mažai veikė, tai savo 

šalininkams leido panaudoti va
dinamą „kultūrinę revoliuciją", 
kurios metu kentėjo paprasti 
gyventojai ir komunizmo didie
ji šalininkai, valdžios pareigū
nai, partijos išrinktieji asmenys. 
Vieni pabėgo, kiti buvo išžudyti 
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arba pažeminti iki kalinio lygio, 
nors ir nesėdėjo kalėjime. 

Vakarų valstybėms buvo tiek 
gera, kad komunistinė Kinija, 
Mao Tce Tungo valdoma, buvo 
susipykusi su Sovietų Sąjunga, 
valdoma N. Chruščiovo. Tai 
galėjo užsimegzti ryšiai su Va
karais. Mao mirus, tie santykiai 
virto net noru Kiniją sumoder
ninti, užmegzti diplomatinius 
ryšius, reikštis Jungtinėse Tau
tose. 

Bet ta i nereiškė ir dabar ne
reiškia, kad nėra rivalizacijos 
tarp komunistinių viršūnių val
džioje, tarp partijos didžiųjų 
pareigūnų, t a rp kariuomenės 
klusnumo ir noro savarankiškai 
reikštis. Ir šis teroras yra išda
va tos konkurencijos viršūnėse, 
partijos pareigūnų suskilime, 
kuris reiškiasi komunistiniu te
roru arba šiokiu tokiu švelnes
niu elgesiu su tauta. Bet ka
reiviams buvo įsakyta šaudyti 
ir t anka i s t r i n t i neka l tus 
žmones tos griežtosios komunis
tinės dalies, kuri žmonių gyvy
bių nevertina. 

Šiuo metu į komunistinę Ki
niją žiūrima kaip į pabaisą, 
kurią valdo krauju nepasotina
mi komunistų partijos pareigū
nai. Tie patys valdžios žmonės, 
kaip Li Peng ir Yang Shang-
kun, jų užpakalyje stovint sene
liui Deng, teisia savo draugus, 
tos pačios partijos asmenis, kaip 
kadaise darė Stalinas Rusijoje, 
išžudęs mil i jonus. Nors 
negalima viešai skelbti, bet iš 
tikrųjų daugiau kaip trys tūks
tančiai Žuvusių, dešimtys tūks
tančių sužeistų ir negalinčių 
valdžios sugrobtomis lėšomis 
gydytis. 

Jiems negaila ir jie nepaiso di
džiulės kinų tautos ir etninių 
grupių, kurių taip pat yra keli 
milijonai. J i e tik nori išlaikyti 
valdžią savo rankose, turėti pa
tys ir jų šalininkai pasidarytas 
privilegijas, nežiūrėdami, kad jų 
šalininkai skriaudžia valstybę 
ir galanda peilius prieš juos 
pačius. 

Komunistinė Kinija nori susi-
grąžint prie savo kūno seniai jų 
nevaldomą Hong Kongą, kurį 
britai pažadėjo atiduoti. Jie nori 
atsiimti daug geriau aprūpintą 
Taiwaną, kuris iš jų rankų 
išsprūdo revoliucijos metu, kai 
komunistai užvaldė visą Kiniją, 
bet nepajėgė užimti tų salų. 
Žmonės vienur ir kitur, nors 
būdami tos pačios tautos, bijo 
komunistų, kuriems žmogus 
tėra tik įrankis, t ik vergas juo 
siekti platesnių valdų. 

Kinijos komunizmas nesiski
r i a nuo komunizmo, kur i s 
niokoja Rusiją jau septyniasde
šimt metų, kuris niokoja dau
gelį tautų, numarindamas Uk
rainos net keletą milijonų žmo
nių, kad t ik galėtų įsigalėti 
ir lengviau valdyti svetimus 
kraštus. Komunizmą pažįstame 
ir mes, nes ir Lietuvoje beveik 
penkiasdešimt metų buvo ko
munistinės kančios — trėmimai, 
persekiojimai, Sibiro lageriai ir 
kalėjimai. 

Žvelgiant į šio didžiulio kraš
to — Kinijos dabartinį valstybi
nį terorą, galima laukti tik 
vidaus krizės padidėjimo. Bet 
nereikštų dar komunizmo pa
naikinimo, nereikštų demokra
tijos, kurios reikalavo Kinijos 
studentai. Tai būtų tik šio meto 
komunistinių teroristų sunaiki
nimas ir laukimas, kad laikas 
pakeistų viską. 

P . S. 

Artėjant Sovietų Sąjungos-Vo
kietijos 1989 metų sutarties ir 
jos slaptų protokolų 50 meti
nėms, dėmesys tiems protoko
lams didėja. Apie Molotovo-Rib-
bentropo paktą dažnai kalbama 
ir rašoma Lietuvoje, mūsų 
išeivijoje. Domisi jais ir 
pasaulis, kuris atidžiai seka 
dabartinius įvykius paverg
tuose Pabaltijo kraštuose. 

Visiems aišku, kad tie slapti 
protokolai dėl Rytų Europos 
laisvų kraštų pasidalinimo į 
savų politinių interesų zonas, 
buvo politinio ir valstybinio 
banditizmo aktas. Tačiau faktas 
lieka faktu, kad tokio pasida
linimo pasekmė tebėra Lietuva, 
Latvija ir Estija iki dabar yra 
aneksuot i k raš ta i , o Sov. 
Sąjungos valdžios viršūnės jau 
abejoja, ar iš viso tokio suo
kalbio protokolai buvo? Iki 
dabar tvirt inama jog 1940 
metais Pabaltijo kraštai savo 
noru prisijungė prie Sov. Rusi
jos. Kol kas tokia yra valdžios 1 
oficiali versija šiuo klausimu. 

Molotovo-Ribbentropo slaptų 
protokolų tekstų išplatinimas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje da
vė stiprų impulsą dabartiniams 
tautiniams, demokratiniams 
judėjimams, kurie dabar stebina 
pasaulį. Tų protokolų, kad ir ne
oficialus, pagarsinimas kol kas 
apsaugo Pabaltijo kraštus nuo 
tankų, skirtų demonstrantų 
minioms traiškyti ir nuo užaš
trintų kastuvėlių jų galvoms 
skaldyti. 

Pabaltijo aneksuotiems kraš
tams dabar tuos slaptus pro
tokolus žinoti maža. Jais tie 
kraštai dabar bado okupantui 
akis, kuris, įvarytas į kampą, 
teisinasi, jog savo archyvuose tų 
slaptų protokolų neranda. O 
jeigu neranda, reiškia, kad jų 
tikriausiai ir nebuvę! Vakarai 
turi autentiškas kopijas? Tai 
falsifikacija ir melas norint ap
šmeižti Sovietų Sąjungą... 

Kad tie slapti Molotovo-Rib
bentropo protokolai yra istorinis 
faktas — įrodymų daugiau negu 
reikia. Dabar už savo laisvę 
kovojantiems Pabaltijo kraš
tams yra labai svarbu, kad 
sovietai ne tik patvirtintų tokių 
protokolų buvimą oficialiai, bet 
ir patys juos pripažintų neteisė
tais ir kaip tokius pasmerktų. 

Didelis pasiekimas yra, kad 

VYTAUTAS SKUODIS 

pabaltiečių reikalavimu TSRS 
AT deputatų suvažiavime 
Maskvoje buvo sudaryta valsty
binė komisija nustatyti Moloto
vo-Ribbentropo slaptų protokolų 
buvimą, jų pasirašymo aplinky
bes ir politines pasekmes. Komi
sijai pateikus savo darbo išva
das, TSRS vyriausybė turės 
padaryti oficialų pareiškimą ar
ba nutarimą šiuo klausimu. 

Jeigu TSRS vyriausybė kada 
nors tikrai tuos protokolus 
pasmerks ir juos pripažins nebe-
galiojančiais, tai duos svarų 
formalų pagrindą ir naują 
impulsą Pabaltijo kraštams at
siskirti nuo TSRS ir vėl atkur
ti savo nepriklausomas valsty
bes. 

Tokiame kontekste nesiderina 
tvirtinimas, jog „nėra reikalo 
prašyti, kad kas atšauktų ar ne
galiojančiais paskelbtų (toks 
prašymas implikuotų jų teisė
tumo pripažinimą), bet tiesiog 
reikalautina atitaisyti netei
sėtais aktais Lietuvai padarytą 
skiraudą" (Draugas, 1989.VII. 
25, p.4). 

Mūsų tauta jau beveik 50 
metų reikalauja tas skriaudas 
ati taisyti , kas okupantui , 
naudojant jo paties sparnuotus 
žodžius, naplevatj! (nusispiau-
ti). O nereikalavimas, ypač 
dabar, kad tie Molotovo-Rib
bentropo slapti protokolai pačios 
sovietų valdžios būtų paskelbti 
ir pasmerkti, pasitarnautų 
tiktai okupantų interesams — 
aneksijos įamžinimui. 

Kada vyksta žūtbūtinė kova 
už laisvę, apsiribojimas teisinių 
principų formalia interpretaci
ja tai kovai gali tiktai pakenkti. 
Klaidinga manyti, jog okupan
tas, kuris nesilaiko ne tik 
tarptautinės teisės normų, bet 
ir savosios konstitucijos, rei
kalavimus, kad minimi slapti 
protokolai būtų atšaukti, pa
naudos kaip argumentą aneksi
jai įamžinti. 

Šiuo klausimu stiprus spaudi
mas turėtų būti daromas ir Vo
kietijai, kurios kai kurie 
diplomatai išsisukinėdami 
aiškina, kad Molotovo-Rib
bentropo paktas nustojo galios, 
kai Vokietija užpuolė Sovietų 
Sąjunga. Galios jis nenustojo, 

nes pasekmės pasiliko. 
Suprantama, kad Vokietijai 

dabar labai neparanku kokiu 
nors būdu gadinti Michailui 
Gorbačiovui nuotaiką. Vien 
todėl, kad jis miglotai išsireiškė, 
jog Berlyno sienos gali ir nebūti 
ir kad Vokietija kada nors 
galėtų būti sujungta, vokiečiai 
prarado savo tautinį orumą ir 
aukštam svečiui iš Maskvos 
parodė tiesiog vergišką nuolan
kumą ir pagarbą jo tariamai 
jėgai. 

Teisūs yra tie, kurie atkakliai 
reikalauja, kad ne tik Sovietų 
Sąjunga, bet ir iki šiol sovietų 
suskaldytoji Vokietija slaptuo
sius Molotovo-Ribbentropo pro
tokolus oficialiai pripažintų 
neteisėtais ir juos pasmerktų. 

Reikia šį klausimą nuolatos 
kelti taip, kad jis būtų svars
tomas viršūnių pasitarimuose ir 
Jungtinių Tautų institucijoje. 
Tą galima pasiekti tiktai visų 
išeivijos pabaltiečių vie
ningomis, pastoviomis ir atkak
liomis pastangomis, jas koor
dinuojant su mūsų pavergtų Pa
baltijo kraštų kovotojų už laisvę 
veiksmais. 

Estijos sostinėje Taline nese
niai įvyko dvi dienas užtrukusi 
konferencija Molotovo-Ribben
tropo susitarimų teisiniam 
aspektui apžvelgti. Konferen
cijoje dalyvavo mokslininkai ir 
juristai iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Suomijos, Moldavijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Lenki
jos, Vakarų Vokietijos, Kanados 
ir iš Maskvos. Tos konferencijos 
dalyviai priėjo vieningą išvadą, 
kad Molotovo-Ribbentropo susi
tarimų slaptieji protokolai 
turėtų būti paskelbti negalio
jančiais. 

Parašų rinkimas Lietuvoje ir 
mūsų išeivijoje po peticija Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui, Sov. Sąjungai, Vakarų ir 
Rytų Vokietijų vyriausybėms, 
reikalaujant, kad būtų panai
kintas Molotovo-Ribbentropo 
paktas ir jo pasekmės, yra 
būtinas ir savalaikis. Tačiau tai 
yra tiktai šios kovos už Lietuvos 
laisvę naujo fronto pradžia. Tokį 
parašų rinkimą galbūt teks kar
toti dar ne kartą, kol norimas 
tikslas bus pasiektas. Šventa
jame Rašte pasakyta: „Belskite 
ir bus jums atidaryta". 

Kam teko kartą susipažinti su 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
leidiniu „Lietuvių žurnalistu", 
paskutinis Nr. 14 neapvylė nei 
savo išvaizda, nei turiniu. Nepe
riodinis leidinys puikiai repre
zentuoja sąjungą. Geras popie
rius, švari spauda, skoningai 
sulaužyti puslapiai — pasidi
džiavimas nariams, įdomūs 
pasiskaitymai — kitiems. Re
daktorės R. K. Vidžiūnienės 
pastangos įrodė jos sugebėjimus 
bei ryžtą. 

52 puslapiuose sutelpa 27 au
torių straipsniai. Viršelyje — 
dail. V. Balukienės tautinio 
rašto audimo kompozicija. 
Gaila, juoda-balta. 

Pirmame puslapyje atviras 
žodis žurna l i s tams verčia 
susimąstyti. Taiklus R.K.V. 
(Rūtos Klevos Vidžiūnienės) žo
dis neprašauna pro šalį. Antras 
puslapis priklauso Česlovui 
Grincevičiui. Aurelija Balašai-
tienė dviejuose puslapiuose 
aptaria anonimus ir cenzūrą. 
Straipsnį baigia klausimu: Jei 
yra subjektyviai panaudojama 
cenzūra, tai kodėl vis tik lei
džiama anonimams teršti mūsų 
spaudos puslapius? 

Toliau seka Edm. Jakaičio 
straipsnis apie fotografiją ir 
žurnal is t iką. Stra ;psnis 
informacinis su būdingu 
stiliumi. 6 ir 7 puslapis nu
šviečia Klaipėdos žurnalistų 
trintį nepriklausomais laikais. 
Įmantrusis Vilius Bražėnas per 
4 puslapius keliauja po žinybos 
labirintus. Gana vėlus Antano 
Juodvalkio raginimas užima 
visą 12-tą puslapį. Rimos 
Janulevičiūtės samprotavimai 
ne visų bus vienodai suprasti. 
Minčių į t ikinimui — pora 
nuotraukų. 

15 ir 16 puslapis priklauso 
Kęstučiui Čerkeliūnūi. Lyg 
šluostydamas laiko dulkes nuo 
praeities pėdų, praskleidžia 
laiko uždangą, parodydamas 
truputį Europos. Vytautas Šeš
tokas smulkiai aprašo pirmojo 
simpoziumo išplaukusias išva
das. Laikraštininkas Ignas Me
džiukas prisimena, kaip jis 
pokario metais Vokietijoj iš
vengė kalėjimo, 19 puslapyje 
nežinomo grafiko darbas 
kažkaip nesiriša su turiniu. 

Liutauras Kazakevičius rašo: 
„Galvosena keičiasi... Ateina 
laikai, kad lietuvių išeivijai 
reikės pradėti nutautėjimo 
vajų". Straipsnis gvildena, kaip 

tai reikės padaryti. Pokaloyje 
per Los Angeles radijo 
valandėlę j redak. R.K.V. klau
simus atsakinėja Violeta Ged
gaudienė, mokytoja. Gailė 
Radvenytė keliauja po Lietuvą 
lankstinuko pagalba. Algirdas 
Nakas, nors ir nepripažintas 
olimpinio komiteto žurnalistu, 
įdomiai aprašo žiemos olimpia
dos žaidimų nuotaikas. 

Apie informaciją su klaustuku 
rašo Nora Kulpavičienė, o apie 
žuvis ir laiškus — Algirdas A. 
Pužauskas. Sąjungos pirmi
ninkė R. K. Vidžiūnienė sveiki
na kolegas kanadiečius ir jų 
žurnalą „Žibintą". Hypatia 
Yčaitė Petkus jautriai aprašo 
Kaliforniją, jos praeitį ir nuosta
bias kregždes. 

Antanas Grinius prisimena 
žurnalistą a.a. Vladą Selenį ir 
sekančiuose puslapiuose yra 
pagerbtas žurnalistas ir vi
suomenės veikėjas Vytautas 
Kutkus. Tas pats V. Kutkus 
peržvelgia muziko St. Sližio 70 
metų gyvenimą. Inž. Kazės 
Brazdžionytės patriotinis 
straipsnis maloniai nuteikia 
skaitytoją. 

Apie premijas jauniesiems 
žurnalistams rašo Bronius Juo
delis. Adelaidės lietuvių žinias 
paruošė Pranas Pusdešris, o 
Anglijos lietuvių spauda apta
riama Stasio Kasparo. Neapsi
einama be skyrelio „Mūsų 
mirusieji". Vilnietį žurnalistą 
Jeronimą Cicėną prisimena 
Gražutė Šlapelytė Sirutienė. 

Skyrius „Lietuvis žurnalistas 
plačiame pasaulyje" užima 5 
puslapius. Puslapiai pilni infor
macijų, nerandamų periodinėj 
spaudoj. „Laiškų" skyriuje 
sąjungos narių pasisakymai 
gyvybiniais klausimais. 

Užpakalinį viršelį puošia op
timistiškai nusiteikusių centro 
valdybos narių nuotraukos. 

Kritikuojant visuomet galima 
ką atrasti. Prie minusų priklau-

• so korektūros klaidos, kurių yra 
apstu. „L. Žurnalisto" paskiro 
numerio kaina 3 doi. Redakcijos 
adresas: 23500 Via Galera. 
Valencia, Ca 91355. « 

NUPIRKO BANKĄ UZ 
420 MIL. 

Olandų valdomas La Salle 
National bankas Chicagoje už 
420 mil. dol. nupirko savo stam
biausią konkurentą — Ex-
change National banką. 

Dievas niekuomet iš mūsų 
nepaprašo to, ko negalime jam 
duoti. 

Tėvas Pijus 

Didžiausias žmogaus turtas 
nėra didelė gėrybių kiekybė, bet 
jo charakterio aukštumas. 

Young 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš partizanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS ; 
15 J I 

Pavakarieniavę ir apkalbėję praėjusios dienos 
įvykius jaunoji šeima nuėjo poilsiui. Praėjus keletai 
dienų, iš komunalinės butų valdybos Vincas Kiaunė 
gavo registruotą laišką, kad jo namas yra nusavintas 
už peržengimą leistinų kvadratūros taisyklių jį statant. 
Tačiau respektuojant šeimininko teisę Vinco Kiaunės 
šeimai paliekama dešimties kvadratinių metrų grindų 
plotas nuolatiniam gyvenimui, kaip ir visiems 
respublikos piliečiams. Penkerių dienų laikotarpyje 
draugas Kiaunė privalo atvykti į komunalinio butų 
ūkio valdybą pasirašyti po nutarimu. Laiku neatvykus, 
bus baudžiamas pagal veikiančius įstatymus... Perskai
tęs raštą, Vincas jį sudraskė, tylėdamas apsirengė ir 
ruošėsi eiti pro duris. 

— Vinceli!... kur bėgi? Kodėl man nieko nesakai 
kas laiške?... 

— Zabute, tuoj sugrįšiu. Einu pas Šlekį... j namus 
nieko neįsileisk. Vincas sugrįžo sutemus. Ant stalo pa
guldė drobėje susuktą šautuvą, kampe pastatė sunkią 
medinę dėžę. Susirūpinusiu veidu kreipėsi į žmoną: 

— Susidėk į ryšulius visus rūbus, geresnius 
daiktus. Sprendimas padarytas. Mūs namas atimtas!... 
ilgiau čia gyventi — pavojinga!... Skundą apie mus 
sufabrikavo tas gyvatė stribas Grybauskas, 
keršydamas mums abiems iš pavydo. 

— Vincai, Vincuti, vyre mano brangiausias!... ar 
pagalvoji, kas tau gali atsitikti miške? Ar pagalvojai 
apie mane, apie mano ateitį? Kur aš beteisė, našlaitėlė 
prisiglausiu?... Jei tu žūsi — ir man ne gyvenimas. Pasi

imk ir mane su savim į mišką, jei žūsime, tai abu... 
visi trys!... prisiglaudusi prie vyro krūtinės aimanavo 
žmona. Švelniai pasodinęs žmoną ant suolo, Vincas 
paima jos rankas ir ilgai ilgai su meile žiūri į jos akis... 

— Mano brangusis turte, mano gyvenime!... gerai 
žinau ir jaučiu, ką darau ir kur einu. Širdis man plyšta 
skausmu, bet kito kelio nėra! Ar nori, kad priimčiau 
jų pasiūlymą, tapčiau stribu, Tėvynės išdaviku, su 
ginklu išeičiau prieš miško brolius — partizanus? Ar 
nori, kad atsidurčiau kalėjime, Sibire už okupanto 
mums primestų įstatymų nevykdymą.. 

— Ne, ne, brangusis vyre!... sutinku ir pritariu tavo 
sprendimui, geriau mirti, negu tapti savųjų išdaviku!... 
Tik pajusk, Vinceli, kaip šalia mano motiniškos šir
dies plaka tavo įpėdinio širdis!., pridėk ranką, jukš jo 
plazdančią gyvybę, nuojautą, koki pavojai jam gresia 
netekus tėvo. Ir tas daugiausiai skaudina mane!... su 
baime kalbėjo Izabelė. 

— Nenusimink, neprarask vilties!., pasitraukiu 
į mišką tik laikinai. Karą laimėjo sąjungininkai — 
Amerika. Rudenį įvyks taikos konferencija, taip kalba 
visi mano bičiuliai, rusai pasitrauks iš mūsų krašto. 
Sugrįšiu iš miško, vėl gyvensime savame namelyje, au
ginsime vaikus, kursime laimingesnę ateitį. Ar dėlto, 
Zabute, negaila pavargti, pasiaukoti?... — ramino 
žmoną Vincas. — Kol aš būsiu miške, tu gyvenk pas 
močiutę Šiaurienę. Ji tave mielai priglaus. Aš judvi 
aplankysiu, padėsiu, paguosiu. Judvi mums, miško 
broliams, iškepsite duonos, būsite mūsų akys ir ausys, 
papasakosite, kas naujo vyksta tėviškės laukų pla
tybėje. Rytoj sekmadienis, po pamaldų visus vertingus 
daiktelius nunešime pas Šiaurienę. Pirmadienio naktj 
aš išeisiu į mišką, nes tai paskutinioji mano laisva 
diena, pažymėta milicijos rašte. Tu čia dar pasiliksi, kol 
jie ateis manęs ieškoti, o jie tikrai ateis. Jiems tu 
pasakysi, kad aš išvažiavau i Vilnių ieškoti teisybės 
dėl namo nacionalizavimo pas teisingumo komisarą. 
Kada sugrįšiu — nežinai... Po to, atsisveikink su 

nameliu ir eik pas močiutę, ramiai kalbėjo Vincas, va
lydamas šautuvą. 

Sutemus, ievoms žydint, žmonos ašarų ir pavasario 
paukščių giesmių lydimas Vincas Kiaunė, pasikabinęs 
ant peties šautuvą, granatas prie diržo, rankoje nešinas 
sunkią šovinių dėžę. duonmaišyje maistą Skaidrupelio 
pakrantės krūmynais išvyko pas miško brolius į iš 
anksto sutartą vietą. Po neilgo, bet sunkaus ėjimo tolu
moje Vincas išgirdo sutartą pelėdos šauksmą. Susto
jus poilsio — dairėsi; 

— Stok, slaptažodis!... — iš krūmų pasigirdo 
kariška komanda. 

— Kilpinė! — garsiai atsakė Kiaunė. 
— Sveikas, broli Vincai!... — prišokęs apkabino 

būrio vadas Sakalas. Apstoję nuoširdžiai sveikino 
naująjį brolį kiti, palengvindami jo turimą naštą. Po 
pasisveikinimo visi, tyliai šnekučiuodamiesi, nuėjo 
gilyn į Višakio pušyną. 

Kitos dienos popietėje beldimas j duris pakėlė Iza
belę Kiaunienę nuo siuvamos mašinos. Nujausdama, 
kas per svečiai, atidarė duris. Jėjo du milicininkai. 

— Kur yra Vincas Kiaunė? Jis jau kelinta diena 
neprisistatė darbe lentpjūvėje. Pagal įsakymą neatvyko 
nei j miliciją pasirašyti. Kur jis? 

— Vyras vakar išvažiavo i Vilnių i Teisingumo 
komisariatą išsiaiškinti dėl namo atėmimo, dėl 
nuosavybės teisės."Kada sugrįš — nežinau. 

— Juokdarys, ar neišmanėlis? — nusijuokė mili
cininkai. Komunalinio butų centro valdybos sprendi
mas mūsų įstaigoje. Jis galutinis. Jeigu būtų atvykęs 
pasirašyti, būtų atpuolusi kelionė į Vilnių. Dabar 
šaukštai po Dietų... drauge Kiaunienę! Namai, na
cionalizuotas. Ryt į jį atkeliamos dvi rusų šeimos iš 
Minsko. — rimtu tonu patvirtino milicininkas. 

(Bus daugiau) 
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IŠKILMES 
NERINGOJE 

Liepos 16 d. Neringos sto
vykloje Vermonte susirinko 
kelios dešimtys svečių atšvęsti 
ypatingą šventę kartu su šios 
stovyklos šeimininkėm — Ne
kaltai Pradėtosios Marijos se
serimis ir su apie pusantro 
šimto jaunų stovyklautojų bei jų 
vadovų. Tai buvo praeities ir 
ateities, mūsų ilgesio ir vilties 
jungtis. Minėdami dvidešimt
mečio sukaktį nuo šios sto
vyklos įsteigimo ir besidžiaug
dami per šį laikotarpį joje iš
augintu jaunosios kartos mo
raliniu turtu, dalyvavome nau
jos koplyčios šventinimo iš
kilmėse ir savo mintimis bė
gome į ateitį pasigėrėti dvasiniu 
atgimimu, kuris spinduliuos 
jauniems stovyklautojams, 
jiems susikaupus ir besimel
džiant šios koplyčios jaukume ir 
į dangų kylančioj nuotaikoj. Šis 
naujos koplyčios šventinimo su
jungimas su stovyklos jubilie
jine sukaktimi surišo visų mūsų 
širdyse nešiojamą atgimimo 
ilgesį su viltimi, kad dvasinis 
atgimimas yra mūsų ateitis ne 
tik Tėvynėje, bet ir mūsų tarpe, 
kad mūsų meilės gėriui ir ryšio 
su praeitimi nenuplaus laiko 
srovė, kad jie klestės ir žydės 
mūsų širdyse, palaistyti ryžtu, 
kuriam Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų veikla yra pavyz
dys ir paskatinimas. Juk jos 
pastatė šią koplyčią ne praeities 
laidoisfrrtlfns, bet ateinančių 
vasarų įc.būsimo stovykjąjįtąjų 
džiaugsmo krikštynoms! Jos 
dienos iškilmėse dalyvavę 
svečiai iš Lietuvos, stovyklauto
jų nuotaikos ir jų kapelionas yra 
liudytojai, kad seselių ryžtas 
pastatyti šią koplyčią yra jų 
ateities vizija, taip pat reali ir 
prasminga, kaip ir šios sto
vyklos įkūrimas prieš dvidešim
tį metų! 

Koplyčios, suprojektuotos Ar
chitekto Vytauto Zubo, statyba 
buvo užbaigta šį pavasarį, prieš 
susū-eakant stovyklautojams. 

Jos architektūra sujungia lietu
viškų koplytstulpių ir varpinių 
nuotaikas į originalias formas, 
žadinančias kilimą į aukštį, o 
ne stengtis apglobti pasaulio 
plokštumą. Ypač jos vidus su
kelia tokio kilimo nuotaiką. 
Skulptoriaus Jurgio Daugvilos 
sukurti altorius ir tabernakulis 
maloniai sulieja moderninę 
meno išraišką su mūsų diev-
dirbių kūryba. 

Į šias iškilmes pradėjome 
rinktis tuojau po vidudienio 
pabendrauti tarpusavy ir su 
jaunaisiais stovyklautojais. 
Trečią valandą susirinkome 
prie koplyčios ir Burlingtono, 
Vermonte, vyskupas J. A. Mar-
shall pašventino koplyčią ir jos 
altorių, dalyvaujant mūsų 
vyskupui P. Baltakiui, vyskupo 
Marshall padėjėjui kun. W. 
Miller, Brattelboro klebonui H. 
B. Nichols, stovyklos kapelionui 
kun. K. Ramanauskui, kun. V. 
Cukurui, prel. V. Balčiūnui, 
kun. R. Krasauskui, kun. A. 
Petraičiui ir visiems stovyklau
tojams bei svečiam. Vyskupas 
Baltakis pašventino koplyčioje 
įrengto kryžiaus kelio stotis, 
sukurtas dailininko V. Jonyno. 
Po pašventinimo vyskupas 
Baltakis aukojo mišias, kon-
celebruojant visiems kunigams. 
Jaunieji stovyklautojai atliko 
mišių skaitymus ir tikinčiųjų 
maldoj išreiškė savo specialias 
intencijas. 

Savo pamoksle vyskupas Bal
takis pabrėžė didelę Neringos 
stovyklos reikšmę jaunimo au
klėjime ir ses. Ignės — visų Ner
ingoje vykstančių stovyklų sie
los ir variklio — ypatingą 
vaidmenį šiame darbe, kuris 
nesiriboja vien tik Neringos 
stovyklomis, bet yra ir šviesus 
žiburys daugelyje kitų jaunimo 
susibūrimų. Jis palinkėjo jai 

! damg metų sėkmingo darbo ir 
sulaukti viso būrio naujų Ignių, 
kurios įsijungtų į moralinį 
ugdymą ir vadovavimą. Čia jis 

CLASSIFIED GUIDE 

Prof. Vytautas Landsbergis, Sąjūdžio pirmininkas, kalbasi su „Los Angeles Times" korespondente 
Tracy Wilkins; dešinėje — JAV LB tarybos prezidiumo ir Vakarų apygardos pirmininkė Angelė 
Nelsienė. 

pabrėžė esamą moralinio vado
vavimo krizę mūsų visuomenė
je. Tėvų įtaigojimas savo vai
kams ieškoti trapios gyvenimo 
sėkmės gydytojų, advokatų ir 
inžinierių kabinetuose, už
mirštant tikrą buvimo prasmę, 
dažnai išdildo arba visai suskal
do jaunoj širdy suskambėjusį 
Kristaus šaukimą sekti jį. 

Po mišių visi dalyviai perskė
lė prie naujai pastatyto lietuviš
ko kryžiaus, kurį Neringai pa 
dovanojo S. Petrauskas savo 
tėvo dr. S. Petrausko atmini
mui. Kryžių pašventino kun. 
Cukuras, dalyvaujant abienu 
vyskupams ir kitiems ku
nigams. 

Po to Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų provincijole ses. 
Bernadeta pasveikino visus 
dalyvius, padėkojo abiems vys
kupams už jų aktyvų dalyvavi
mą šiose iškilmėse ir įteikė 
jiems dovanas. Ji taip pat 
padėkojo koplyčios statytojui 
Brooks už jo rūpestingą darbą, 
statant koplyčią ir praeityje 
kitus šios stovyklavietės pasta
tus ir įteikė dovaną. 

Seselę Igne pasveikino visi 
stovyklautojai, ir vienas jų 
vadovų — S. Žmuidzinas įteikė 
jai originalią stovyklautojų 

pagamintą sveikinimo kortelę Lietuviai Floridoje 
su visų stovyklautojų parašais. 

Pabaigoje ses. Bernadeta pa
kvietė visus dalyvius pažiūrėti 
stovyklautojų paruoštos progra
mos ir pasivaišinti šeimininkių 
paruoštais skanumynais. 

Po vaišių niekas neskubėjo 
skirtis su malonia šių iškilmių 
nuotaika, ir automobiliai labai 
pamažu skirstėsi iš stovyklos. 
Vyskupas J. Marshall, nors jam 
iki namų buvo daugiau negu 
170 mylių, po vaišių dar ilgai 
kalbėjosi su stovyklautojais ir 
svečiais, neskubėdamas namo. 

Jubiliejinė Neringos sukaktis 
ir graži nauja koplyčia yra 
priminimas visoms šeimoms su 
mokyklinio amžiaus vaikais, 
kad šioje stovyklavietėje jauni
mas gali ne tik smagiai pažaisti 
ir pabendrauti su savo bendra
amžiais, ne tik paryškinti savo 
religines ir tautines ypatybes, 
bet taip pat ir pasimokyti, kaip 
gyvenime ieškoti tikrosios lai
mės. Todėl jau dabar planuoki
me siųsti savo priaugantį jauni
mą į Neringą kitais metais ir 
metais po to, ir dar po to, ir dar, 
kol išugdysime vi būrį naujų 
Ignių! 

Č. Masait is 

RADIJO MĖGĖJAI POKALBYJE SU LIETUVA 
PER NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 

SUSIARTINIMO ŠVENTĘ PUTNAME 
Šios didžiosios šventės išvaka

rėse įvažiavus į Nekalto Prsidė-
jimo seselių vienuolyno kiemą 
Putnam, CT, akį atkreipė šven
tės pasiruošimo baigiamieji dar
bai. Stovėjo palapinės, garsia
kalbiai žiūrėjo pro medžius, vie
los kryžiavojosi virš galvos ir t.t. 
Mano uždavinys buvo vienuoly
no „bokšte" įrengti radijo mėgė
jų stotį ir šventės metu bandyti 
su kitais dalyvaujančiais mėgė
jais susisiekti su Lietuvoje gyve
nančiais radistais ir pasidalin
ti šventės įspūdžiais. Griebiausi 
darbo ir netrukus antenos buvo 
išvestos ir aparatūra sujungta. 

Tą patį vakarą truputį po vi
durnakčio susisiekiau su UP200 
Arvydu, kuris tuo metu dirbo iš 
Kauno Polytechnikos instituto 
stoties UP1BZO. Praėjimas bu
vo puikus ir pasikalbėjom gerą 
pusvalandį, tuo būdu „pakrikš
tydami" bokšto stotį. Iš Arvydo 
sužinojau, kur yra Lietuvos bur
laiviai, grįždami namo, pasikei
tėm sveikinimais ir susitarėm 
vėl eteryje susitikti už dvylikos 
valandų. 

Šventės diena, liepos 23, išau
šo saulėta ir šiltoka. Apie pietus 
atvažiavo dar du radijo mėgėjai: 
Bronius KBlPI ir Antanas 
K1AMG. Visi trys įsijungėm į 
darbą ir netrukus pasisekė 
susisiekti su N8AUM Vidu St. 
Petersburg, Fla., ir UP2BLO 
Jonu Telšiuose. Tuoj po to įsi
jungė UP1BZZ Jonas Šiauliuo
se ir pasikalbėjimas vyko pilnu 

tempu. Be anksčiau minėtų sto
čių pasikalbėjime dar dalyvavo 
UP2BEI Česlovas Šiauliuose, 
UP2BBZ Antanas Linkuvoje, 
UP2BLO Jonas Telšiuose, 
UP3BM Stasys Klaipėdoje, 
UP2BZ Vaidas Panevėžyje, 
UP1BZG Rimas Plungėje, 
VE3NYW Juozas Hamilton, 
Kanadoje, G4BYW Jonas Hud-
dersfield, Anglijoje, 4Z4KX 
Markas Rishon Le Zion, Izraely
je ir W1HNF Edvardas Ken-
sington, CT. Pasikalbėjimą iš 

vienuolyno „bokšto" radijo sto
ties pravedė K1AMG Antanas, 
KB1P1 Bronius ir KB1TY Ri
mas. Stotyje buvo pasigesta 
KAlQOF Edvardo, vieno iš šio 
ušsimojimo organizatorių, ku
ris, deja, negalėjo pačioje šven
tėje dalyvauti. 

Prasidėjus oficialiai šventės 
programai, susirinkusi tūkstan
tinė minia girdėjo sveikinimus 
iš Lietuvos radijo mėgėjų. Mi
nios vienbalsiai šaukiama „Lie
tuva bus laisva" ir akordeonų 

garsai mikrofono buvo pagauti 
ir radijo bangomis persiųsti Lie
tuvon ir kitiems kraštams. To
liau dalyvaujančių stočių radis
tams buvo apibūdinta šventės 
apimtis ir turinys bei Neringos 
stovyklautojų atliekama pro
grama. Tai, berods, pirmas kar
tas po antrojo pasaulinio karo, 
kad per vieną ir pagrindinių 
Amerikoje rengiamų lietuvių 
susibūrimo švenčių buvo pa
čios šventės metu radijo bango
mis kalbamasi su Lietuva. 

Pasaulio Lietuvių Radijo mė
gėjų tinklo ir pastangų įdėtų 
dėka tinklo narių, gyvenančių 
Naujojoj Anglijoj, kurį laiką visi 
pajutome artimesnį ryšį su tė
vyne Lietuva šioje pakilioje 
šventėje. KBITY 

I 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636 6169 

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

• 

Radijo mėgėjai Putnamo vienuolyno „bokšto" stotyje po sėkmingo pasikalbėjimo su Lietuva 
kairės: Rimas Pauliukonis KBITY, Antanas Sidla KlAMG ir Bronius Uždavinys KB1P! 

Sunny Hills, FL 
BAISIOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 
Baisiojo Birželio sukaktys LB 

apylinkės valdybos pastangomis 
paminėtos sekmadienį, birželio 
11 d., Šv. Teresės bažnyčioje, 
k u r juodas kasp inas prie 
trispalvės ir išimtinai baltos 
a l t o r i aus gėlės pr iminė 
maldininkams tragiškas birže-
lio d ienas ir maldos už 
žuvusius kankinius — nekaltas 
komunizmo genocido aukas. 
Kun. Pranas Jaraška atlaikė 
gedulingas Mišias ir pasakė 
jautrų pamokslą. Skaitytojas 
Jonas Adomaitis perskaitė 
laiško iš Lietuvos ištrauką, 
kuriame pabrėžiama, kaip pras
mingai šiemet pirmą kartą at
virai ir viešai minima išvežtųjų 
dienos tėvynėje. Muz. Vinco 
Mamaičio vargonais palydimas 
choras jungėsi maldoj tai dienai 
pr i ta ikytomis giesmėmis: 
Parveski, Viešpatie, Apsaugok, 
Aukščiausias ir užbaigė himnu. 

Panama City News Herold 
dienraštis įdėjo mūsų žurnalisto 
Alfonso Nako išsamų straipsnį, 
t iks l ia i aprašant į ne tik 
baisiąsias birželio dienas, bet ir 
tiksliai nurodantį aplinkybes, 
kuriomis Pabaltijo valstybės 
buvo okupuotos. Pabrėžtina, 
kad šį straipsnį autorius siuntė 
laiškų skyriui, bet redaktoriai 
mūsų džiaugsmui ir pasididžia
vimui jį atspausdino svečių žur
nalistų skiltyje (guest colum-
nist). Strapsnis to ir vertas! 

Baisiojo birželio prisiminimų 
t ę s t i numui liepos 25 d. 
įvykusiame LB Sunny Hills 
apyl. susirinkime buvo parodyta 
vaizdajuostė iš Vilniuje vykusių 
Tremtinių sąjungos suruoštos 
parodos, minėjimo, pamaldų 
Vilniaus archikatedros aikštėje. 
Trijų Kryžių pašventinimo iškil
mių. Vaizdajuostė profesionaliai 
atlikta, parodė mums tai, ko 
jokie aprašymai neišreikštų. 

Sunny Hills lietuviai džiau
giasi sugrįžę į savo parapijos Šv. 
Teresės atnaujintą ir pagražintą 
bažnytėlę ir taip pat gražiai per
tvarkytą Community centro 
puošnią salę. Šv. Teresės 
bažnyčia puikuojasi vienu 
vitražiniu langu padovanotu LB 
apyl inkės , vaizduojančiu 
Kristaus nukryžiavimą. Tai 
ta ry tum primena Lietuvos 
nuolatinias kančias ir Golgotas. 

Prie golfo laukų pastatytas 
gražus pastatas, kurio atida
ryme ir kaspino kirpime matėsi 
beveik visi Sunny Hills lietu
viai, įrengta graži valgykla, kur 
sekmadieniais po pamaldų bus 
galima pasis t ipr int i b?i 
pasižmonėti. Sunny Hills veidas 
žymiai pasikeitė. 

LB krašto valdybos paraginti 
ir jungdamiesi su savo tėvy
nainiais Lietuvoje uoliai ren
kame parašus peticijai Jungti
nėms Tautoms Molotovo-Rib-
bentropo sutarčių panaiki
nimui. 

Onė 

ca *us 
B A L Y S BUDRAITIS 

N e m o k a m a i Įkainuoja 
j ū s ų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

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

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

Tel. 561-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

Sekmadieni, rugpjūčio 6 d. 
nuo 1-4 v. p.p. 

3535 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb.; 1V2 prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg. antram a. Šildomas rūsys; 
2 auto mūrinis garažas. Šoninis įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar. tel. 436-0600. 

No. 510-661 • S. Kedvale. - Tik pra-
važiuokit, bet netrukdykit! Gražus, mūrinis 
3 mieg. namas, 26 metų: 1% prausyklos 
pagrind. aukšte; 4 kamb. butas rūsyje; 2 
auto. garažas; centr saldymas; aluminio 
apdaila Puikus pirkinys. Skambinkite 
dabar! 

Tučia vieta! Reikia kontraktoriaus! 2 tušti 
sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas; ištisas rūsys, 2 auto. garažas Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą 
pinigų! Skubėkite, skambinkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

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

For sale 15 acres farm N. W. In
diana; 3 acres irrigated blueberries. 
WeH-estaWished U-Ptck business; nice 
home and buildings. 5159,000. Call 
219-992-3480. 

o**a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

264-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
ŠeerbaJtel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

i L Ė K T ROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N, = • 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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

5953 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

VIENINTELIS TOKS PIRKINYS! 
Upė su upėtakiais, tvenkinys su 
laukiniais paukščiais, pušų planta
cija, 430 akrų su namu! 

Skambinkite arba rašykite: 
Burt Morris, Realtor 

Rt. #1, Frtendshlp, Wlt. 53934 
Tel. 608-339-9441 po 6 v.v. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas ant
rame a., 2 mieg., be baldų prieš Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią. Tik su
augusiems, bet gyvuliukų, 350 dol. į 
mėn. su apšildymu. 

Skambinti 423-4697 

Išnuomojamas 4 didelių kamb., 2 
mieg. butas pirmame aukšte, 43 & 
Maplevvood apyl Naujai išdekoruotas. 
ramus, šviesus. Nerūkantiems. $325 
Į mėn. + užstatas. Skambinti 
247-6670. 

FOR SALE 

Parduodamos moteriškos šaulių uni
formos 12 ir 16 dydžio. Kepurės jūrų 
šaulių. Tel 652-8137. 

BRONYS RAILA 
KRYŽKELĖS 

Radijo paskaitų į Lietuvą ketvirtas 
rinkinys. Jau išėjo iš spaudos. Tai 
stambus 480 psl. yeikalas aktua
liausiomis temomis iš 1986-1989 
metų laikotarpio, šis gražiai išleis
tas Lietuviškos Knygos klubo leidi
nys greitai bus pasiūlytas įsigyti vi
siems klubo nariams. Nenariai ją 
gali užsisakyti „Drauge" arba įsi
gyti pas knygų platintojus. Knygos 
kaina JAV-bėse su persiuntimu kai
nuoja 12.50 dol. Illinojaus gyv. dar 
prideda 80 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. S3rd St. 

Chicago, IL 60629 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 378-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Streat 

UL - GA 4-8854 
f ,z 

GENRIKAS SONGINAS 
VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 

Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 
viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

1 duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60029 



„Pašvaisės" choro dirigentė muz. Rita Abromaitytė-Vilienė. 

LAUKIAME LIETUVIŲ 
MOSTO 

KAZYS B A R O N A S 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Gegužės mėn. 23 d. „Solidar-
n o s c " d i e n r a š t i s „ G a z e t a 
wyborča" patalpino pasikalbė
jimą su Lietuvos lenkų sąjungos 
vicepirm. Česlovu Okuliču. Jis 
eina Vilniaus sk. bei lenkų 
advokatų būrelio pirm. parei
gas, y ra Sąjūdžio rėmimo juristi-
nės grupės narys. 

Štai svarbesni j au duoti laik
raščio bendradarbio klausimai: 

— Ar Lietuvos lenkai remia 
persi tvarkymą Lietuvoje? 

— Lietuvos lenkų pažiūra į 
persi tvarkymą yra tokia pati 
k a i p ir visos L i e t u v o s 
visuomenės. Iš vienos pusės 
mus gaivina viltis, iš kitos pusės 
ekonominiai sunkumai verčia 
rezervuotai žiūrėti į tą visą 
procesą. Ypatingai bijome tų 
p a s i k e i t i m ų p a s t o v u m u , 
pris iminę Chruščiovą. J u k jis 
išvyko žūklauti, o grįžęs jau 
nebuvo KP sekretorium. Yra 
faktas, kad tik persi tvarkymo 
dėka galėjome susiorganizuoti. 
O „perestroika" Lietuvoje — tai 
„Sąjūdis". 

— Iš kur tiek nesusiprat imų 
su lietuviais? 

Lietuviai tapo jėga. Į prieš
karines skriaudas bei įžeidimus 
jie šiandieną stipriai reaguoja. 
Pasekmės? Partinėje spaudoje 
pasirodė priešlenkiški varovai 
(naganki), naikindami lenkiš
kos kul tūros likučius. Nioko
jamos lenkiškos kapinės, sąmo
ningai vykdomi padegimai. Kal
t ininkai nesurandami. O gal kai 
kam rūpi, kad mes galvotume 
kad tą visą darbą a t l ieka lie
tuviai? Tačiau nerimą keliantis 

faktas, kad „Sąjūdis" nesmer
kia tų visų įvykių. Iš t ikro juk 
„Sąjūdis" neremia jų, tačiau 
ka r tu ir neatsiriboja. Be to, ka i 
kurie lietuviai Lietuvos lenkus 
laiko savo tėvynainiais, kas 
mums nepriimtina. Vėl, iš kitos 
pusės, „Sąjūdis" užmeta mums 
nuolankumą ir pri tarimą rusiš
kai įtakai. Tiesa, pripažinus lie
tuvių kalbą valstybine, dalis 
lenkų dalyvavo šovinistiniuose 
„Jedinstvo" susirinkimuose, ta
čiau Lietuvos lenkų sąjunga 
neįsipainiojo į šį sąjūdį ir 
niekuomet nerėmė grynai rusų 
grupuotės aplink „Jedinstvo". 

— Tad, koks jūsų santykis su 
„Sąjūdžiu?" 

— Lietuvos lenkų sąjunga 
remia lietuvių suverenumo sie
kius, pilnai akceptuoja priimtą 
p a b a l t i e č i ų konferenc i jo je 
dek la rac i j ą . T a č i a u , bes i -
jausdami bendru šios žemės 
šeimininku norime, kad mūsų 
papročiai ir atskiros kul tūros 
teisės būtų gerbiamos. Pasiūlė
me „Sąjūdžiui" paskelbti bend
rą deklaraciją. Šiuo metu nėra 
oficialaus bendradarbiavimo, 
t ik p r iva tūs sus i t ik imai su 
„Sąjūdžio" vadovybe. Tačiau 
bendradarbiaut i tur ime, nes 
kito kelio nėra. 

Daug blogio atnešė kiek anks
čiau kalbos įstatymas. Išvadoje, 
daugumas lenkų kovo mėn. 
b a l a s a v i m u o s e ėjo p r i e š 
„Sąjūdį". Ir t a i p , Vilniuje, 
„Sąjūdžio" organizacijos Nr . 2 
Virgilijus Čepaitis pralaimėjo 
Jonui Ciechanovičiui, ku r i s 
balsus paveržė ne kaip komu-

KANADOS ŽINIOS 
London, Ont. 

DIDELĖ Š V E N T Ė 
L O N D O N E 

Londono lietuvių Šiluvos Ma
rijos parapija kasmet rugsėjo 
mėnesį švenčia Šiluvos atlaidus. 
Šiemet t a šventė bus žymiai 
didesnė ir iški lmingesnė, nes 
rugsėjo 10 d., sekmadienį , bus 
paminėti ir parapijos gyvavimo 
25 metų sukak t i s . 

4 va i . p . p . i š k i l m i n g o s 
p a m a l d o s Š i l u v o s Mar i jo s 
bažnyčioje, 1414 Dundas St. E. 
Šv. Mišias a tnašaus ir pamokslą 
paskys vyskupas Paul ius Balta
kis, O.F.M. Dalyvaus ir pran
ciškonų provincijolas kun. Placi
das Barius, O.F.M., ir kunigai 
iš kitų parapijų. Pamaldose 
giedos solistas Vaclovas Veri-
kai t is ir „Pašva i s t ė s" choras, 
vadovaujamas Ritos Vilienės. 

6 vai. p.p. Marconi Club di
džiojoje salėje, 120 Clarke Rd„ 
įvyks aukšto meninio lygio kon
ce r t a s i r v a i š ė s . K o n c e r t o 
programą at l iks žymieji solistai 
Marytė Biz inkauskai tė Bildie-

nistas, bet kaip lenkas (minėjau, 
kad Ivan Tichonovič y r a gimęs 
Gudijoje, y r a su rusė ję s a r 
sugudėjęs l e n k a s — K.B.). 
Lietuviai yra s t ipresni , geriau 
organizuoti, t a d j iems priklau
so pirmenybė ištiesti mums 
ranką. Visą laiką laukiame to 
mosto, priimdami tai kaip geros 
valios reiškinį. Lietuviai , norė
dami, galėtų sutvarkyt i len
kiškos televizijos programos re-
transmisi jas , polonistikos ka
tedros a t idarymą Vilniaus uni
versitete a rba Lenkijos konsu
lato Vilniuje. Aiškus atsisky
rimas nuo priešlenkiškų varovų 
bū tų l auk iamu mostu. 

— Girdėjome lietuvių protes
t u s prieš lenkiškų autonominių 
rajonų įsteigimą. 

— Keli, daugiausia lenkų apgy
v e n d i n t i va l sč i a i , paske lbė 
lietuvių ir lenkų kalbų lygiatei
siškumą. Toks formalus pripaži
nimas būtų t ik sankcijonavimas 
faktinės padėties. Spėju, kad 
lietuviai bijo tokio sprendimo, 
ypat ingai pr i s imindami rusus, 
kur ie gali s iekt i panašių rei
kalavimų. Bet pastarieji y ra 
svet imas e lementas . 

— Ar t u r i t e ryšį su ki tų 
respublikų lenkais? 

— Geriaus ias ryšys yra su 
Gudi jos l e n k a i s . T a č i a u 
lietuviai tuos ryšius ver t ina 
kaip siekį lenkiškos teritorijos 
į s te ig imo ir jų respub l ikos 
sąskai ta . Neteisybė, negalvo
j ame Vi ln iaus k raš to atplėšti 
nuo Lietuvos (ačiū už tokį grąžų 
L i e t u v o s l e n k ų są jungos 
vicepirm. mostą! — K.B.). 

— Kuo galė tume jums padėti? 
— Dažna i s u s i t i n k a t e su 

„Sąjūdžiu". Gera būtų, jeigu 
šiuose sus i t i k imuose galėtų 
dalyvaut i ir Lietuvos lenkų 
sąjungos ats tovai . Be to, esame 
labai sunkioje material inėje 
padėtyje. Ne tu r ime ne t rašymo 
mašinėlių lenkišku raidynu. 
Laukiame jūsų paramos. 

nė, Vaclovas Verikaitis ir smui
k in inkė Regina Audėt, grojan
ti a n t r u smuiku orkestre Lon-
don,Canada. Akompanuos muz. 
Jonas Govėdas. Padainuos ir 
savoji muz. Ritos Vi l i enės 
„Pašvais tė" . 

Bi l ie tus (25 dol. asmeniui) 
įsigyti iš anksto, bet nevėliau 
rugsėjo 3 d. Prie įėjimo bilietų 
nebus. Ruošiant vaišes kitaip 
neįmanoma. Informacijai tel . 
519-455-3129 kleb. kun . J. 
Mikalauskas . 

D.E. 

KINŲ STUDENTŲ 
KONGRESAS 

Chicagoje liepos 28-30 d. sa
vaitgaly įvyko kinų studentų 
kongresas, į kurį suvažiavo apie 
300 dalyvių. Posėdžiavo Illinois 
universiteto rūmuose. Kongreso 
tikslas — jungti kinus studen
tus, lankančius JAV aukštąsias 
mokyklas, pastangoms grąžinti 
demokratiją Kinijoje. Kalbas 
pasakė du Kinijos demokratinio 
sąjūdžio vadovai Wuer Kaixi ir 
Yan Jiagi. 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1989 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 

Londono „Pašvaistes" choras, atlikt-- programą Lietuvių dienoje ir atliksias Šiluvos Marijos parapi 
jos jubiliejuje. Jam vadovauja muz Kita Ahromaitvte Vihenc 

A.tA. 
Mokyt. 

ALGIMANTAS KLEINAITIS 
Gyveno Hinsdale, IL. 
Mirė 1989 m. liepos 31 d., sulaukęs 50 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės mieste. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rūta Puodžiūtė, 

dukros Nina ir Diana, tėvai Marija ir Petras, brolis Alfredas 
su šeima, sesuo Rūta Končienė su šeima, uošvė Nina Puo-
džienė, svainis Algimantas Puodžius su šeima, svainė Violeta 
Rodriguez su šeima ir kiti giminės bei draugai. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 2 d. nuo 4 iki 9 
v.v. S. C. Lack & Sons Palos Funeral Home koplyčioje, 11028 
Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Budėtuvės — Lietuvių Ev. 
Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje, 6641 S. Troy, Chi-
cago, ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d., 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 4 d. 10 v. ryto 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, tėvai, brolis, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 974-4410. 

A.tA. 
MICHALINA MATUSAITIENĖ 

Mirė 1989 m. liepos 28 d., Clevelande, OH, sulaukusi gi
lios senatvės. Velionė buvo komunistų nukankinto a.a. pik. 
Juozo Matusaičio našlė. 

Nuliūdę: seserėnas V. Giedraitis su šeima. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
FILOMENA STONČIENĖ 
Mūsų mylima Mamytė mirė 1989 m. liepos mėn. 20 d. ir 

buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. kleb. J. Kuzinskui, kun. J. Juozevi-

čiui už maldas koplyčioje, kun. V. Mikolaičiui už lankymą 
namuose, už šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Širdingas ačiū Lietuvos Dukterims už rožančiaus sukal
bėjimą koplyčioje. 

Dėkojame V. Čepaitienei ir L. Kybartienei už Mamytės 
lankymą namuose. 

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, atsilan
kiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų mylimą Mamytę 
į Amžino poilsio vietą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. C. Lack ir Sūnūs už 
malonu patarnavimą. 

Duktė Aniceta, žentas Kurt, sūnus Vytautas ir giminės. 

A.tA. 
JADVYGAI BAJORINIENEI 

mirus, mielą duk rą ALDONĄ ir vyrą VYTAUTĄ 
MAURUČIUS nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi. 

Marija ir Juozas Mikoniai 
Birutė ir Jonas Vasariai 
Irena Sušinskienė 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI KLEINAIČIUI 

mirus , jo broliui ALFREDUI, „Lituanicos" futbolo 
klubo nariui, ir jo šeimai re iškiame nuoširdžią užuo
jau tą . 

F. K. „Lituanica" 

P A D Ė K A 
Mūsų mylima Mamytė, Uošvė. Senelė ir Prosenelė 

A.tA. 
ADELĖ SAUKAITIENĖ 

staiga mirė liepos mėn. 3 dieną ir buvo palaidota liepos men. 
6 dieną Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigui klebonui J. Kuzinskui už 
Mamytės lankymą jos ligos metu, atnašautas šv. Mišias ir pa
lydėjimą į kapines; jaunystės dienų kunigui Aleksoniui atsi
lankiusiam į koplyčią ir dalyvavimą gedulingose šv. Mišiose 
bažnyčioje; kun. F. Kireiliui ir kun. V. Mikolaičiui už koply
čioje pravestas maldas. 

Esame labai, labai dėkingi giminėms, Mamytės ir mūsų 
mieliems draugams ir pažįstamiems atsilankiusiems į kop
lyčią ir dalyvavusiems laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žo
džiu, raštu ir spaudoje, prisiųstas gėles, aukas šv. Mišioms 
ir už užprašytas šv. Mišias. 

Ypatinga mūsų padėka karsto nešėjams, kurie Mamytei 
atliko paskutinį patarnavimą žemėje. 

Dėkingi esame solistui J. Vazneliui už gražų giedojimą 
šv. Mišių metu. 

Dėkojame Marąuette Funeral Home direktoriams už rū
pestingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankė Ma
mytę ligoninėje. 

Liūdesyje likę: duktė ir žentas Gaižučiai, anūkas Vy
tautas su šeima ir giminės Lietuvoje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 
* 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th Av\, C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

I 

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652 -5245 



a DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 

x Kun. Alberto Rutkausko, 
OP, 50 metų kunigystės jubilie
jus bus minimas Šv. Antano pa
rapijoje Cicero, sekmadienį, rug
sėjo 10 d. Po 10:30 v.r. iškilmin
gų šv. Mišių parapijos salėje bus 
priėmimas ir pietūs, i kuriuos 
visi kviečiami. 

x I mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitę autobusas 
dalyvius išveža šį sekmadienį, 
rugpjūčio 6 d. 8 vai. r. nuo Jau
nimo centro, 5620 S. Claremont 
Ave. Parveš rugpj. 13 d. tarp 3 
ir 4 vai. popiet. 

x Patiksl inimas. A.a. Nijo
lės Gaurilienės mirties prane
šime rugpjūčio 1 d. „Drauge" 
nebuvo paminėtas liūdesyje li
kęs velionės tėvas Kazys Miko-
lajūnas, taip pat velionės brolio 
Jurgio pavardė turėjo būti Mi-
kolajūnas. Už klaidą ne dėl 
„Draugo" skelbimų kaltės at
siprašo. 

x Kun. Ju s t i na s Steponai
tis, Westbrook, Ct., T. Grikinas, 
Los Angeles, Cal., grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
50 dol. aukų dienraščio stiprini
mui. Labai dėkojame. 

x Antanas Bumbulis, S. 
Jurgelis, Domas Jurkus, Jurgis 
Kriaučeliūnas, J. Cibulskis, 
Albert Kehlert, Filomena Ignai-
tis, dr. V. Vaitkus, VI. Garsys, 
J. Miliauskas, K. Stravinskas, 
Viktorija Mackevičiūtė, V. 
Norkus, J. Mikalonis, V. Mikuc
kis, Emil Sinkys su prenumera
tos pratęsimu atsiuntė po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Arūnas Zailskas, Gražina 
Stanulis, Ramutis Rūbas, M. P. 
Skruodys, O. Tiknevičius, A. 
Slivin8ka8, S. Polikauskas, 
Vladas Kaupas, A. Gverzdys, 
Vincas Padvariet is , Jonas 
Avižonis, Ona Taraila, S. Gal
dikas, Irena Mačionis, M. Gen-
drolis, F. X. Skirmantas, Stasys 
Narkus, Bronius Bartkus, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. auką ir kar
tu pratęsė „Draugo" prenume
ratą. Labai dėkojame. 

x Bron ius Juode l i s , vi
suomenininkas, Ann Pukel, 
Jonas Šlapkauskas, Adelė 
Vismantas, Diana Staniškis, 
Kazys Otto, Kazimiera Gobis, 
Bronė Viršila, A. Špokas, Vicky 
Leone, Juozas Končius, Julia 
Lungys, John Zinkus, Gailė 
Janušonis, E. Olšauskas, pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo ir po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x IEŠKO BUTO! Dviems 
vyr. amžiaus asmenims reika
lingas 2-jų mieg. butas. Pagei
daujama 71 & California apyl. 
Tel. 436-2688. (sk.) 

x Ar žinote, kad Pasaulio 
Lietuvių centras ruošia š.m. 
rugsėjo 23 d. pirmąją Derliaus 
šventę, o š.m. spalio 28 d. „Puo
tą tik tau"? Laukiame visų! 

(sk.) 
x Švč. Marijos Snieginės 

šventėje, rugpjūčio 5 d. 6 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus pa
maldos: rožinis, šv. Mišios ir pa
laiminimas Švč. Sakramentu. 
Visi maloniai kviečiami. 

Židinys 
(sk.) 

x Vaistinė, 71 ir Rockwell, 
ieško lietuviškai ir angliškai 
kalbančio-čios farmacisto-ės 
dirbti dalinį laiką ir būti atsa
kingam už farmaceutinių vais
tų skyrių. Kreiptis angliškai į 
Ruth Barbaro 737-2450 arba 
767-0309. 

(sk 

x Rūta ir inž. V. Kulikaus
kai su dukrele iš Kalifornijos 
buvo atvykę pereitą savaitgalį 
atšvęsti Rūtos tėvų Bronės ir 
Broniaus Kviklių vedybinės 
sukakties. Netikėta puota buvo 
kitos dukters ir žento Ramunės 
ir Vinco Lukų namuose. Kali-
forniškiai dalyvavo taip pat ir 
„Draugo" gegužinėje. 

x Lietuvių Krikščionių de
mokra tų Chicagos skyriaus 
gegužinė bus ateinantį sekma
dienį, rugpjūčio 6 d., Lidijos ir 
Vlado Šoliūnų sodyboje Willow 
Springs, 111., 8335 Fieldcrest 
Ave. Nežinantieji, kaip nuva
žiuoti, gali pasiskambinti tel. 
839-5874. Gegužinės pradžia 
bus 12:30 vai. Bus šilti pietūs, 
atgaiva ir trumpa programa. 

x Klemensas Stravinskas 
pažadėjo talką Balfo Beverly 
Shores skyriaus rengiamai va
saros gegužinei. Jis yra nuošir
dus Balfo rėmėjas. Aukotojų 
tarpe yra ir jo duktė Nijolė. 

x Dr. Giedrė ir Stephen 
Matas , Indep., Ohio, Matt ir 
Philomene Vilutis, Frankfort, 
III., grąžino laimėjimų šakneles 
ir kiekvienas paaukojo po 30 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x A. Smilgys, Vancouver, 
B.C, Kanada, „Draugo" garbės 
prenumeratorius , pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo 20 dol. ir su tokiu 
prierašu: „Nors ,Draugą' gaunu 
vieną savaitę vėliau, bet jo vis 
laukiu. Yra daug naujienų. Jį 
skaitau jau 40 metų. Dabar 
daug naujienų iš Lietuvos". 
Nuoširdus ačiū už auką ir laiš
kutį. 

x Dr. L. Bajorūnas, Pompa-
no Beach, Fla., Juozas ir Snie
gą Masiuliai, Elmhurst, 111., 
Agnės Bigelis, Three Oaks, 
Mich., mūsų garbės prenumera
toriai , rėmėjai, pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams, kiekvienas pri
dėjo po 20 dol. dienraščio pa
ramai ir po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Petras Manelis, Davis, 
Cal., Hedwig Kontrimas, Mis-
sion Viejo, Cal., Vacys Jocys, 
Dearborn Hts., Mich., Alf. Že-
bertavičius, St. Petersburg, Fla.. 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenume
ratą, kiekvienas pridėjo po 20 
dol. dienraščio stiprinimui ir po 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame už 
savos spaudos palaikymą. 

x Dana Čipkienė, Willo-
wick, Ohio, pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka ilgu ir gražiu 
laišku, kuriame sveikina visus 
„Draugo" darbuotojus už gerą 
laikraštį, o ypatingai dr. J. Ado
mavičiaus gerai vedamą „Svei
katos skyrių", nes jame pata
rimai yra patys naujausi atra
dimai medicinoje. Linki Dievo 
palaimos dr. Adomavičiui ir vi
siems ..Draugo" darbuotojams. 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x G. T. International, Inter
national Industr ies ir Žaibo 
įstaigos persikėlė į naujas, erd
vesnes patalpas. Naujas adre
sas: 9525 So. 79th Avenue, Hi-
ckory Hills, IL 60457. Visi tele
fonų numeriai — tie patys. 

(sk.) 
x 35 svarų maisto gaminių 

siuntinys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkštys, T r a n s p a k 2655 W. 
68 St., Chicago, 312-436-7772. 

(sk.) 
x ŠAMAMS PIRKTrPA-^ 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki--
tės į Mutual Federal Savings, 

.2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

o* ; 

x Lietuvos Vyčių seimas, 
globojamas 112 kuopos, praside
da šiandien Holiday Inn, Count-
ryside, La Grange, 111. Delega
tai atvyko vakar, kai kurie tik 
Šiandien, bet yra apie 200 
delegatų ir svečių. Šv. Mišios 
bus sekmadienį, rugpjūčio 6 d., 
10:30 vai. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Banke
tas bus sekmadienį vakare Mar-
tiniąue restorano pokylių salė
je Evergreen Parke. 

x Šv. Kryžiaus ligoninėje 
gailestingoji sesuo (nursė) Lin
da Ruether, dirbanti epidemolo-
gijos skyriuje, parašė ilgą 
straipsnį, kaip reikia saugotis 
atostogose saulės nudegimo, per 
ilgo prieš saulę sėdėjimo ar gulė
jimo. Savo straipsnyje ji per
spėja ypač vyresnio amžiaus 
žmones prieš saulės nudegimo 
pavojus. 

x Lina Pabiržytė norėtų su
sirašinėti su savo amžiaus lietu
viais iš Amerikos ar Kanados. 
Ji yra 16 metų amžiaus. Jos ad
resas: Lina Pabiržytė, Ruduokių 
g-vė 6, 233009 Kaunas, Lithua-
nia. 

x Dr. Dana Vitkuvienė, Pa
los Park, 111., S. Ramanauskas, 
Hallandale, Fla., Vacius 
Prižgintas, Los Angeles, Cal., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas parėmė dienraštį su 
25 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Pe t ras Kasulaitis, Elena 
Pajėda, S. Aleksandravičius, Jo
nas Veiveris, Vladas Usevičius, 
Kazimieras Jonynas, Bronius 
Černius, Vytautas Kaveckas, 
Kantas, Marija Bavar3kis, 
Augusta Šaulytė, Romas Li-
bus, Antanas Kuliešis, Stasė 
Jakubonis, Nijolė Bajarsky, pra
tęsdami prenumeratą pridėjo po 
10 dol. auką „Draugo" paramai 
arba už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x J o n a s Ba ln ius , Algis 
Žemaitis, Juozas Naujelis, Salo
mėja Jankauskas, Frank Bas
tys, Stasys Vaškelis, Aldona 
Matas, A. Tamkus, Vida Nakas, 
J. Mačiulaitis, Alfonsas Lauras, 
Vacys Slusnys, Elena Sniegai-
tis, Stasys Pabrinkis, Joseph 
Glebus, Modestas Jakaitis, pra
tęsdami „Draugo" prenumera
tą, kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Jurgis Gepneris, Alfonsas 
Kepenis, Vincas Gelgotas, 
Vytautas Lumbis, Vladas Šimu
tis, Algirdas Puikūnas, Snie
guolė Jurskytė, Petras Ežerskis, 
Kazys Šimėnas, Pranas Sima
navičius, Frances Brundza, 
Elena Jonušas, Salomėja Kal
vėnas, kiekvienas atsiuntė po 
10 dol. auką už kalėdines kor
teles ar kalendorių ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. Labai dėkojame. 

x Kazys Sapočkinas, Anelė 
Knezenas, Valė Gerulis, Mo
nika Ivanauskas, Bronė Vala
vičius, F. Stankus, B. Brizgys, 
Kazimiera Laikūnas, Antanas 
Ragauskas, Vytautas Mikūnas, 
Jonas Pipiras, M. Pauliukonis, 
Aloyzas Balsys, Olga Morkūnas 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
su 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x P ranas Gluoksnys, Liud
mila Stulpinas, Juozas 
Naumus, Konstancija Orentas, 
Lucy Kikilas, Alfonsas Gerčys, 
Justinas Šaulys, dr. S. Jankus, 
F. Pumputis, V. Balčiūnas, J. 
Kriaučeliūnas, Frank ViČiulis, 
Augustinas Pocius, V. Raulinai-
tis, K. Šidlauskas, pratęsdami 
prenumeratą, atsiuntė ir po 10 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. aukų 
įvairiomis progomis: M. Jano
nis, Antanas Zaparackas, 
Albinas Ruzgas, Birutė Bublys, 
L. Stulpin, Vladas Pažiūra, kun. 
V. Pikturna, Joseph Juška, J. 
Ribinskas, Aldona Kavaliū-
nienė, S. Mockienė, R. Do-
manskis, Julija Bubinienė, V. 
Salčiūnas, A. Sekonis, L. Avižo
nis. Visiems nuoširdus ačiū. 

Washingtone lankantis prof. Vyt. Ladsbergiui, Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio pirmininkui. 
Iš kairės: dr. Antanas Razma, senatorius Richard Lugar, prof. Vytautas Landsbergis ir Asta 
Banionytė-Connor. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS LIETUVIAI 

ATSISVEIKINO SU 
BALIU GAJAUSKU 

Balfo sukviesti per 600 
Chicagos lietuvių susirinko į 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salę pagerbti Balį Gajauską 
ir jo šeimą, atsisveikinant Į 
palinkėti laimingos kelionės, j 
Daug buvo atvykusių ir iš 
tolimesnių vietovių. 

Atsisveikinimą pradėjo Balfo 
centro valdybos vicepirmi
ninkas dr. Pranas Budininkas. 
JAV ir Lietuvos himnus giedojo 
sol. Algirdas Brazis, akompa
nuojant Aldonai Brazienei. 

Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė pabrėžė, kad Balfas 
gana daug laisvės kovotojų pasi
tiko aerodromuose, rūpinosi ir 
padėjo jiems įsikurdinti, rengė 
jų priėmimus, bet pirmą kartą 
surengė žymiajam laisvės didvy
riui Baliui Gajauskui ir šeimai 
atsisveikinimą. Balfas buvo 
laisvės žiburio akys, kurios ste
bėjo ir matė kenčiančius brolius 
ir seseris, ausys, kurios girdėjo 
nelaimingųjų aimanavimas, šir- • 
dys, kurios gyveno artimo Į 
meile, ir rankos, teikusios pa
galbą. Balfininkų suaukoti ir 
surinkti milijonai dolerių 
nušluostė vargstančiųjų ašaras, 
uždegė vilties žiburėlius, kad 
jais rūpinasi Amerikos lietuviai. 
Daug rašytų laiškų iš Lietuvos, 
Sibiro, kalėjimų bei koncentra
cijos lagerių yra Balfo archyve. 
Jausmingais žodžiais išryškino 
tų didžiadvasių didvyrių pasiau
kojimus kovoje dėl laisvės ir 
nepriklausomybės. Lietuva 
žino, kad Balfo darbai, veikla, 
auka ir meilė skirta jai. Balfi
ninkų širdys plaka vienu, 
alsuojančiu ritmu su tėvynai
niais. Palinkėjusi laimingos ke
lionės Baliui Gajauskui ir jo 
šeimai, prašė perduoti sveiki
nimo žodžius Lietuvai. 

Programos vedėjas dr. Pr. 
Budininkas, pristatydamas 
kun. Alfonsą Svarinską, 
priminė, kad turime svečią, 
kuris kalėjo ir kentėjo 21 metus 
Gulage. 

Pradžioje pasisakė, kad nepri
klausoma Lietuva ėjo geru keliu 
ir prašė nekritikuoti perdėtai, 

laikytis sako. Kalbėdamas apie 
Balį Gajauską iškėlė jo pasi
aukojimą, nepalaužiamą ryžtą, 
meilę Dievui ir Tėvynei, didelį 
moralumą, didvyriškumą. Kurį 
laiką su juo kalėjo viename 
lageryje, krikštijo jo dukrą 
Gražiną, pr is iminė Balio 
vedybas su Irena. Kiek jis žino, 
tik trys didvyrės moterys yra 
Lietuvoje, kurios užregistravo 
santuoką su lageryje esančiais 
kaliniais. 

Balfo direktorių, centro 
valdybos ir visų balfininkų var
du sveikintojas pabrėžė, kad 
kiekvienas tautos šimtmetis pa
puoštas jų vardais. Vieni kovojo 
kardu, kiti plunksna ar įvai
riaspalve veikla, tęsdami nema
rios lietuvių tautos kelią. įgim
tas laisvės troškimas, iš senolių 
paveldėtas savas kraujas ir 
dvasinė stiprybė švietė kelro
džiu į nepriklausomybę. 

Balfas šiandien mus sukvietė 
pagerbti didvyrius. Mes visi 
ėjome ir einame balfininkų 
keliais ir didžiuojamės tos or
ganizacijos 45 metų veikla. 1944 
metais Amerikos lietuviai įstei
gė šalpos organizaciją padėti 
vargstantiems tėvynėje, Sibire, 
lenkų okupuotoje dalyje. Mes 
džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad šiam kilniam darbui apie 
15 metų vadovauja nepalau
žiamos energijos, didelio pasi
aukojimo idealiste Balfo pirmi
ninkė Marija Rudienė. Atvykę 
iš Lietuvos pasakoja, kad stali
niniai puolimai spaudoje, net 
išleista knyga prieš Balfą, 
Mariją Rudienę. Tai mums rodo, 
kokį didelį ir svarbų darbą dir
bam. Ir ši diena mums visiems 
baltininkams išskirtina ilgų 
metų laukimo, ilgesio, rūpesčių 
ir vilties. Mūsų tarpe esantis 
tautos didvyris Balys Gajauskas 
ne poilsiui atvyko į Ameriką, 
bet užsibrėžtam dideliam dar
bui. Išgyvenęs Gulage 36 metus, 
žiauriai kankintas, jis visa 
meile rūpinasi, kaip padėti 
buvusiems sąžinės kaliniams, 
Sibiro tremtiniams, grįžusiems 
ir tebegyvenantiems. Tam jis 
skiria savo jėgas, čia gyven
damas visą laiką renka medžia
gą, užmezgė artimus ryšius su 
Balfu, kuris rėmė jį gyvenant 

lageriuose ir šeimą okupuotame 
krašte. Pirmą laišką jis parašė 
iš Mordavijos politinių kalinių 
stovyklos 1970 m. liepos 2 d., 
p r a š y d a m a s išpildyti jo 
prašymą, padėti jo sunkiai gyve
nančiai motinai. Parašė motinos 
adresą ir savo stovyklos. ; 
Paskiau parašė ir motina, o 
Balfas atsakė jiems pasiųstais 
siuntiniais. 

Su juo kartu čia yra žmona 
Irena ir dukrelė Gražina 9 
metų. 

Balfo di rektor ių , centro 
valdybos ir visų balfininkų var
du man didelė garbė pristatyti 
Lietuvos Laisves armijos, Trem
tinių klubo, eilės organizacijų 
narį, 36 metus iškalėjusį sąžinės 
kalinį, nepalaužiamos dvasis 
didvyrį Balį Gajauską, žmoną 
Ireną, dukrelę Gražiną. 

Balys Gajauskas padėkojo 
Marijai ir inž. Antanui Ru
džiams už globą, suteiktą vieš
nagę jų namuose. Dėkojo vi
siems, kad galėjo aplankyti 
Ameriką ir Kanadą. Norėjo 
susipažinti su lietuvių kultū
riniu ir visuomeniniu gyveni
mu, susitikti su įvairių pažiūrų 
žmonėmis. Prisiminė koncent
racijos stovyklose praleistą 
laiką. Iškentėti pirmieji 25 
metai buvo lengvesni, negu kitų 
metų bausmė — žiaurus dešimt
met is . Kankino psichiniai , 
norėjo palaužti dvasiniai, mo
raliai. Viską darė, kad nervai 
būtų įtempti. Neleido susi
rašinėti , saugumiečiai tero
rizavo, kad išsižadėtumėm savo 
idėjų, kad pripažintumėm ko
munistinę santvarką. Mes lietu
viai labai garbingai išnešėme 
šią kančią. Gorbačiovas siūlė 
pa le i s t i , jei pasižadėsime 
daugiau nekovoti. Mes nepri
ėmėme jo siūlymų. Stovykla bu-

! vo nedidelė, visai uždara, atskir
ta nuo pasaulio. Nežinojome kas 
vyksta. Mus kankino nežinia. 
Mes siekėme besąlyginės lais
vės ir nepriklausomybės, už ką 
kentėjome, to pat siekiame ir 
dabar. Lietuvoje gyvenimas 
pasikeitė. Negalvojame ilsėtis, 
mes stengsimės visomis iš
galėmis iškovoti nepriklau
somybę. Krašte klesti visokios 
blogos ydos, pakriko moralė. 

ūkinis gyvenimas nusmukęs. 
Išeivijos uždaviniai dideli, j 

yra neatskiriama tautos dalis 
Jie prievarta išvaryti atlikt 
dideiįus darbus tėvynės labui 
Visi kartu sudarykime plati 
veiklos horizontą. Tremtinii 
klubo vardu dėkojo Balfui. Ji; 
pats gavo iš Balfo pašalpą, tair. 
pat daugelis iš jų. Ką gav< 
dalinomės. 

Inž. Antanas Rudis paklausė 
kas yra tas Tremtinių klubas ii 
kokie jo uždaviniai. B. Ga 
jauskas atsakė, kad jam iš 
važiuojant buvo 126,000 narių 
Tremtinių klubą laukia dideli 
uždaviniai, darbai. Jau susiriš 
ta su Sibiro tremtiniais. Išvykc 
delegacijos juos aplankyti. 
Renkama medžiaga apie trem
t in ių gyvenimą. Klubas 
rūpinasi jų socialiniais ir mate
rialiniais reikalais. Viena grupė 
išvyko į Sibirą ten esančių kapi
nių reikalais. Yra kilęs suma
nymas atvežti vieno tremtinio 
karstą ir palaidoti Lietuvoje, 
kaip nežinomą tremtinį, sim
bolizuojantį visus tremtyje mi
rusius. 

Visi susirinkusieji parodė, 
kaip jausmingai mes mokame 
pagerbti tautos didvyrius. Solis
tui Algirdui Braziui vadovau
jant buvo sugiedota Ilgiausių 
metų ir Lietuva brangi. 

Vytautas Kasniūnas 

CICERO ŠAULIAI | 

Cicero jūrų Šauliai rugsėjo 30 
ir spalio 1 d. ruošia 25 metų gy
vavimo sukakties minėjimą. Su
kaktuvinis leidinys jau „Drau
go" spaustuvėje. Kas norėtų jo 
didesnį egzempliorių skaičių 
gauti arba rezervuoti pakvieti
mus į rugsėjo 30 d. sukaktuvinį 
pobūvį, turi paskambinti valdy
bos kasininkui Jonui Dekeriui 
863-8861. Mūsų šaulių pirmi
ninkas Juozas Mikulis dabar 
yra išrinktas į šaulių sąjungos 
ir ramovėnų centro valdybas. 

Prie šaulių pirmininko Stasio 
Bernatavičiaus, paskui prie a.a. 
Kazio Klinausko JAV karo 
veteranų 9115 posto namai 
buvo ir šaulių namai. Kasmet 
gegužės mėn., renkant gatvėse 
JAV karo veteranu invalidams 
aukas, šauliai aktyviai dalyvau
davo. Ypač gausiai aukų surink
davo Onutė Ašoklienė, Verutė 
Gailienė ir Jonas Dekeris. Šių 
abiejų organizacijų nariams 
senstant ir mažėjant, JAV karo 
veteranų namai atsidūrė finan
sinėje bėdoje, nes svetainė 
duoda nuostolį. Padėčiai gelbė
ti šiemet buvo suruoštas išvažia
vimas į gamtą su laimėjimais, 
kur Cicero šauliai Baltrūnas, 
Dumčienė, Latožienė, Mikuliai, 
Pranskevičiai, Palionienė, Rep
šienė, Skopai, Tiknevičienė ir 
Vasaitis aktyviai prisidėjo ir pa
dėjo JAV karo veteranų 9115 
postui išbristi iš skolų. Vetera
nų komandierius Jonas Mažu-
naitis dėkoja šaulių pirminin
kui Juozui Mikuliui ir šauliams. 

Rugpjūčio 5 d. vakare vetera
nai savo namuose, 1434 So. 49 
Court, Cicero, ruošia Lietuvių 
dieną ir kviečia Cicero ir apy
linkių lietuvius gausiai atsi
lankyti. Bus lietuviško maisto, 
muzika ir kiti įvairumai. 

S. Paulauskas 

DAUG SUSIRGIMŲ 

Chicagoje iki liepos 25 d. įre
gistruoti 583 susirgimai tymais. 
Tai blogiausia tokių susirgimų 
epidemija per 12 paskutinių 
metų. Ypač gausu susirgimų 
vakarinėj ir šiaurvakarių srity 
tarp neturtingųjų. Tose srityse 
patariama skiepyti net ir 
sulaukusius 6 mėnesių 
kūdikius. 
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Kauno valstybinis choras, diriguojamas Prtrn Rinsrplin dair.'if»;a Vasar 
Vokietijoje. 
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