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Estija priėmė naują 
įstatymą 

Pagrindinis tikslas — pilietybės įstatymas 

Talinas. — Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog Estijos 
Aukščiausioji taryba, agentūros 
vadinama parlamentu, rugpjū
čio 8 d. priėmė naują įstatymą, 
pirmą tokį Sovietų Sąjungoje, 
kad kandidatai į valstybines 
vietas ir patys balsuotojai turi 
būti išgyvenę Estijoje tam tikrą 
metų skaičių. 

Įstatymas, kuris buvo priim
tas didele balsų dauguma, 
reikalauja, kad asmuo privalo 
būti išgyvenęs tame regione ma
žiausiai dvejus metus, arba 5 
metus Estijoje, kad galėtų 
balsuoti. Kandidatas privalo 
būti gyvenęs mažiausiai 5 
metus tame distrikte arba 10 
metų respublikoje, kad galėtų 
užimti valstybines pareigas Es
tijoje. 

Pagrindinis tikslas 
„Mums nusibodo matyt i 

žmones, kurie atvyksta čia iš 
kitur ir mokina mus :kaip mes 
turime gyventi savo krašte ir 
kaip jį tvarkyti", pareiškė 
spaudai Estijos delegatas 
Sovietų Kongrese ir ekonomis
tas Tiit Made. „Diskusijos apie 
Estijos reikalus privalo būti 
estų diskutuojamos. Mūsų 
didžiausias tikslas yra Estijos 
pilietybės įstatymo priėmimas, 
bet kol tai bus padaryta, 
žmonės, kurie nori balsuoti, turi 
čia gyventi kelis metus ir 
išmokti estų kalbą". Iki šiol dar 

nežinoma, koks skaičius žmonių 
bus šio įstatymo paliestas. 

Rusiškai kalbantieji Estijos 
gyventojai, kurie priešinasi 
prieš estų nutarimus, praėjusių 
savaičių metu streikavo ke
liuose fabrikuose ir reikalavo, 
kad tik rusų kalba būtų 
valstybinė. Kai ir šis įstatymas 
buvo priimtas, tai rusai pa
reiškė, kad jie ir vėl streikuos. 

„Niekas mūsų neklauso" 
Naujasis įstatymas priimtas 

191 balsu prieš 49 balsus. 
Keturi visai nebalsavo. Streikai 
neturi didelės reikšmės Estijo
je, nes estai pageidauja, kad 
rusai, kurie turi užėmę jų 
vietas, išvažiuotų atgal į Rusiją. 
„Paprastai kalbant, niekas 
mūsų neklauso", pasakė Gen-
nady Kulkov, kuris yra vyriau
sias tų streikų organizatorius. 
Įdomu, kad oficiali žinių 
agentūra skelbia, kad strei
kuoja 100,000 darbininkų, 
tačiau Estijos Liaudies fronto 
žiniomis, streikuoja tik keli 
tūkstančiai. Streikuojantieji 
fabrikuose atlieka Maskvos 
užsakymus, tad praktiškai 
estams nepakenkia. 

Rusai pradėjo skųstis, kad 
krautuvėse iš jų reikalaujami 
dokumentai, kuriuose turi būti 
nurodyta vieta, kur jie gyvena, 
kai tuo t a rpu iš estiškai 
kalbančių žmonių to visai ne
reikalauja. 

Laisvės Lyga kreipiasi į tautą 

Vilnius. Sąjūdžio Informacijos 
agentūros pranešimu, rugpjūčio 
4 d. Lietuvos Laisvės Lyga 
paskelbė kreipimąsi i lietuvių 
tautą. 

„Blaiviai mąstantys Lietuvos 
žmonės jau turėjo pakankamai 
progų įsitikinti, kokia grubi 
politinė klaida buvo lietuvių 
tautinės vėliavos ir himno 
suvalstybinimas. Juk Lietuvos 
valstybė aneksuota, ir mūsų 
tautai šventus simbolius pa
sisavino okupacinė administra
cija. Okupantai ir jų tarnai 
valkioja mūsų trispalvę, bol
ševikų satrapai savo neprausto
mis burnomis gieda mūsų Tau
tišką giesmę... Kaip turi jaustis 
lietuvis patriotas, dar vakar ka
lėjęs už trispalvės iškėlimą, 
šiandien matydamas ją plėvė 
suojančią virš KGB rūmų?! 
Praėjusių metų gruodžio 16-ąją 
ir šių metų liepos 21-ąją tri
spalvė buvo iškabinta šalia 
raudonos okupantų vėliavos. Ar 
begali būti žiauresnis pasityčio
jimas iš lietuvių tautos, bai
sesnis jos vėliavos išniekini
mas?! 

Herbo paniekinimas 
Š.m. liepos 21 d. protesto 

mitinge mes drauge pakvietėme 
Lietuvos inteligentiją prisi
pažinti bent sau, kad tautinės 
vėliavos ir himno suvalstybi
nimas buvo didžiulis mūsų 
priešo — rusiškojo imperializmo 
laimėjimas. Tačiau, pasirodo, 
bolševikams to dar negana. 
Pastaruoju metu gausūs straips
niai komunistinėje spaudoje bei 
okupacinės administracijos 
funkcionierių pasisakymai per 
televiziją ir radiją pranašauja, 
jog Lietuvos herbas Vytis 

greitai taps LTSR valstybiniu 
herbu! 

Praėjusių metų birželio 
mėnesį Algimantas Čekuolis 
kalbėjo: „Ar nevertėtų pagal
voti, kad būtent ši vėliava (t.y. 
trispalvė — mūsų past.) taptų 
LTSR valstybine vėliava? Atim
tume paskutinį simbolį iš 
nacionalistų, ekstremistų ir 
separatistų". Kaip matome, il
gai laukti neteko... Šiandien 
okupacinė administracija 
„naują — socialistinį — turinį" 
ruošiasi suteikti ir mūsų herbui 
— Vyčiui! 

Apginti valstybės ženklą 
Tautiečiai, būkime budrūs ir 

sąmoningi! Vytis — nepriklau
somos Lietuvos herbas. Jis turi 
vainikuoti Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, o ne atvirkš
čiai! 

Rusija vieną kartą jau buvo 
pagrobusi mūsų Vytį. Tąsyk jis 
buvo pakliuvęs į plėšraus dvi
galvio erelio nagus. Neatiduo-
kime jo dabar į raudonojo šėtono 
nasrus! 

Mes kreipiamės į Jus, Lietu
vos deputatai, j Jus, Lietuvos in
teligentai. Jūsų pareiga — 
apginti Vytį nuo kruvinų bol
ševikų rankų! 

Kviečiame lietuvių tautą 
vieningai protestuoti prieš 
mėginimą subolševikinti Vytį". 

— Kimjos Komunistų partijos 
vadas įspėjo visus partijos aukš
tuosius pareigūnus nemėginti 
įvesti savo dukras ir sūnus į 
valstybines pozicijas, jei jie nėra 
savo gabumais to užsitarnavę. 
Kinijoje, kaip ir Sovietų 
Sąjungoje, pastebimas nepotiz-
mo įsigalėjimas. 

Voldemaro laiškai Stalinui 
ir Berijai 

Gvatemalos prez. Vinicio Cerezo, kairėje, Nikaragvos prez. Daniel Ortega, viduryje, ir Costa Ricos 
prez. Oscar Arias po pasitarimų Telas mieste, kad būtų uždarytos Hondūre Nikaragvos laisvės 
kovotojų stovyklos. 

Penkių prezidentų nutarimas — 
Ortegos laimėjimas 

Tela, Hondūras. — Penki Cen
tro Amerikos prezidentai nuta
rė, kad Nikaragvos kovotojai — 
Contras kariai, iki šiol kovoję už 
Nikaragvos laisvę ir prieš 
sandinistų vyriausybę, privalo 
pasitraukti iš Hondūro iki gruo
džio mėnesio 8 dienos. 

Tame pasitarime nutarta, kad 
Jungtinės Tautos ir Amerikos 
valstybių organizacija sudarys 
patikrinimo komisiją per 30 
dienų, kurie prižiūrės Contras 
karių išformavimą ir savano
rišką jų repatriaciją. Šis 
susitarimas yra Nikaragvos 
prezidento Ortegos laimėjimas, 
rašo prancūzų žinių agentūra. 
Jis jau seniai reikalavo Contrų 
likvidavimo, kad tuo būtų 
prieita prie politinio sprendimo. 
Washingtonas nori, kad Contrai 
būtų išlaikyti bent iki vasario 
25 d., kai Nikaragvoje vyks pir
mieji rinkimai. Centro Ameri
kos valstybių prezidentai šį 
sprendimą padarė po labai 
įtemptų pasitarimų, kad demo
bilizacija ir repatriacija būtų 
pradėta vykdyti po 30 dienų. 
Baltųjų rūmų pareigūnas, 
prašęs neskelbti savo pavardės, 
sako, kad tai yra praktiškas 
Contrų sunaikinimas kaip 
kovos vieneto prieš Nikaragvos 
sandinistus. Tai esąs smūgis 
Amerikai, kuri visą laiką 
palaikė laisvės kovotojus ir 
buvo už tai, kad būtų nuversta 
komunistinių pažiūrų sandi
nistų vyriausybė. 

Demokratų 
pasisakymas 

Vilnius. (SIA) — Lietuvos 
Demokratų partija, įvertinusi 
1939 m. Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos sutarties slaptuosius 
protokolus, vėliau sekusią Lie
tuvos okupaciją, 1940 metais 
įvykusį Liaudies Seimą, rem
damasi tarptautinės teisės prin
cipais pareiškia, jog Lietuvos 
paskelbimas soialistine respub
lika (LSSR) vertinamas kaip 
principinė Lietuvos okupacijos 
pasekmė, vėliau pasitarnavusi 
pagrindu žengti okupantams 
sekantį žingsnį — aneksijai. 

Jei dabart iniai politiniai 
veiksniai ir partijos Lietuvoje 
aiškina aneksijos neteisėtumą, 
tai LDP papildo vertinimus, 
teigdama, kad socializmas, kaip 
faktinė politinę-ekonominė 
sankloda, yra pr imesta ir 
neteisėta. 

Vienbalsis prezidentų 
nutarimas 

Hondūro, Costa Ricos, EI Sal
vadoro, Gvatemalos ir Nikarag
vos prezidentai pirmą kartą 
vienbalsiai padarė šį spren
dimą, nustatydami datą baigti 
daugiau kaip 8 metus trukusį 
karą. Amerikos karinė parama 
buvo nutraukta 1988 m. vasarį, 
tik humanitarini parama pra
ėjusį pavasarį buvo paskirta 50 
mil. dol. sumoje. Prezidentai 
taip pat nutarė, kad Jungtinės 
Tautos sudarytų komisiją, kuri 
prižiūrėtų tų valstybių sienas, 
kad nebūtų siunčiami ginklai. 
Komisija būtų sudaryta iš 
Kanados, Ispanijos ir Vakarų 
Vokietijos paskirtų asmenų. 

Bushas priverstas sutikti 
EI Salvadoro prezidentas Al

fredo Cristiani pareikalavo, jei 
yra likviduojami Contrai, kad ir 
jo krašte kairieji partizanai 
būtų sustabdyti, tačiau tam ne
rado pritarimo iš kitų preziden
tų. Buvo tik nutarta, kad kairie
ji partizanai EI Salvadore bus 
raginami sutikti su paliaubomis 
ir pradėti pasitarimus su 
naująja EI Salvadoro 
vyriausybe. 

Telos viršūnių konferencija 
yra patenkinti -andinistai. Šią 
konferenciją stebėjo ir JAV ats
tovai . Nikaragvos laisvės 
kovotojų vadai, kaip pasakė 
vienas iš jų — Adolfo Calero, 
nėra laimingi šiuo prezidentų 
nutarimu ir Contras vyrai nea-
tiduosią ginki;, tol, kol nebus 
tikrai įvykdyt, laisvi demo
kratiški rinkimai Nikaragvoje 
vasario 25 d., nes jų manymu, 
negalima pasitikėti Ortegos 
komunistų genge. 

Busho vyriausybei nieko kito 
neliko, kaip sutikti su jų nu
tarimu. Baltieji rūmai pasakė, 
jog bus reikalaujama iš Ortegos 
garantijos, kad rinkimai būtų 
demokratiški. 

Vandalų darbas 
Kaunas. (SIA) - Rugpjūčio 3 

d. rytą Vytauto prospekte, prie 
pašto, rasta į 4 dalis supjaustyta 
pašventinto kryžiaus lentelė su 
užrašu ,,Sukilėliams prieš 
raudonuosius okupantus ir gy
vybės auka atkūrusiems nepri
klausomą Lietuvą. 1941 m. 
06.22-25 d " . Paminklą 
1989.06 23 d. pastatė jaunalie
tuviai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Kennedy erdvių centre buvo 
iškeltas į erdvę su penkiais 
astronautais erdvėlaivis „Co-
lumbia". Jų uždavinys yra 
atlikti s laptus kar in ius 
uždavinius. Sakoma, kad jie 
turės palikti erdvėse dešimties 
tonų žvalgybos sateli tą. 
Skridimas vyksta be sutrikimų. 

— Kongreso demokratai 
įspėjo prez. Bushą, jog, jei jis 
nesutiks su penkių Centro Ame
rikos valstybių prezidentų 
nutarimu likviduoti Nikaragvos 
laisvės kovotojus, ta i tegu 
nesitiki gauti bet kokios 
ekonominės Contrams paramos. 

— Iranas padėtų Baltiesiems 
rūmams išlaisvinti pagrob
tuosius amerikiečius, je i 
Amerika grąžintų jų bankuose 
laikomą „užšaldytą" turtą — du 
bilijonus dolerių nuo 1979 metų. 
rašoma Teherano spaudoje. 

— Sirija sutiko padėti daryti 
pastangas, kad būtų pradėti 
pokalbiai dėl pagrobtųjų ameri
kiečių paleidimo. 

— Vak. Vokietya uždarė 
savo įstaigą Rytų Berlyne, per 
kurią vykdavo vokiečiai į 
Vakarų Berlyną ir paskui į 
Vakarų Vokietiją, nes ši įstaiga 
negalinti normaliai atlikti savo 
darbo pagal normalias garbin
gas ir žmoniškas sąlygas. 
Žymiai padidėjo vokiečių 
skaičius, kurie nori išvykti į 
Vakarus. 

— Atlantoje spauda paskelbė, 
kad buvęs prez. Carteris sutiko 
vadovauti tarptautinei delega
cijai, kuri stebės Nikaragvos 
rinkimus vasario 25 d. Jis tuo 
reikalu gavo laišką iš sandi
nistų prezidento Ortegos. 

— San Francisco apylinkėje 
buvo žemės drebėjimas, kuris 
sudrebino namus, o iš kai kurių 
išbyrėjo ir langai. Richterio ska
lėje šis drebėjimas pažymėtas 
5.2 stiprumo. 

— Kabule įvyko didelis 
sprogimas ginklų sandėlyje, kai 
į jį pataikė afganų laisvės 
kovotojų raketos. Sprogimai 
tęsėsi daugiau kaip dvi va
landas. 

— Panamos mieste ame
rikiečiai kariai suėmė 29 
panamiečių kareivius, kurie įėjo 
į uždraustą karinę zoną prie 
amerikiečių bazės. Jų tarpe 
buvo ir Panamos diktatoriaus 
Noriegos švogeris majoras 
Manuel Sieiro. Jų ginklai buvo 
konfiskuoti, o jie visi paleisti. 

Vilnius. (Tęsiame antradienį 
pradėtą ir vakar tęstą apžvalgą.) 
Vadovavosi Lenino principu 

Voldemaras rašo ir Vyriau
siam Komunistų paritjos centro 
komitetui 1942 m. birželio 3 d. 
Jis sako, jog 1941 m. lapkričio 
10 d., jam buvo pranešta, kad jo 
tardymas baigtas ir kelti kalti
nimai nepasi tvir t ino. „Tai 
suteikė man drąsos kreiptis į 
Sovietų Sąjungos vadą Josifą 
Staliną 1942 m. kovo 14 d., pra
šant jį atkreipti ypatingą dėme
sį į mano ir mano žmonos bylą. 
Kas kreipiasi į Tarybų Sąjungos 
Vadą, tas išbando paskutines 
gynybos priemones ir privalo 
laukti galutinio sprendimo. Tad 
jis esą kreipiasi į Centro 
komitetą, tik norėdamas papil
dyti savo ankstesnius pareiški
mus kai kuriais partijos poli
tikos klausimais. Čia jis prime
na, kad esąs kilęs iš vargingos 
valstiečių šeimos, „tai yra iš tos 
klasės, kuri pripažinta šiandien 
TSRS veikiančios Stalino Kons
titucijos. Gyvenau ilgus metus, 
kai lietuvių tauta skurdo ir 
buvo žeminama. Tada, vaikys
tės metais, aš prisiekiau Tyni-
balovui visą gyvenimą tarnauti 

Černobylio gyventojai 
evakuojami 

Maskva. — Užsienio kores
pondentai praneša, kad Černo
bylio branduolinės nelaimės 
likęs apylinkės užteršimas, gali 
priversti, kad 100,000 žmonių 
bus evakuoti iš tos apylinkės. 
Radiacijos paliesta apylinkė yra 
pavojinga žmonių gyvenimui. 
Vietiniai valdžios pareigūnai 
prašo Kremliaus paramos, 
tačiau nesusilaukia iš jų jokio 
atsakymo. 

Sovietų spauda rašė, jog 
radiacija bus jaučiama per tris 
metus nuo įvykusios nelaimės 
meto ir maždaug 200 mylių 
plotyje ap l ink Černobylį. 
„Tasso'* agentūra praneša, jog 
daugelis žmonių jau išvyko iš 
tos apylinkės, tačiau dar daug 
ruošiasi palikti Černobylį. Gudi
jos respublika prašo 16 bilijonų 
paramos, nes jie neturi kaip 
įkurdinti evakuotus iš ten 
gyventojus. Bet ir pati Gudija 
yra paliesta Černobylio radija
cijos kritulių. Černobylis yra 
Ukrainos respublikoje, bet arti 
Gudijos sienos. 
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Radiacijos kiekis, kaip praneša 
Maskvos spauda, sudaro pavojų 
daugiau kaip šimtui kaimų ir 
miestel ių Mogilevo ir Gomelio 
rajonuose 

Tik paskutiniu metu prane
šama, kad padidėjo susirgimai 
nuo radijacijos. Už 210 mylių 
nuo Černobylio 12 kaimų turi 
būti evakuoti iš Bryansko 
srities. Maskvos spauda prane 
ša, kad mokslininkų apskaičia
vimas, jog po trejų metų 
nebebus pavojaus, pasirodė 
klaidingas. 

šiai liaudžiai... Didelėmis pas
tangomis baigiau vidurinį bei 
aukštąjį mokslą ir tapau univer
siteto profesoriumi". Nors 
užsiėmė politika, bet tarnavęs 
liaudžiai, „tačiau vadovavausi 
principu, kurį suformulavo 
Leninas ir toliau vystė Stalinas, 
jog bet kurios liaudies, sie
kiančios politinės nepriklauso
mybės, interesai turi paklusti 
dar aukštesniems bendriems in
teresams. Šią mintį aš viešai 
pareiškiau 1928 m. Tautų 
Sąjungoje, kai buvo svarstomas 
Lietuvos-Lenkijos konfliktas". 

Tame laiške jis vėl aiškina, 
kodėl negalėjo dalyvauti 
politiniame gyvenime. Jis 
sakėsi nekreipiąs dėmesio, kad 
buvo Sovietų suimtas pirmą 
kartą, tai buvusi klaida, bet štai 
ką jis toliau rašo: „1940 metų 
liepos 21 dieną Lietuva įstojo į 
Tarybų Sąjungą, ir atsivėrė 
daug platesnės galimybės man 
bendradarbiauti su tarybine vy
riausybe ir Komunistų partija". 
Bet Voldemaras Ordzonkidzėje 
buvo laikomas tremtiniu. Čia jis 
ir vėl paneigia kaltinimą, kad 
nebuvo vokiečių agentu. Tai 
esąs lenkų išgalvotas teigimas, 
kurį pasiėmė ir Smetonos klika. 

„Kai kreipiausi į Tarybų 
Sąjungos Vadą, buvau įsiti
kinęs, jog man mestas sunkus 
įtarimas jau išaiškėjo. Kol aš 
visai nereabiiituotas, viskas 
man nėra svarbu. Jeigu laisvėje 
(kalėjime vis vien nieko negaliu 
padaryti) bandyčiau prisiglausti 
prie Komunistų partijos, mane 
galėtumėt apkaltinti politiniu 
apgaudinėjimu. Aš puikiai prisi
menu Vado priesaikos žodžius, 
kuriuos jis pasakė partijos var
du po Lenino mirties. Jeigu 
nieko nėra aukščiau už Komu
nistų partijos nario vardą, tai 
prisiartinimas prie partijos 
įvairių apmokamų agentų, ir 
ypač iš priešiškų valstybių, būtų 
jai pats sunkiausias įžeidimas". 

Šiuos savo papildomus pareiš
kimus Voldemaras pasiuntė 
Komunistų partijos Centro 
komitetui, kaip jis rašo. „gin
damas svarbiausią savo turtą — 
savo garbę". 

Lietuvoje ..Minties" leidykla 
žada išleisti knygą apie 
Voldemarą. Įdomu, kad šis 
politikas siūlėsi padėti Sovietų 
Sąjungai, tačiau tuometiniai, 
jos vadovai nesusižavėjo jo pa
siūlymu. Jis buvo geras rusų 
literatūros žinovas. Su Sovietų 
ambasadoriais Kaune jis mielai 
šnekėdavosi. Galbūt archyvuo
se bus rasta dar daugiau me
džiagos, ir istorikai vėliau galės 
tarti savo žodį. Atrodo, kad 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona gerai suprato Volde
maro veiklą, ypač jo psichinę 
būseną. Gal kada nors paaiškės, 
ar tie jo laiškai pasiekė Staliną 
ir Beriją. 

(Pabaiga) 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 10 d.: Laurynas, 

Astra, Laima, Norimantas. Tau 
tenis. 

Rugpjūčio 11 d.: Tiburcijus. 
Zuzana. Klara, Filomena, 
Visalgas, Ligija. Pūtis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:52. leidžiasi 7:59. 
Temperatūra dieną 83 1.. nak

tį 62 1. 
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BŪKIME MATOMAIS 
LIUDININKAIS 

Ironiška, kad šiame aukštai 
išsivysčiusios komunikacijos 
šimtmetyje sovietai sukuria 
komisiją nagrinėti ar jie patys 
prieš 50-tį metų padarė slaptas 
sutartis su vokiečiais okupuoti 
Pabaltijo kraštus ir panaiknti 
trijų valstybių savarankiš
kumą. „Pravda" daro prielaidą, 
kad vienokioj ar kitokioj formoj 
susitarimas įvykęs 1939m. 
rugpjūčio mėnesį. Iš tikrųjų, 
komisijai šis uždavinys turėtų 
būti labai lengvas. Pabaltijo 
kraštuose ir išeivijoje yra mili
jonai asmenų, kurie gali paliu
dyti, jog nei Lietuva, nei Latvi
ja, nei Estija savo noru į Sovietų 
Sąjungą neįstojo. Jei taip būtų 
įvykę, kodėl reikėjo žudyti, 
tremti, kankinti ir žmones 
demoralizuoti. Giliai jaučiama 
ne vien komkunikacijos, bet 
kartu ir sąžiningumo stoka, o 
gal tikimasi Vakarų ambivalen-
tiškumu. Džiaugiamės, kad 
Vakarai j au nėra abejingi 
Pabaltijui. Liepos 22-rą „The 

Wall Street Journal" rašo apie 
Maskvos neradimą dokumentų 
ir teigimą, jog Vokietijoje ras t i 
dokumentai yra suklastot i : 
,,Tokia pažiūra j au senia i 
atmesta Vakaruose. Dėka persi
tvarkymo, atvirumo politikos 
šis klausimas iš naujo užsilieps
nojo Sovietų sąjungoje". 1920 m. 
liepos 12 d. Lietuvos-Tarybų 
Rusijos taikos sutart is gal jau 
irgi yra užmiršta, kurioje ypač 
pabrėžtas pasiryžimas ateities 
savitarpio santykius grįsti tei
singumu. Tikriausiai kai kurie 
sovietų vadai apie šią sutartį 
irgi nieko nežino. 

Rugpjūčio mėnesį yra rengia
mos ypatingos trijų dienų de
monstracijos visuose Pabaltijo 
kraštuose. Detroito lietuviai 
taip pat nori būti matomais šios 
istorinės klastos liudininkais ir 
rugpjūčio 23-čią jungtis į ben
dras demonstracijas su visais 
pasaulio lietuviais. Detroitiečiai 
kviečiami atvykti į miesto 
centrą prie federalinio pastato 
11:45 vai., pietų pertraukos 
metu. Prašoma ant rankovių dė
vėti juodus gedulo kaspinus, o 

moterys ir tautinius drabužius. 
Bū tų l aba i įspūdinga jei 
turėtume gausiai tautinių vėlia
vėlių. Demonstracijai užrašus 
su šūkiais padarys Mykolas 
Abar ius . Transpor tui bus 
pasamdytas autobusas. Orga
nizuoja Detroito lietuvių or
ganizacijos kartu su Lietuvių 
Bendruomenės apylinke. 
Daugiau informacijų te ikia 
J o n a s Urbonas , Kęs tu t i s 
Miškinis ir Jūratė Pečiūrienė. 

L. Rugienienė 

Rugpjūčio 23-ios demonstracijos Detroi te organizatoriai : J o n a s U r b o n a s , 
J ū r a t ė Peč iūr ienė ir Kęs tu t i s Miškinis. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Dukterų Detroito 
skyriaus susirinkimas, įvykęs 
liepos 30 d., buvo maloniai gau
sus ir entuziastingas. Atgims
tanti tėvynė, kaip saulė gaivina 
mus, išvietintuosius, teikia 
vilties, energijos darbui, noro 
pajėgti nušluostyti nors vieną 
tėvynės ašarą. 

Susirinkimui pirmininkavo 
Kazė Balukienė. Viešnia iš 
Lietuvos kalbėjo apie Sibiro 
tremtinių dabartinę padėtį. 
Vėliau svarstyti konkretūs dar
ba i Lietuvos Dukterų ge
gužinei rugpjūtyje. Pelnas 
visada skiriamas šalpai, šį kartą 
sesėms ir broliams tėvynėje. 

Visos draugijos narės, jų 
šeimos bei draugai raginami 
dalyvauti rugpjūčio 23-čios 
demonstracijoje. Reikalingi 
transporto skambina Eugenijai 
Bulotienei, tel. 368-9293, arba 
Kęstučio Miškinio įstaigai dar
bo valandomis, tel. 967-2040. 
Bronė Selenienė atstovauja Lie
tuvos Dukterims demonstracijos 
rengimo komitete. 

Iki pasimatymo rugpjūčio 20 
d. gegužinėje ir demonstracijoje 
rugpjūčio 23 d. 

RUGPJŪČIO 23-ČIOS 
DEMONSTRACIJA 

Detroito lietuvių organiza
cijų, Organizacijų centro ir 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės atstovai sekma
dienį, liepos 30 d., gausiai susi-

Šiaurės Amerikos l ietuvių krepšinio r i nk t i nė s „Vėjas" nar ia i — Detroito 
L.S.K. „Kovo" krepšininkai Mar ius Gražul is , Algis Rugienius ir Paulius 
Gražulis Detroi to orouoste po sėkmingos kelionės Lietuvoje. 

rinkę tarėsi apie pabaltiečių 
rugpjūčio 23-čios demonstraciją, 
reikalaujančią Molotovo-Rib-
bentropo pakto panaikinimo. 
Visi lietuviai kviečiami rinktis 
prie federalinio pastato, 477 
Michigan Ave., 11:45 vai. ryto. 
Važiuojant su „people mover" 
reikia išlipti Time Sąuare, arba 
Michigan — Cass stotyse. Iš 
Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos bus transportacija 
mašinomis — „vans". Norintie
ji jais vykti yra prašomi skam
binti Eugenijai Bulotienei, telef. 
368-9293. Taip pat šioje pa
rapijoje kiekvieną sekmadienį 
veiks informacijos stalas. Čia 
bus galima gauti peticijos lapų, 
kurie bus įteikti Jungtinėms 
Tautoms, platesnės informacijos 
apie Molotov-Ribbentropo 
paktą norint iems rašyti į 
amerikietišką spaudą, pačią de
monstraciją ir bus galima užsi
registruoti bendram transpor

tui. Paskutinis organizatorių 
pasitarimas įvyks rugpjūčio 
20-tą, 12:15 vai. Dievo Apvaiz
dos parapijoje. Demonstracijų 
metu bus dalinami lanksti
nukai anglų kalba, vieni pa
ruošti Lietuvių Bendruomenės, 
o kiti — VLIK'o. Siūloma šiuos 
lankstinukus taip pat dalinti 
kaimynams, draugams ir darbo
vietėse. Už LB išleistus lanks
tinukus pasisiūlė sumokėti 
L.S.K. , ,Kovas" ir mūsų 
apylinkė, taigi gaunami 
nemokamai. Dalyviai 
demonstracijoje yra prašomi 
dėvėti ant rankovių juodus 
gedulo kaspinus, moterys 
tautinius drabužius. Prašoma 
atsinešti tautinių vėliavėlių. 
Kiekvienas Detroito ir apy
linkių lietuvis,-ė turėtų jausti • 
pareigą rugpjūčio 23-čią dieną 
kokiu nors būdu prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo. Jei jau 
neįmanoma dalyvauti de-
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ATHOLCARDNER VYČIAI 
VIETINĖJE SPAUDOJE 

Kuopos nariai dalyvavo Nau
josios Anglijos Lietuvos Vyčių 
apygardos pavasariniame susi
rinkime Ansonia, CT. 

Abiejuose Athol miestelio 
laikraščiuose buvo aprašyta 
vietinė Vyčių kuopos veikla, jos 
įsikūrimo 1914 metais gegužės 
29 dieną proga. Rugsėjo 17 
dieną įvyks 75 metų veiklos 
jubiliejaus šventė apygardos 
rudeninio susirinkimo metu. 

Vincukas 

SUVAŽIAVIMAS 
SOUTHFIELDE 

Gegužės mėnesio 19-21 
dienomis Southfield miesto 
79-ta Lietuvos Vyčių kuopa 
surengė Vidurio Centro apygar
dos suvažiavimą bei kėgliavimo 
turnyrą. Rengimo komitetui 
pirmininkavo kuopos vicepir
mininkas Ričardas Danielak su 
motina Marija Keller. Šešta
dienio vakare parapijos kul
tūriniame centre susirinko 45 iš 
kitų miestų suvažiavę atstovai 
ir dar daug daugiau vietinių 
pabendrauti ir pasivaišinti 
skania vakariene. Lakeside 
Towers Kitchen Band — grupė 
, J a u n ų " vyresnio amžiaus 

moterų padainavo „įsivaiz
duojamais" muz ik in ia i s 
instrumentais. 

Sekmadienį, žymenų įteikimo 
bankete, sužinojome, kad mūsų 
kuopa laimėjo perduodamą 
trofėjų. Kuopos komandą su
darė Chip Nevvberry, Janie ir 
Randy O'Daniel bei Tracy ir 
Mykolas Salas. 

Ateinančiais metais pasima
tysime Daytone! 

Bee Jay 

AMSTERDAMO 
100-JI VYČIU KUOPA 

Nors balandžio 10 d. siautė 
nelaukta sniego pūga, Vyčiai 
jos nepaisė, nes tą dieną vyko 
mūsų kuopos susirinkimas. 
Kunigas Baltch aukojo šv. 
Mišias, skaitinius skaitė Apo
lonija Žiaušienė, o Vincentas 
Rossi ir Elena Zytkowski atnešė 
aukojimo dovanas. Mišias bai
gėme giesme „Marija, Marija". 

Pirmininkui Radzevich susir
gus, susirinkimui vadovavo 
vicepirm. Genė Gobis. Buvo per
skaitytas prel. A. Bartkaus 
padėkos laiškas už mūsų aukas 
lietuvių kolegijai Romoje. 

Sofija Olbie pranešė apie Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mą. Minėjime surinktos aukos 
padalintos į ke tur ias dalis 
įvairioms lietuviškoms organi

zacijoms. Vyko diskusijos apie 
neseniai įvykusius Komunijos 
pusryčius. 

Lietuviškų reikalų komiteto 
pirm. E. Baranauskas pranešė 
apie įvyksiantį Tautų festivalį 
Schenectady muziejuje. 
Lietuvių kioske pasirodys Lee 
Van Alstyne. 

Jaunučių vedėja Beatriče 
Jasewicz pranešė apie jų veiklą. 
Velykoms jaunučiai susirinko 
margučius spalvinti Kristinos 
Tambasco namuose. Paskuti
niame susirinkime buvo susipa
žinta su Vincu Kudirka Lietu
vos himno autoriaus asmeniu ir 
jo gyvenimu. 

Kunigas Baltch birželio 11d. 
šventė savo kunigystės 40 metų 
jubiliejų. Iškilmėse dalyvavo 
vysk. Howard Hubbard. Po to 
vakarienė buvo surengta Tee-
pee restorane, kurios metu 
klausėmės oro bangomis trans
liuojamos radijo programos iš 
Vilniaus. 

Smile & Sparkle 

74-TOS LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKLA 

Scrantono, PA, 74-tos Lie
tuvos Vyčių kuopos nariai 
susir inko pasiklausyti An-
thracite muziejaus kuratoriaus 
Chester Klesa kalbos apie dr. 
Joną Šliūpą ir seselę Virginiją 
Vyteli, SJC. Po to vyko diskusi
jos paskaitos tema, o susirin
kimas užsibaigė lietuviškų 
dainų pyne. 

Anthracite muziejaus vado
vybė gruodžio mėnesį ruošia 
renginį, kuriame pasirodys 
įvairūs chorai bei šokėjų grupės. 

Šv. Juozapo lietuvių parapija 
birželio 4 dieną pagerbė į pen
siją išeinantį prelatą Mykolą 

Ozalą. Po iškilmingų šv. Mišių 
vyko banketas. Jame prel. M. 
Ozaias buvo pagerbtas kunigys
tės 50 metų jubiliejaus proga. 
Linkime jam geros kloties! 

Marie Laske 

NEW YORKO VYČIŲ 
ŽINIOS 

Dažnėja nelaimingų prane
šimų atvejai. Šiais mūsų 
kuopos 75 jubiliejaus metais 
praradome Leoną Waskiewicz. 
Užjaučiame žmoną Betty ir 
giminaičius Millie Pietz bei 
Juozą Kscenaitį. 

Džiugu tačiau pranešti, kad 
Motiejui Yatkauskui, 12-tos 
New Yorko Vyčių kuopos narių 
Petro bei Emilijos sūnui, kardi
nolas Jonas O'Connor suteikė 
kunigystės šventinimus. Apeigos 
įvyko New Yorko miesto Sv. 
Patricko katedroj. Ilgiausių ir 
darbingų metų Viešpaties vy
nuogyne. 

Birželio mėnesio susirinkime 
paminėjome Baisiojo birželio 
įvykius. Džiaugiamės, kad 15 
mūsų narių ruošiasi vykti į 
Chicagoje rengiamą Visuotinį 
Lietuvos Vyčių suvažiavimą. 

Dalia Bulvičiūtė 

VYČIŲ VEIKLA 
WORCESTERYJE 

Sugrįžusi į tėvelio alma mater 
Assumption kolegiją, Lietuvos 
Vyčių stipendininkė Lynne 
Marie Walinsky neseniai 
užbaigė universitetą. 

Balandžio 26 Worcesterio 
Vyčių kuopos susirinkimą paį
vairino soti „spaghetti and 
meatballs" vakarienė. 

Užbaigėm ilgą trisdešimtie-
ketvirdadienio vakarų 
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monstracijoje, tai prašoma 
rašyti laiškus amerikietiškai 
spaudai, rinkti parašus peticijai, 
kurie turi būti sugrąžinti iki 
rugpjūčio 15-tos dienos. Trečia
dienį, rugpjūčio 23-čią dieną, 
pasiteisinimas „dirbu" yra 
nepriimtinas. Beveik visose dar
bovietėse galima paimti porą 
valandų laisvo laiko, reikia tik 
pasiryžimo. Jaunimo organiza
cijos ir tėveliai prašomi para
ginti jaunimą. Jauskime, kad 
šis momentas Lietuvos laisvi
nimo politikoje yra ypatingai 
svarbus. Junkimės kar tu su 
viso pasaulio lietuviais ir Lie
tuva į bendrą protestą prieš ne
teisėtą mūsų krašto okupavimą. 

L. Ruginienė 

* * * 
Gyvenimas yra komedija 

tiems, kurie galvoja, tragedija 
tiems, kurie jaučia. 

Horace Walpole 

S U M A Ž I N S 
TARNAUTOJUS 

Taupydamas lėšas, Chicagos 
meras R. Daley ruošiasi panai
kinti 2000 miesto tarnybų, ypač 
norėdamas mažinti mokesčius 
už nuosavybes. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 va i ) 

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

kėgliavimo sezoną banketu, 
kurio metu buvo išdalintos pre
mijos. 

Balandžio 30 keturiolika 
narių nuvyko į Ansonia miestelį 
dalyvauti Naujosios Anglijos 
apygardos susirinkime. Tai 
buvo smagi iškyla! 

Kun. Jonas Petrauskas neap
leido nei vieno susirinkimo po 
to, kai įsipareigojo dvasios vado 
pareigoms Jo trumpos kalbelės 
yra taiklios, uždegančios ir 
remiasi katalikybės mokslų 
pagrindais. Gegužės mėnesio 
susirinkime jo kalbelė buvo apie 
mirtinos nuodėmės, išpažinties 
dažnumo, bei šv. Komunijos 
priėmimo temą. 

Birželio 4 dieną įvyko metinis 
kuopos piknikas Maironio 
parke. Malonu buvo atnaujinti 
senas draugystes ir sutikti nau
jus draugus. 

S.V.W.,Sr. 

ANGLIAKASIŲ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLA 

Kovo 12 dieną Pittstono 
miestelyje įvyko Lietuvos Vyčių 
Gintaro apygardos susirinki
mas. Kun. Ališauskas atnašavo 
šv. Mišias, Blanche Motsko už
sitarnavo Trečiąjį Lietuvos 
Vyčių laipsnį, o Antanas Ya-
vorsky — Ketvirtąjį. 

Po Mišių parapijos salėje buvo 
pietūs ir susirinkimas. Dele
gatais buvo Jonas Morris, Juo-
zapina O'Paka, Dorotėja Andru
lis, Elena Zlotucha ir Bea 
Stanis. Svečių tarpe buvo Pra
nas ir Betty Kwader, Blanche 
Motsko, bei Pranė ir Antanas 
Yavorsky. 

Bea Stanis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis,Jr. 

OI». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

5449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, I I I . 60652 

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

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Card iac Diagnosis , L td . 
Marquet te Medica l Bui ld ing 

6132 S. Kedzie 
Ch icago , IL 60629 

Te l . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. IN. 
Tel . 925-2870 

1185 Dundee Ave . , Elgln, IN. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave., Sutte 324 Ir 
5635 8 . Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2660 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte 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. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1166; 
Rei ld. 385-4811 

Dr. Tumasonto kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 s* 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 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0869 
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, M. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southerest Highv/ay 
Palos Ha lghU, M. 80463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2660, rez. 448-5541 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 565-7755 



Politinė krizė 

LIEČIA DAUGELĮ 
VALSTYBIŲ 

Artimuose Rytuose labiausiai 
kenčia Libanas, ku r i ame keleri 
metai tęsiasi t a rpusav i s karas . 
Gal vietos nesutar imai greičiau 
išsispręstų, jeigu t en nesikištų 
svetimieji — si ra i , izraelitai, 
amerikiečiai , angla i . Beirutas , 
kuris buvo gražus miestas, trau
kiant is tur is tų akis , šiandien 
tėra t ik griuvėsiai , kur ių bijo 
vietiniai ir svetimieji, nes gyvy
bė čia nebranginama. Teroristai 
yra ta ip įsigalėję, kad jie valdo 
ne t ik miestą, bet ir plačias 
apylinkes, s ta tydami sąlygas ir 
kitoms valstybėms. Izraelis ten 
išžudė daugybę žmonių, bet 
pa tys l iban ieč ia i , kovodami 
vieni prie k i tus , išžudė dar 
daugiau. 

T i k r i e j i a r a b ų t e r o r i s t a i 
daugiausiai išsisklaidę po įvai
r ius arabiškus a r musulmoniš
kus k raš tus , tu r į kel ias piliety
bes įrodančius dokumentus ir 
galį važinėti į Europos kraš tus , 
net į Ameriką su draugiškų 
valstybių pasais . Tuo tarpu 
svetimuose kraš tuose jie pasi
rodo savo tapa tybę , žudydami 
a t i t inkamų kraš tų žmones arba 
pagrobdami ir r e ika laudami už 
įkai tus užstatų, kur ių negali 
duot i pag rob tų jų va l s tyb ių 
v y r i a u s y b ė s . R e i k a l a v i m a i 
liečia ne jas, o visai svetimas 
valstybes, daugiaus ia i Izraelį. 
Šiuo atveju už amerikiečių įkai
tus re ika lau jama nuolaidų ar 
atidavimo belaisvių iš Izraelio. 

Šį ka r t ą kr izė iškilo visam 
poli t iniam l auke . Kai Izraelis 
pagrobė šiitų vadą šeiką Abdul 
Har im Obeidą ir už jį reikalauja 
trijų izraelitų i r visų įkaitų. 
Teroris tai , pas ivad inę Dievo 
partija (Hesbeollah), reikalauja 
at iduoti jų vadą, skelbdami jau 
pakorę pik. lt. Higgins ir graso 
nužudyti Cicippio, amerikietį , 
dirbantį Beiruto universi tete. 
Amer ika kalba, derisi diploma
t iniais keliais per Alžirijos ir 
kitų kraštų diplomatus, bet taip 
pat siunčia savo laivus prie Li
bano kran tų . Tuo j au parodo 
savo s t i p r y b ę , no r s v ieša i 
nuola idžiaudama dėl gyvybių 
nekal tų žmonių. 

GYVENIMAS 
LIETUVOJE IR VILTIS 

Rašo liepos 21 d. — tragišką Lietuvai dieną 

kraš tų Artimuosiuose Rytuose. 
A m e r i k o s užs iangažav imas 
Izraelį saugoti ir j a m padėti 
pykina visas arabų valstybes, 
ypač palestiniečius ir kaimy
nines t au t a s , kurios susiduria 
su nauja valstybe ir jos išva
rytais žmonėmis. Sovietų Sąjun
ga, tur int i prievartinį autoritetą 
Rytų Europoje ir ne t dalyje 
Vakarų Europos valstybių, kaip 
Vak. Vokietijoje, tu rės galią 
t a rp in inkau t i Sirijoje ir t a rp 
t e ro r i s t ų Libane. Amer ika i 
svarbu atgauti įkaitus, neuž-
g a u n a n t Izraelio, vienintelio 
p r i e l a n k a u s k r a š t o A r t i 
muosiuose Rytuose. 

Kaip ši politinė krizė bus iš
spręsta, kaip ji rutuliosis, kaip 
t a rp in inkaus arabų ar bent 
musulmonų valstybių diploma
ta i , s u n k u iš anksto pasakyti . 
Bet negalima nutylėti, kad So
v i e t ų Sąjunga s v e t i m o m i s 
rankomis lengviau įsigalės ara
bų kraštuose, atnaujins san
tyk ius su Izraeliu ir pasidarys 
Amer ikos partneriu juodojo 
aukso — alyvos šaltiniuose. 

Artimųjų Rytų neramumai 
reiškiasi jau daugelį metų. Ypač 
nesutaria palestiniečiai, izraeli
ta i ir visi a raba i , kad Amerika 
diktuotų ta ikos sąlygas, pa
t a ikaudama t ik Izraeliui. Taip 
bent galvoja i r skelbia arabai , 
kurie Izraelį nela iko t ik ra vals
tybe, o tik pasigrobusia savo 
prieš beveik du tūkstančius me
tų turėtas žemes. Vien t ik šiame 
krašte, mažame žemės sklypely
je, e ina krizė po krizės, siedama 
visuomet ne t ik mater ia l inius 
re ikalus , bet i r poli t inius. Nors 
Chomeinis ir mirė , bet I ranas 
nėra ramus ir neateina į norma
lią padėtį. O ka ip t ik Irano šii
tai labiausiai r emia ši i tus tero
ristus, vadinamą Dievo partija, 
kur i nei savo, nei svetimos 
gyvybės never t ina . 

Sirija yra Libano kaimynas ir 
saugo ja t v a r k ą , ž u d y d a m a 
Libano krikščionis ir tokius, 
k u r i e p r i e š i n a s i I r a n o po
tvarkiams. Dėlto šiuo metu 
JAV prezidentas G. Bush krei
piasi diplomatiniu kel iu ne t ik 
j arabų nuosaikesnes valstybes, 
bet ir į Sovietų Sąjungą, ją 
pas ta tydamas šalia galingos ir 
tur t ingos Amerikos, be t iki ne-
ga l inč ios s u t v a r k y t i mažų 

Niekas mūsų patarimų nepra
šo ir tų patarimų neklauso. 
Todėl šios krizės metu ne pa
ta r imus ir turime duoti. Turime 
t ik pažiūrėti , kaip t a krizė išsi
spręs, ka i mūsų priešas Rusija 
iš Europos, dalies Afrikos ir 
Amerikos nukeliaus į Artimuo
sius Rytus. Chomeiniui Sovietų 
Sąjunga ir Amerika buvo tik 
velniai . Arabams, net ir prak
t ikuojan t iems ar mėg inan t 
ta ikyt i socializmą, šie kraštai 
y ra t ik norinčios valdyti ir juos 
užgrobti valstybės. Ir Sovietų 
Sąjungos įsimaišymas į šią krizę 
nėra Amerikos pralaimėjimas. 
Nėra nė laimėjimas, nes ir So
vietai turės pajusti arabų kerš
tingumą, jų užkietėjimą kultūri
niu ir religiniu atžvilgiu, jų kon
servatyvumą prieš bet ką, kas 
nauja ir jiems neįprasta. 

Nepaisant, kaip išsispręstų ši 
krizė, j i nėra nei pirma, nei 
paskut inė . Arabai kovos prieš 
Izraelį ir visus kraštus , kurie 
Izraelį palaiko. Gal ir jie kada 
sumodernės savo elgesiu, sumo
dernins savo apsiginklavimą, 
supras reikalą palaikyti san
tyk ius su Vakarais, ypač su 
Europa ir Amerika. Bet t a i ne
bus laimė tų kraštų, kurie da
bar mėgina jiems duoti ginklų 
su rezerva i s , k a d n e b ū t ų 
st ipresni už Izraelį, kurie mė
g i n a užmokėti už alyvą 
prekėmis. Arabai iššauks dar 
didesnę krizę ir galvosūkį ne tik 
Amerikai ir Sovietų Sąjungai, 
net ir visam pasauliui, ka i jie 
pajėgs susivienyti, kai j ie ras 
vadų, kuriais pasitikės bent 
dauguma arabiškų ir musulmo
niškų valstybių. 

Bet koks Sovietų Sąjungos 
stiprėjimas ir šalia Amerikos 
pas ta tymas yra nuostolis pa
vergtoms tautoms, kurios siekia 
ir sieks laisvės be Vakarų pagal
bos. Amerikiečių ir Izraelio 
kraujas dar neliejamas, kaip 
buvo liejamas pavergtose tau
tose, milijonus išžudžius ir da
bar nuodingais kirviais žudant. 
Tik vieną kartą tu rės suprasti 
visos laisvosios valstybės, kad 
žmogaus kraujas ir žmogaus 
gyvybė visur yra lygiai brangin
t i na ir lygiai užtart i na. Šiuo 
metu ji branginama t ik Arti
muosiuose Rytuose. 

A. D. 

Tikriausiai atkreipsite dė
mesį, kokią dieną jums rašau. 
Kad pernai būtume diskutavę 
apie šią datą, kažin ar k a m 
galėjo tokia mintis šauti galvon. 
O šiandien diskutuojame ne t ik 
apie bemaž penkiasdešimties 
(tiesą pasakius, juk penkiasde
š imt ies , pradžią t ragedi jos 
reikia laikyti trisdešimt devin
tuosius!) metų senumo įvykius, 
bet ir juos įvardiname t ikrai
siais vardais. Jau nebekar-
tojame šiurpaus melo, kad bu
vo p r ib rendus ios są lygos 
socialistinei revoliucijai, kad 
buržuazinė Smetonos vyriau
sybė nebepajėgė įveikti susida
riusios krizės, jog Raudonoji ar
mija buvo vienintelė jėga, kuria 
galėjo pasikliauti istorijos vėjų 
pagairėje atsidūrusi lietuvių 
tauta. . . ir dar daug tokių prie-
mityvių ir naivių , jog" atsi
sakėme. O kai a ts isakėme, 
žvilgtelėjome giliau, suvokėme, 
kad mirtinai reikia mums pri
eiti prie saugumo archyvų, iki 
šiol l a b i a u s i a i į s l a p t i n t ų . 
Nepakenktų nuodugniau pastu
dijuoti ir partijos istorijos archy
vus, kurie — koks paradoksas! 
— sunkiai prieinami net pačiai 
insti tuto direktorei Kašauskie-
nei, kaip ji viešai prisipažino 
televizijos diskusijoje. Istorikai, 
be abejonės, laukia dienos, kada 
galės laisvai naudotis Vidaus 
reikalų ministerijos ir visokiais 
kitokiais archyvais... Kol kas jie 
guodžiami t ik pažadais, o savo 
studijas grindžia logika ir intui
cija. Nors, kaip mūsų deputa
tams M. Gorbačiovas pareiškė: 
logika ir intuicija — dar ne įro
dymas ir ne faktai. Taigi! 

Įdomiausia, žinoma, kad M. 
Gorbačiovo dvasia, kad ir per 
atstumą, persiima ir Lietuvos 
vadai, nors ir nedrįsdami lie
t u v i ų t a u t o s ak iva i zdo je 
prisipažinti, kuriam kyla min
tis ieškoti tramdomųjų marš
k i n i ų . K i t a i p n e p a v a d i n s i 
r e s p u b l i k o s v y r i a u s y b ė s 
kreipimosi, išplatinto per tele
gramų agentūrą ELTA, ka ip ir 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto vardu pasi
rašyto pareiškimo dėl 1940 
metų liepos 21 dienos įvykių. 
Lietuvoje šitie du anoniminiai 
dokumenta i sukėlė dvilypį 
j a u s m ą : aukšč iaus io j i r e s 
publikos valdžia yra lyg už 
teisybę, nors ir skaudžią istorinę 
teisybę, bet kartu lyg ieško prie
dangos nuo smūgio — j u k 
Maskva viską girdi ir mato. 
P a g a l i a u A. B r a z a u s k ą 

kiekvieną dieną M Gorbačiovas 
gali priremti prie sienos, netgi 
gana delikačiai, nevartodamas 
jėgos. Kita vertus, A. Bra
zauskas, irgi žmogus, ir jį reikia 
suprasti. Bet šiuu atveju gal 
pernelyg uolūs pa-įrodė jo val
diniai, kurie nesena i užėmė kė
des, kaip mes sakome, Baltuo
siuose Rūmuose. Bet ir vėl 
suabejoji: ne visi ilgus ar t rum
pus me tus smegenis ša ldė 
Maskvoje, ki t i net pačiais juo
džiausiais sąstingio metais nei 
viešai, nei vienumoje nesistengė 
įrodinėti, jog J. Jurašas pats 
save i š b r a u k ė iš l i e tuv ių 
kultūros, o poetas B. Braz
džionis apskri tai nevertas, kad 
būtų burna auš inama mūsų 
laimingoje šalyje... Todėl tad ir 
spėlioja žmonės, kodėl Sąjūdžio 
vadai net per jėgą veržiasi prie 
mikrofono, kad išsakytų savo 
poziciją, o t ie, kurie turėtų nie
kieno nevaromi eiti į mases ir 
aiškinti, kas yra Molotovo-Rib-
bentropo paktas , kas yra 1940 
metų liepos 21 , rugpjūčio 3 die
na , kai visi š i t i e da lyka i 
atsiliepė Lietuvos valstybin
gumui, kas kilniadvasiškai į 
baisaus slibino nasrus, tam dar 
nespėjus išsižioti, jau birželio 
14-15 dienomis sviedė tūkstan
čius mūsų taut iečių, kur ių 
kaulus ir šiandien plauna šalto
sios jūros... 

Todėl tiesiog šventvagiškai 
skamba centro komiteto kreipi
mosi „Būkim stiprūs išmintimi, 
demokratiškumu, susitelkimu" 
tokie žodžiai: „Visi, kam brangi 
Lietuva, dabar turė tų jungtis 
vienam tikslui — politiniam, 
pa t r io t in iam, žmogiška jam 
tikslui: apvalyti nuo apnašų 
socializmo Lietuvoje idealą, 
įgyvendinti jį, tur t int i . Ir ne
galima pamiršti, kad to darbo 
pradžią paskelbė 1940 metų 
liepos 21-oji!" 

Ką čia bepridursi, žmogau? 
Aišku viena, kad valyti galima 
batus, žinoma, jei juos turi. O jei 
esi basas? Tuomet rūpi juos 
nusipirkti. Taigi t a ip ir su tuo 
socializmu, kurį reikėtų vadinti 
ne kuo kitu, o stebuklų pasaka 
suaugusiems žmonėms mulkin
ti. 

niekinę Molotovo-Ribbentropo 
sutar t į , išvesti iš Lietuvos 
okupacinę kariuomenę. Dėl pa
ties pakto, matyt , dabar tiek 
valdonai, tiek valdiniai sutaria 
— smurtas akivaizdus. Tačiau 
reikalavimai dėl okupacinės 
kariuomenės likimo ir pats tos 
k a r i u o m e n ė s į va rd in imas 
valdonams tiesiog kelia siaubą 
— per daug drąsu, per daug 
plačiai užsimota. Laimė, kad už 
drąsą dabar j a u nebesodina į 
kalėjimą ir nebetremia į Sibirą. 
Taigi neaišku — kas ką įveiks, 
tuo labiau, kad ir mūsų deputa
tams Maskvoje gana sunku 
grumtis su įsisenėjusia, užsi
konservavusia valdžia. 

Bet mes lietuviai gyvename 
viltimi, rankų nenuleidžiame, 
a t k a k l i a i k r a t o m ė s pr ieš 
penkiasdešimt metų užmestos 
k i lpos — g a l g i p a v y k s ją 
nusimesti. 

Sa lomėja Diglytė 

Pranešime prof. Vytautas Landsbergis. Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
pirmininkas, šalia sėdi — inž. Antanas Rudis. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

SOCIALDEMOKRATŲ 
INTERNACIONALO 

KONGRESAS 

Manau, kad visi šitie ano
niminiai valdžios atsišaukimai 
turėjo priešingą poveikį, nei 
buvo tikėtasi. Žmonės, buvę 
šiek tiek apatiški, vėl atkuto ir 
gana entuziastingai rašosi po 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio r a g i n i m u p r ipaž in t i 

Socialistų Internacionalo kon
gresas , posėdžiavęs birželio 
19-22 dienomis Stockholme, 
daug laiko paskyrė Vidurinės ir 
Rytų Europos kraštų proble
moms aptar t i . Organizacija, 
dabar jungianti viso pasaulio 
demokratinių socialistų partijas 
bei darbo žmonių sąjūdžius, 
prieškariniais laikais nebuvo 
išsiplėtusi į k i tus kontinentus. 
Dabar jos nar ia i — partijos ne 
t ik Europoje, bet ir Afrikoje, 
Azijoje ir Amerikos kontinente. 

Lietuvos socialdemokratų par
tija (LSDP) įstojo į Soc. Inter
nacionalą 1923 metais, Lietuvai 
atsikūrus ka ip nepriklausoma 
valstybė. Tada LSDP buvo 
pri imta pilnateisiu S.I. nariu. 
Tačiau po antrojo pasaulinio 
karo, Lietuvai nustojus nepri
klausomybės, partija, kaip ir 
kitos Vid. ir Rytų Europos 
kraštų socialdemokratų partijos 
komunistų valdomuose kraštuo
se, buvo uždrausta. Socialdemo
kratai atsidūrę Vakaruose įstei
gė organizacijas išeivijoje ir 
jungėsi Vidurinės ir Rytų Euro
pos social is tų sąjungoje 
(SUCEE) vieningai kovai dėl 
savo kraštų nepriklausomybės 
ir demokratinės santvarkos. Jos 
buvo priimtos į Soc. Interna
cionalą apribotomis teisėmis. 

Kalbėdamas Soc. Internacio
nalo kongrese Pabaltijo respub
likų egzilinių socialdemokratų 
partijų vardu, Estijos socialistų 
egzilinių socialdemokratų parti
jų vardu, Estijos socialistų p a r 
tijos p i r m i n i n k a s J o h a n e s 
Mihkelson pasakė, kad Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos gyventojai 
siekia atstatyt i savo kraštų ne
priklausomybę. Tų kraštų so
cialdemokratai, ka ip ir k i t ų 
politinių įsitikinimų žmonės, 
bando a tkur t i demokra t ines 
partijas. J. Mihkersonas p r a š ė 
kongresą paremt i Pabal t i jo 
tautų pastangas. P i rmin inkau
jantis pareiškė solidarumą su 
Pabaltijo tautų siekiais. 

Kongreso i švakarėse , t . y . 
birželio 18 dieną, ten pat Pabal
tijo partijų delegatai turėjo savo 
pasitarimą, kur iame apsvarstė 
siūlomą S.I. rezoliucija. L S D P 
delegacijos vadovas J. Vil
činskas papasakojo apie padėt i 
krašte ir nurodė, kad dauguma 
Lietuvos gyventojų siekia ne
pr ik lausomybės a t s t a t y m o . 
Todėl LSDP Užsienio delega-
tūra prašo, kad S.I. kongresas 
pasmerktų 1939 m. Hitlerio-
Stalino paktą ir slaptus pro
tokolus, kurie privedė pr ie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneks i jos . K o n g r e s a s y r a 

prašomas atkreipt i dėmesį į Pa
baltijo k raš tų gyventoju aspira
cijas ir r e ika lau t i tų kraš tų 
nepr ik lausomybės a ts ta tymo. 

Birželio 18 d. įvyko Vid. ir 
R y t ų Europos socialistų sąjun
gos <SCUEE) konferencija, ku
rioje taip pa t buvo svarstytas 
rezoliucijos projektas ir paruoš
t a s pasiūlymas S.I. kongresui. 
S U C E E išrinko naują vykdo
mąjį k o m i t e t ą , k u r i o pir
min inku per r inko vengrą A. 
Bolcsfoldį 

Rezoliucijoje dėl padėties Vid. 
i r Rytų Europoje Socialistų In
ternacionalo kongresas sveikina 
paki t imus , vykstančius jų kraš
tuose , ir pažymi, jog t iems 
k raš t ams , kad pakit imai įsitvir
t i n t ų i lgam la ikui , yra bū t ina 
Vaka ru parama. Rezoliucija pri
m e n a P a b a l t i j o r e s p u b l i k ų 
t au t ines aspiracijas ir žada Soc. 
Internacionalo paramą. 

LSDP delegatai šiame kongre
se (Juozas Vilčinskas. Vytautas 
Byla i t i s . Kaspa ra s ir I rena 
Dikšaičiai* pasinaudojo proga 
susipažinti ir pasikalbėti su kitų 
partijų 'D . Britanijos, Vokieti
jos , Prancūzijos, Italijos, Švedi
jos , Austrijos. Islandijos ir kt. 
kraštų* lyderaiais bei delegatais 
i r papasakot i j i ems apie padėtį 
Lietuvoje ir gyventojų aspiraci
j a s . Dauguma pašnekovų pilnai 
suprato padėtį, prašė informuoti 
ap ie įvykius, pare iškė socialis
tinį solidarumą ir palinkėjo Lie
tuvos soc ia ldemokra tams sėk-

J . V i l č in skas 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J . ADOMAITIS 

Piktnaudojame žemę, nes ją 
laikome m u m s priklausančia 
preke. Kai žemę suprasime kaip 
bendruomenę, kur ia i priklau
some, gal pradėsime ja naudotis 
su meile ir pagarba . 

Aldo Leopold 

Visi kiti talentai yra gautos 
dovanos, tačiau charakteris yra 
mūsų pačių sielos padaras, dėlto 
t a l e n t a i kar ta is apvi l ia , o 
c h a r a k t e r i o žmonės b ū n a 
mylimi. 

Stifter 

IŠ MARIJAMPOLĖS J GRIŠKABŪDĮ 

Atėjus raudonajai armijai į Marijampolę, dabar 
pavadinta Kapsuku, t ikybos mokymasis mokyklose 
buvo panaikintas. Trumpą laiką dar buvo toleruojamas 
mokinių lankymasis į t ikybos pamokymus Sv. Vin
cento bažnyčioje. Mokiniai rinkdavosi po visų pamokų 
gimnazijoje. Dar kurį laiką lankiausi Rygiškių Jono 
gimnazijoje, kaip lotynų kalbos mokytojas painformuo
ti mokinius, kurioms klasėms ir kurią valandą atvykti 
į tikybos pamokas už gimnazijos sienų. 

Marijampolėje kapelionavau nuo 1941 ligi 1945 
metų. Darbo ir pragyvenimo sąlygos buvo nelengvos. 
Gyvenau iš kortelių. Moksleivių ir bendrai jaunimo 
nuotaikos buvo prieš vokiečius. Ypač tai padidėjo, ka i 
pradėjo rinkti ir reikalauti jaunimo stoti į vokiečių eiles 
ir kariauti daliniuose, vokiečių vadovybėje. Mokiniams 
nestojant į vokiečių eiles, kaip įkaitai buvo suimti 
gimnazijų direktoriai: Januškevičius — berniukų gim
nazijos ir Zig. Masaitis — mergaičių gimnazijos. 
Mokytojų seminarijos direktoriui Akeliui pavyko 
pasprukti. Abudu direktoriai žuvo — mirė vokiečių la
geryje. Jų gyvenimo ir mirties aplinkybės yra t iksliai 
aprašytos kun. St. Ylos knygoje, „Žmonės ir žvėrys 
dievų miške". Mat, kųn. Yla tame pačiame lageryje 
gyveno. 

1944 m. vasarą, frontui artėjant, vis dažniau pasi
girsdavo rusų bombonešių skrydžiai. Vieno tokio skry
džio metu buvo apmėtyta degančiomis granatomis 
berniukų ir mergačių gimnazijų pastatai, bet žmonių 
aukų nebuvo. Baigus mokslo metus, frontas buvo jau 
čia pat. Paslėpęs kaime pas gerus žmones dalį savo 
knygų bei rūbų, iškeliavau dviračiu tėviškės link atsi
sveikinti su motinėle ir broliuku bei seseria. 

Važiavau plentu Marijampolė-Vilkaviškis. kuriuo 
buvo varomi būriai apdriskusių suvargusių rusų karių. 
Sustojau Vilkaviškyje. Čia jau buvo atvykę dalis inteli
gentų iš Vilniaus ir Kauno. Jų tarpe generolas Raštikis 
su šeima, kažkurių ministerių pareigūnai. Rengėsi 
palikti Lietuvą ir Kunigų seminarijos profesūra. 
Rengiausi prie jų prisidėti ir aš. Reikėjo grįžti į 
Marijampolę geresnių rūbų pasiimti. Grįžtant į 
Marijampolę, mane sukrėtė varomų būriais rusų 
likimas. Pakelėje gulėjo peršauti į galvą tie, kurie ne 

dė. tik nuplėšė dal i klebonijos stogo Pradėjau vis la
biau ner imaut i , o t ėv iškės kryptyje nuolat bildėjo pa
trankos šūviai. Tuo t a r p u iš ry tu pusė-s nuo Scdvygų 
kaimo pamatėme sunkvežimi, pilna kareivių. Vadinasi, 
jau esu fronto linijoje, nė ra k u r dingt i , turiu likti. O 
tie girdėti pa t ranku šūviai buvo kaip tik mano tėviškėj. 
Vokiečiai buvo aps ikasę Bar tupio ir Voniškiu kaime 
prie miško už vieno k i lomet ro nuo tėviškės, o rusai 
tėviškėje — Paši l ių. Mar t i š i šk iu kaimuose. Granatos 
ir minos buvo sprogd inamos t iek tėviškės kieme, tiek 
sode. Namiškia i buvo pabėgę i mišk^ pasidarytą bu 
veinę. Tame m i š k e nemaža žmonių žuvo nuo minų, 
daugelis buvo sužeis t i . Tarp jų ir mano sesers sūnus 
Vytautas Kluonius. k u r i s nešdamas sužeista žmogų, 
pats užlipo ant minos ir buvo n u t r a u k t a koja. Jeigu 
būčiau anksčiau grįžęs j namus, greičiausiai ir aš ne
būčiau išvengęs mir t ies ar sužeidimo. 

Pradėjus rodytis rusų kare iv iams mes visi — 
klebonas, t a rna i t ė , a tvykę pas kleboną jo giminės ir bepajėgė eiti. Ir tai nulėmė mano apsisprendimą likti 

Lietuvoje. Maniau būsiant geriau čia būti ir savo krašte a š - pasislėpėme kapinėse pada ry tame bunkeryje. 
būti palaidotam, negu bėgti, būti varomu, o nepajėgiant R u s a i č i a P a t - k o k i a P ° r a * i m t u metru už klebonijos 

- --- - pasistatė pa t rankas ir prasidėjo šaudymai per kapines 
vakarų krypt imi, kur buvo vokiečiai. Vaka re i mūsų 
bunkeri prisistatė rusu kareiviai . Tuoj pareikalavo: 
,,časi". Ir kas laikrodi turėjo, a t idavė. Iš klebono 
pareikalavo degtinės. Gavęs vyno butelį , nenurimo ir 
reikalavo daugiau. Klebono šeimininkė vedė j virtuvę, 
paskui kar ininkus sekėme ir mudu su klebonu. Sargy
binis tylomis p a t r a u k ė mus a tgal , duodamas suprast i , 
— pas i ša l in t i , ką m u d u tuojau ir p a d a r ė m e . 

eiti — būti lyg šuniui nudėtam ir pakelėje kur nors 
užkastam. 

Grįžtant į tėviškę sustojau Griškabūdyje praleisti 
šv. Onos atlaidų. Atlaidų dieną jau pasirodė bėglių iš 
Marijampolės su gandais, kad jau pasirodė ten rusai . 
Norėjau skubėti į namus, bet Dievo Apvaizda taip lėmė. 
kad Paluobių klebonas kun. Valiukevičius, mano kurso 
draugas iš Marijampolės, prikalbėjo važiuoti pas jj per
nakvoti ir rytą išvykti. Paluobiai yra nuošalioje vietoje 
nuo kelių, niekas negresia, tai paklausęs ir pasilikau 
nakvoti Paluobiuose. 

Rytą, neskubant išvažiuoti, užskrido rusu naikin
tuvas ir paleido seriją šūvių j kleboniją. Nieko nesužei-

pasislėpdami kapin ių k rūmuose 

(Bus daugiau 1 
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KULTŪRINIAI 
UŽDAVINIAI 

LIETUVOJE IR JŲ 
SPRENDIMAS 

„Draugo" korespondentas kultūros 
ministerio spaudos konferencijoje 

JUOZAS KOJELIS 

Birželio 12 d., aplankęs 
„Atgimimo" redakciją, kaip 
„Draugo" korespondentas nuvy-

.kau j kultūros ministeriją, kur 
turėjo vykti naujojo kultūros 
ministerio Dainiaus Trinkūno 
pirmoji spaudos konferencija. 
Kartu vyko ir „Atgimimo" re
daktoriaus pavaduotojas Linas 
Medelis. Susirinko gal 40-50 
žurnalistų, bet ir Vilniuje, kaip 
ir čia, vengiama sėsti į pir
mąsias eiles. Organizatoriai 
maldaute maldavo iš užpakali
nių eilių persikelti j pirmąsias, 
nes spaudos konferencija buvo 
perduodama per televiziją visai 
Lietuvai. Nedailiai atrodo, kai 
pirmos eilės tuščios. 

Man ne tiek rūpėjo išgirsti 
' apie kultūros uždavinius, jie 
daugmaž visur panašūs, bet no
rėjau sužinoti premisas, į kurias 
remiantis tie užadaviniai bus 
sprendžiami naujosiose atviru
mo sąlygose. 

Sovietinis žmogus ir 
nepasaulėžiūrinė politika 

Po trumpo vadovo įvado; 
Dainius Trinkūnas pradėjo taip: 

„Kalba apie kultūrą, — tai 
kalba apie žmogų. Deja, rūpes
tis, pagalba žmogui pas mus 
ganėtinai apleisti. Mes ilgus 
metus girdėjom ir patys karto-
jom, kad reikia sukurti naują 
tarybinį žmogų. Sakyčiau, 
nelaimei, kai kas šioje veikloje 
mums yra pavykę. Dabar jau 
laikas, tikrai laikas sustoti ir 
a tkur t i , a t s ta ty t i sveiką, 
normalų, dorą žmogų, taip kaip 
mes jį įsivaizduojame. 

Antroji mintis, kurią norėčiau 
išsakyti, yra tai, kad ministerija 
ir jos žmonės savo darbe vado
vausis tuo, kad ideologija ir 
politika (iš antros pusės) menas 
ir kultūra yra dvi savarankiš
kos, savistovios plokštumos. 
Neįsivaizduočiau tų plokštumų 
sutapimo. Manau, kad tai yra 
neįmanoma. Galimi tik kai 
kurių taškų prisilietimai. 

Trečioji mintis, kurią norėčiau 
išsakyti, yra tai, kad ministeri
ja ir jos žmonės niekad nebus 
draudėjas, cenzorius, leidėjas ar
ba monopolistas kultūros klau
simuose. ... Ministeriją ir joje 
dirbančius žmones įsivaizduo
čiau kaip tuos, kurie globoja ir 
teikia pagalbą dviem milžiniš
kom sferom. Pirmoji — mūsų 
tautos pradžių pradžia, mūsų 
tautos esmė: mūsų kalba, 
tradicijos, papročiai, verslai, 
paminklai, folkloras ir t.t. ir t.t. 
Šių reiškinių kaupimas, saugoji
mas, studijavimas ir propagan
da yra šventa ministerijos 
pareiga. Ypač šiuo metu, kai 
savo valstybės neturime, bet sie
kiame suvereniteto. Antroji 
sfera taip pat milžiniška, — tai 
bendražmogiškos vertybės. Šios 
dvi sferos kartu ir atskirai ir jų 
bendravimas, jų ryšiai — tai yra 
mūsų kasdieninė duona". 

Gyvename tikrai palankiu 
kultūrai laiku — atgimstančios, 
vėl save atrandančios tautos 
kultūrai. Be abejo, sakyčiau, 
demokratija ir laisvė yra oras, 
be kurio gyventi neįmanoma. 
Demokratija yra oras kultūrai". 

Savo pranešime Dainius 
Trinkūnas prisiminė ir Sąjūdį: 

„Pilnai pritardamas ir palai
kydamas Sąjūdžio kultūrinę 
programą, nenorėčiau sutikti 
(su teigimais), kad Lietuva 
neturi tikro meno, kad jos 
kultūra tik griuvėsiai, užra

kintos spynos ir t.t. Man atrodo, 
kad ir sunkiausiu mūsų tautai 
laikotarpiu mes turėjome tuos 
šviesulius, — Ikarus ir Prome
tėjus, — kurie savo kūryba tur
tino nacionalinę ir bendražmo-
giškąją kultūrą". 

Konkrečios dabarties 
problemos 

Okupuotos Lietuvos kultūros 
ministeris pasidžiaugė, kad 
„gauname nedaug nurodymų ir 
reikalavimų iš Maskvos. Duok 
Dieve, kad tai pasibaigtų. 
Nebesame „vyresniojo brolio" 
spaudžiami. Turime daug laisvės 
daryti tai, ką planuojame". Iš 
konkrečių kultūros srities 
problemų pirmoje vietoje jis 
nurodė žemus kultūros darbuo
tojų atlyginimus. Naudodamas 
statistiką, jis palygino kultūros 
ir kitose srityse dirbančiųjų 
atlyginimus. Pagal jį, plačiosios 
kultūros darbuotojo vidutinis 
atlyginimas esąs 111 rublių 
mėnesiui. 5000 kultūros dar
buotojų gauna 80-100 rublių. 
Tai esą žemiau skurdo ribos. 
Žemės ūkio ir pramonės darbi
ninkų atlyginimai beveik dvi
gubai didesni. 

„Didelė žala ir tautos gėda", 
anot Trinkūno, kad Lietuva 
neturi kultūros ir mokslo tyri
mo instituto. Taip pat „labai 
skausminga problema" esanti 
kultūros paminklų globa. Daug 
nesusipratimų sukelia filmų 
gaminimas. Daug problemų 
iškylą dėl aplamai klaidingos 
pažiūros į kultūrą. Esanti 
įsitvirtinusi nuomonė, kad 
kultūra turinti tarnauti žmo
gaus malonumui ar būti prie
mone kokiam nors tikslui. 

Pvz., anot jo, daug kur rajo
nuose organizuojant s muzikos 
mokyklos, kad vėliau susida
rytų geros kaimo kapelos. 

CLASSIFIED GUIDE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS į PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616» 

Normtiej. PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

BURBANK 
Burbank Tavern for sale 

incl. 2 apts. Est. for over 40 years. 
Neighborhood trade incl. property & bldg., 
tavern, equipmt. and liquor license, or will 
separate. Good income property. 

Tel. 425-5488 

Dalis publikos Poezijos pavasario atidaryme Lakštingalų slėny Kaune. 
Nuotr. J. Kojelio 

monėmis. Dr. Antanas Maceina, 
lietuvis filosofas, gyvenęs 
Vokietijoje, buvo paskelbęs 
„nepasaulėžiūrinės politikos" 
teoriją. Priklausau organizaci
jai, kuri tą teoriją pripažįsta. Sia 
prasme ir Jūs galėtumėte tai 
organizacijai priklausyti". 

Toliau tęsiau: 
„Kai kėlėte konkrečias kul

tūros problemas, aš pasigedau 
vieno dalyko. Išeivija irgi kuria 
kultūrą, ... tačiau išeivijoje su
kurtas rašytas žodis (dailei ir 
muzikai lengviau) dar ir dabar 
sunkiai pasiekia tautą". 

Kad išeivija turi didelių 
kūrėjų, pavyzdžiu paėmiau 
poetą Bernardą Brazdžionį, 
kuris jau buvo išvykęs. Nuro
džiau, kad Brazdžionis čia buvo 
labiausiai bandomas izoliuoti 
nuo tautos, o tauta jį priėmė su 
didžiausiu džiaugsmu ir meile, 
ir pareiškiau abejojimą: „Labai 
abejoju, kad daug kas iš čia 
dalyvaujančių savo rankose yra 
turėję išeivijoje išleistą mokslo, 
poezijos, dailiosios prozos 
knygą". Ir tada jį paklausiau: 
„Ar Jūs, p. Ministeri, nenuma-
tote, kad kažkaip galėtų sąlygos 
pagerėti, kad įvyktų kultūrų 
suartėjimas ir kad mes vieni ki
tus geriau pažintume ir supras
tume?" 

Dainius Trinkūnas atsakė: 
„Klausimas yra labai teisėtas 

ir skaudus. Buvo nuostatas, kad 
išeivija yra nuvytusi tautos 

metais ir padaryti didelę akciją 
kartu su išeiviais suartinti li
teratūrą. Literatūra neturi 
j aus t i jokių sienų ir būti 
prieinama ir ten, ir čia. Tais 
žingsniais mes eisime. Kito 
kelio nėra. Teisybė laimėjo". 

„Komunisto" atstovas padarė 
prieškaištą kultūros ministeri
jai, kad ateityje nebereguliuos 
kultūrinio gyvenimo. Trinkū
nas vėl pakartojo anksčiau 
padary tą pareiškimą, kad 
ministerija kultūros klausimais 
nebebus draudėjas, cenzorius, 
leidėjas ar monopolistas. Į 
Blaivybės sąjūdžio atstovo 
sugestiją kultūros ministerijai 
rūpintis ir Lietuvos blaivinimu, 
jis atsakė, kad ministerija 
negali šitų pareigų prisiimti. 
„Atgimimo" redaktoriaus pa
vaduotojas Linas Medelis vėl 
grįžo prie kultūrinių ryšių su 
išeivija: 

„Norėčiau pratęsti Kojelio 
mintį ir sukonkretinti klau

simą. Man ypač rūpi knygų ir 
laikraščių persiuntimo iš čia į 
ten ir iš ten į čia reikalai. Mes , 
juntame, kad yra barjerai. Gir
dime, kad cenzūra vėl plačiau 
atveria saugyklų duris, kad 
neįlįstų i š ten spausdinių. 
Kokia Jūsų nuomonė?" 

„Jokios kitos nuomonės", 
atsakė Trinkūnas, „kaip tik ta, 
kad jokia cenzūra nebeturėtų 
veikti. Ga l tik kar inėms 
žinioms, bet ir tai, man atrodo, 
kad visi apie viską žino. Minis
terija neturi teisės knygų siųsti 
ar jas sulaikyti. Mes turime 
reikalo su bibliotekomis. Bet 
valdžios viršūnių pokalbyje tas 
klausimas buvo svarstytas ir 
prieita nusistatymo, kad turi 
būti pašalintos kliūtys knygoms 
gauti, jei dar tebeveikia sena
sis mechanizmas". 

Spaudos konferencijos 
pabaigoje paskui daugiausia 
buvo diksutuojami lokaliniai 
konkretūs klausimai. 

Pasikalbėjimas su Lietuvos kultūros ministeriu. Iš kairės: vadovas ir kultūros 
ministeris Dainius Trinkūnas. 

Nuomonė apie lietuvių 
kul tūrą išeivijoje 

Po pranešimo su pirmuoju 
klausimu iš auditorijos niekas 
neskubėjo. Mano laikas buvo ri
botas, tad pirmasis padariau 
porą komentarų ir paklausiau 
vieną klausimą. Pasisakęs savo 
pavardę ir kam atstovauju, kal
bėjau: 

„Džiaugiuosi pono ministerio 
žodžiu, nes atrodo, kad išeivija 
ir tauta tėvynėje artėja. Artina 
ne kokie susitarimai, bet pripa
žinimas tų pačių principų. Labai 
nudžiugino Jūsų pripažinimas, 
kad kūrimas sovietinio žmogaus 
padarė didelę skriaudą lietuvių 
tautai. Mes išeivijoje irgi taip 
manėme. Taip pat antras Jūsų 
pareiškimas, kad negalima 
kultūros kurti politinėmis prie

saką — tai mes visi gerai at
simename. Dabar darbais įrodo-
me, kad to jau nebėra. Kultūra 
yra viena, tauta yra viena. Ji 
negali būti skirstoma, kas 
gyvena ten, kas gyvena čia. 
Man rodos, kad daromi teigiami 
žingsniai" . Ir j is nurodė 
užsienyje gyvenančių dailinin
kų meno parodų ir užsienyje 
sukurtos lietuvių kompozitorių 
muzikos koncertų organiza
vimą. Ir toliau tęsė: 

„Jūs esate teisus dėl lite
ratūros. Mūsų žmonės jau gali 
pasigėrėti Brazdžionio knyga, 
kuri išėjo greitai ir tiražas ne 
toks jau mažas... Sunku ją gauti. 
Teko ir man su gerbiamu 
Brazdžioniu būti Rašytojų 
sąjungoje. Buvo kalbėta kitus 
metus paskelbti literatūros 

XVII PAS NULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos ir Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga (PLGS) i .m. 
rugsėjo 2-3 d., Darbo dienos savaitgalį, ruošia lietuvių 
gydytojų suvažiavimą, šis suvažiavimas bus septynioliktas mūsų 
sąjungos istorijoje ir įvyks Hyatt viešbutyje, Oakbrook, IL. 
Numatyta svarbi, mums ir mūsų tautai aktuali programa. Pasikei
timai Lietuvoje reikalauja ne tik kad būtume gerai informuoti, bet 
ir derintume savo veiklą su įvykiais tėvynėje. 

Suvažiavimo programa: 

Šeštadienis, rugsėjo 2 d. 
1. Registracija 9 v.r. - 4 v. p.p. 2. Darbo posėdi* 11 v. 

r. - 2 v. p.p. (Pranešimai iš draugijų veiklos, PLGs valdybos 
narių pranešimai, pasiūlymai veiklos ir statuto pakeitimams 
būsimai PLGS valdybai, spaudos klausimai, „Medicinos" 
žurnalas, išeivijos lietuvių gydytojų bendradarbiavimas 
planuojamame Pabaltijo kraštų medicinos žurnale anglų 
kalba, valdybos rinkimai ir kt.). 3. Žymaus sovietologo 
prof. Vytauto Vardžio paskaita „Lietuva ir Gorbačiovas". 
4. Diskusijos: „Išeivijos lietuvių gydytojų bendravimas su 
Lietuvos gydytojais ir atsikūrusia Lietuvos Gydytojų 
sąjunga". Moderatorius dr. Gediminas Balukas. Dalyvauja: 
gen. kons. V. Kleiza, dr. A. Razma, dr. A. Statkevičius, iš 
Lietuvos Sąjūdžio sekretoriaus pavaduotojas A. Medalinskas 
ir R. Dapkutė. 5. Meninė programa, kurią išpildys Dalia 
Eidukaltė, susipažinimas, vakarienė ir orkestro muzika iki 
vėlumos. 

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
1. Pamaldos už mirusius lietuvių gydytojus Jėzuitų 
koplyčioje 10 v.r. 2. Žuvusių u i laisvę pagerbimas 11 v. 
r. prie paminklo Jaunimo centro sodelyje. 3. Užkandžiai J. 
C. kavinėje 11:30 v.r. 4. Mokslinė programa 1 30 v. p.p.: 
„Vėliausios naujovės ir laimėjimai terapijoje" — 4 paskai
tos, autoriai: A. Kerpė, A. Vanagūnas, A. Pakalniškis ir P. 
V. Kisielius. 5. Darbo posėdis 5-6 v.v.: organizaciniai 
reikalai. 6. Korporacijų, susirinkimai ir bendri užkandžiai 
7 v.v. iki vėlumos. 

Kviečiame visus kolegas medicinos, odontologijos ir 
veterinarijos gydytojus, farmacininkus ir giminingus profesionalus 
dalyvauti suvažiavime, jo programoje bei pobūvyje. 

Suvažiavimo dalyviai, kuriems reikalingos nakvynės, jau 
dabar gali registruotis viešbutyje; kainos labai prieinamos. Viešbu
tis vakariniame Chicagos priemiestyje (vidurkelis tarp O'Hare ir 
Midvvay aerodromų). Užsisakykite kambarius pasinaudodami 
registracijos lapeliu: HYATT OAKBROOK, 1909 Sprlng Road, 
Oakbrook, IL 60521. Tel. 312-573-1234 Telex 285373., 

PLOS Valdyba 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzia Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

K, - : : • 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas 59 & Sacramento apyl. 
275.00 į mėn. Su šiluma. 

Tel. 436-0038 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. su šiluma. 

Tel. 499-5725 

PRIVATE FOUNDATION 
ANNUAL NOTICE 

Pursuant to Section 6104 (d) of the In-
ternal Revenue Code, notice is hereby gi-
ven that the annual report for the fiscal 
year ending April 30, 1989 of PRUNSKIS 
FOUNDATION, Inc., a private foundation 
is available at the foundation's principai Of
fice for inspection during regular business 
hours from 10 A.M. to 1 P.M. by any Citizen 
who requests it within 180 days after the 
date of this publication 

The foundation's principai office is 
located at 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
III. 60629. The Principal manager of the 
foundation is Msgr. Joseph Prunskis 

REAL ESTATE 

ta mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

m MLS 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų 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 Estete 

Namai apžiūrėjimui 
SakmadtanĮ, rugpjūčio 13 d. 

nuo 1-4 v. p.p. 
3535 W. 64 St. — „Octagon" namas; 6 
kamb.; IV2 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. 436-8600. 

6937 S. Talman — 5 kamb namas, 3 di
džiuliai mieg., IV2 prausyklos, naujai iš-
remontuota virtuvė, puikūs laiptai į antrą 
aukštą tartum filmuose; ištisas rūsys, v/2 
auto. garažas; puikus namas prieinama 
kaina. Skubėkite apžiūrėti. 

Tuščia vlata! Ralkia kontraktortaus! 2 
tušti sklypai po 30 pėdų -1- gražus 6 mieg 
namas; ištisas rūsys. 2 auto. garažas. Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbt maišą pini
gų! 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 .: skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8500 

Q r M $ w KMIEC1K REALTORS 
" 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutat 
ŠČarbartal Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

KRYŽKELĖS 
Bronio Railos ketvirtasis radijo prakalbų į Lietuvą 

rinkinys, apimantis 1986-88 metų laikotarpį ligi vėliausių va
saros įvykių Lietuvoje. Rinkinyje sudėta 111 įvairios tema
tikos kalbų tekstai, pokalbiai su rašytojais bei papildomi 
autoriaus pasisakymai. 

Knyga padalinta į 9 skyrius, kur ryškiai, principingai ir 
glaustai nagrinėjamos temos apie naująjį gorbačiovinį „mąs
tymą" ir „perestroiką", apie nepranykusius sovietinius 
šešėlius Lietuvoje, mūsų istorijos prievartavimus ir klastotes, 
apie tarybinės buities krislus ir rakštis bei daugelį kitų margo 
Lietuvos gyvenimo akimirkų. Atskiri skyriai apie lietuvių rezis
tencijos didybę ir tragiką, apie kai kurias užsienio ir Lietuvos 
rašytojų knygas su aptarimais ir kritika, ir dar apie daugelį 
kitų „klajonių per siaubo šiukšlynus". 

Stambus veikalas, 480 puslapių. Gera dovana giminėms 
ir draugams iš Lietuvos. 

Kaina su persiuntimu JAV kainuoja 12.50 dol., Illinois 
gyv. dar prideda 80 cL valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„Drauges" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



ANGLIJĄ 
APLANKIUS 

MARIJA REMIENĖ 

Vasara — atostogų metas. 
Atostogos reikalingos ne tik dir
bančiam asmeniui laikinai pa
bėgti nuo darbovietės atmosfe
ros ir darbo įtampos, bet ir pen
sininkui atitolti nuo kasdie
ninės rutinos. Dažniausiai ato
stogos yra planuojamos jau 
ankstyvą pavasarį — ką vasarą 
veikti, kaip atostogas praleisti, 
kur keliauti, ką naujo pamatyti, 
o gal tėvynę aplankyti. Sykį 
užsikrėtus keliavimo „liga", la
bai sunku nuo jos „atsikratyti". 
Vis tas noras pamatyti nelanky
tas vietas, išgirsti gyvą istoriją. 

Visi mes pažįstame svetimus 
kraštus iš skaitytų knygų ir iš 
matytų televizijoje vaizdų. 
Keliauti šiais laikais nėra pro
blemos. Reikia tik pasirinkti 
kraštą, o kelionių agentūra sut
varko visa kita. Ir taip birželio 
13 d. „Amber" kelionių agen
tūros vadovės Vidos Jonušienės 
rūpesčiu vienuolikos asmenų 
grupė išvyko į Angliją. 

Lėktuvui nusileidus Londono 
aerouoste ir perėjus pasų 
kontrolės formalumus, muitinės 
taip ir nematėm. Niekas 
netikrino mūsų lagaminų ir 
neklausinėjo, ką atvežėme. 
Pasijutom, kad esame kultū
ringame krašte. Tuoj pat pasi
tiko vietinė vadovė Miss Alaco-
que Fulton, kuri mus lydėjo ir 
be sustojimo pasakojo Anglijos 
istoriją dvi ištisas savaites. 

Mūsų grupė buvo apgyvendin
ta pačiame miesto centre ir 
buvome arti įvairių miesto 
įžymybių. Popietės dienotvarkė 
rodė, kad esame laisvi nuo bet 
kokios ekskursijos, galime ilsė
tis ar veikti, ką tik norime. Ne
gaišdami laiko, ėmėm laisvai 
sklaidytis miesto gatvėmis, 
susipažnti su aplinka, keisti 
pinigus. Netoliese buvo didžiulis 
miesto St. James parkas, pasi
puošęs gėlynais, o vakarais 
vyko orkestro koncertai. Už 
parko, perėjus plačią gatvę, yra 
karalienės rūmai ir jos privatus 
50 akrų parkas. Prie vartų 
karalienę saugoja policija, o prie 
pat rūmų — karališkoji sargyba. 
Miesto gyventojai įpratę ir jie 
skuba pro šalį savais keliais 
nesustodami, tačiau var ta i 
nuolat apsupti turistų. Prisidėjo 
ir mūsų turistų dalis. Virš rūmų 
plevėsuoja vėliava, tai reiškia, 
kad karalienė nėra išvykusi ir 
ji yra rūmuose. Mums atvykus 
į Londoną, čia viešėjo buvęs 
Amerikos prezidentas Ronald 
Reagan su žmona Nancy. 
Karalienė Elzbieta II, jį pagerb
dama, suteikėjam garbės „Sir" 
titulą. Nesant Anglijos piliečiu, 
tas titulas pasilieka tik garbės 
titulu, kurio negalima pridėti 
prie savo pavardės. 

Anglijos kraštas yra maždaug 
tokio dydžio kaip Alabamos 
valstija ir per dvi savaites 
galima daug pamatyti. Ameri
kiečiams keliauti Anglijoje yra 
lengviau negu kitame krašte — 
ta pati kalba, Anglija yra 
draugiška Amerikai, tai reiškia, 
kad čia turistams saugiau. 

Anglija yra viena iš pasitu
rinčių Europos kraštų, ir gyve
nimas vyksta ne mažesniu tem
pu kaip ir Amerikoje. Be to, 
Anglijoje kaip ir Amerikoj yra < 
visokiausių gyventojų. Mies
tuose yra kvartalų, kur ištisai 
gyvena arabai, juodosios rasės 
ar rytiečiai. Tačiau mažesniuo
se miestuose ir kaimuose 
gyvenimas nėra tiek paliestas 
20 amžiaus progreso — jis yra 
ramus. 

Turistui, pirmą sykį atsiradu
siam Anglijoj, į akis krinta gam
tos žalumas ir gėlių gražumas. 
Tačiau čia nerasime prancū
ziškų madų salonų ar šveica
riškos gamtos didybės, bet užtat 
kraštas nusėtas istoriniais pa
mink l a i s , čia v iešpatauja 
karalienė, o princai ir princesės 
dar užima svarbią vietą vie
tos gyvenime. Nors Anglijoj 
pragyvenimas yra brangus ir 
paprastam darbininkui sunku 
išlaikyti savo šeimą, bet jie 
noriai moka didelius mokesčius, 
kad išlaikytų karalienę ir jos 
šeimą. Keliaujant vadovė — 
anglė visą laiką kalbėjo apie 
Angliją ir jos istoriją, o sykį pa
brėžė, kad visos šio krašto gul
bės priklauso karalienei. Už
klausus, kam priklauso visi kiti 
paukščiai, vadovė šią pastabą 
nepriėmė už juoką. 

Neatvykom į Angliją poilsiui, 
o pažinti šį kraštą ir kuo dau
giau pamatyti. Kitos dienos rytą 
prie viešbučio durų jau laukė 
didžiulis patogus autobusas ir 
miesto vadovė. J i didžiuojasi 
Anglijos sostine Londonu, to 
miesto praeitimi, jo gyventojais 
ir savo kraštu. Nors miesto se
nieji p a s t a t a i , pa r l amento 
rūmai bei didingos bažnyčios 
atrodo lyg suodžiais „nudažyti", 
dar kai kur matyti antrojo 
pasaulinio karo sužaloti pasta
t a i , t ač i au daba r t i n i s 20 
amžiaus Londonas yra šviesus, 
įdomus ir žavingas. 

Aplankėm garsenybes, kaip 
Trafalgaro skersgatvį, Buc-
kinghamo rūmus , Londono 
tiltą, Šv. Pauliaus katedrą, 
parlamento rūmus, Westmins-
ter Abbey (buvusį vienuolyną), 
kur šalimais palaidotos dvi prie
šininkės: Elzbieta I ir Škotijos 
kara l i enė ka t a l ikė Marija, 
karalius Edvardas I ir kiti 
mažiau žymūs karaliai bei didi
kai. Visos įspūdingos 13,14,15 
šimtmečio šventovės, karaliaus 
Henriko IV laikais buvo atim
tos iš katalikų vienuolijų, išneš
tos šventųjų statulos ir pavers
t a episkopalų tikėjimo bažny
čiomis. Toks katalikų bažnyčias 
likimas ištiko visoje Anglijoje, 
o egzistuojančios ka ta l ikų 
bažnyčios yra dabar mažos ir 
kuklios. Žvilgterėjom prava
žiuodami į Amerikos ambasadą, 
kur plevėsuoja 50-ties žvaigž
džių — balta ir raudona vėliava. 

Pamatyti Londoną reikia lai
ko, o turisto laikas yra labai ri
botas. Paradoksiškai Londoną 
galima pavadinti muziejumi, 
muziejus pilnas gyvenimo, kuris 

Vida Jonušienė, „Amber" kelionių agentūros vadovė, Anglijoj* orie parlamen
to rūmų. Ji vadovavo ekskursijai į Angliją. 

Vasario 16 gimnazijos direktonu.s A Smitas jtoikia (Jabijai Diavaraitei iš 
Mali baigimo atestatą. Šiais metais gimnaziją hai^p 8 abiturientai 

N'uotr M. Šmitienės 

kadaise buvo, kurį mes žinome 
ir kuris turi eiti pirmyn. Vakare 
gėrėjomės rašytojo Arthur Can-
non Doyle komedija „Sherlock 
Holmes". 

Trečios dienos rytą autobusu 
palikom Londoną ir jau žavimės 
derlingos ir sveikos gamtos vaiz
dais. Visa gamta paskendusi 
žalumoje: vešlių laukų 
augmenija, puikūs javai, tačiau 
anglams savo užauginto maisto 
neužtenka. Bet jie nealksta ir 
viską importuoja iš kitų kraštų. 
Žiemos čia švelnios, vasaros 
nekarš tos ir gero lietučio 
netrūksta. Žemės savininkai ne
didelius žemės plotelius kruopš
čiai prižiūri ir juos aptveria 
žaliuojančiom gyvatvorėm. Tie
siog galima įsivaizduoti, kiek 
kiekvienas žemės gabalėlis, pie
vos kampelis daugelio genera
cijų rankomis kruopščiai ir 
rūpestingai apdirbtas. Pakelėse 
marguoja laukinės pievų gėlės 
— ramunės lenkė galveles pra
važiuojant, šypsojosi raudonos 
aguonos ir net matėsi mėlyn-
galvės rugiagėlės, primindamos 
mums Lietuvos gamtą. Šioj 
gamtos ramybėje privažiuojame 
priešistorinių laikų liekanas 
„Monoli ths of Stonehen-
ge",kurie daugiau kaip 4000 
metų mistiškai saugoja to laiko 
paslaptį. Archeologai teigia, kad 
čia būta tų laikų šventyklos, o 
dabar yra turistų atrakcijos cen
tras. Iš arti tie paslaptingi 
akmenys neatrodo tokie dideli 
kaip paveiksluose. Nusipirkę 
suvenyrų, traukiame toliau. 

Apie 120 mylių už Londono 
yra istorinis miestelis Bath. 
Prieš beveik 2000 metų, kada 
kraštą valdė romėnai, jie, 
a t radę na tū r a l aus karšto 
vandens versmes, pastatė 
maudykles, ir todėl šis miestelis 
gavo „Bath" vardą. Romėnai 
mėgo lėbauti ir pramogauti. Jie 
šį kraštą valdė 400 metų, o Bath 
vietovė tuomet buvo kilnios 
romėnų visuomenės centras. 
Dabar Bath miestukas, apsup
tas gražiais gėlynais, yra turis
tų sustojimo centras. Čia ne tik 
turistai pamato 2 tūkstančių 
metų miesto liekanas, romėnų 
maudykles, bet atranda gražias 
krautuves bei geras valgyklas. 
Čia ir mes pasistiprinom gerais 
priešpiečiais. 

Po gražios kelionės, per
nakvoję Bristol miestelyje, 
mažais keliukais vingiuojame 
toliau į pietus, į Valijos kraštą. 
Juo toliau, juo kelionė mums 
darosi įdomesnė ir pavojingesnė 
turistų akimis. Tačiau mūsų 
vairuotojas yra tikrai patyręs, 
atsargus ir geros orientacijos. 
Mes kartais baiminamės ne ten 
kur reikia, nes atrodo, kad visi 
lekia į mus. Mat anglai važiuoja 
kaire kelio puse, o mums 
neįpratusiems sunku net į kitą 
gatvės pusę patekti. 

Pravažiuojame ne vieną mažą 
kaimelį, o vadovė Alocoąue 
pasakoja be sustojimo. Akį veria 
prie namų kabantys įvairia
spalvių gėlių krepšiai, aplink 
darželiai, maži parkeliai, pa
kelėse marguoja rododendrų 
krūmai. Čia dailininkui apstu 
įkvėpimo tapyti gamtos vaizdus. 
Tik pamatyti žydinčius laukus 
ir gėlynus verta aplankyti 
Angliją. Šalia to, Anglijos kraš
tas tiesiog „nusėtas" mažesnėm 
ar didesnėm pilaitėm. Pilys dau

giausia atidarytos v suomenei ir 
turistams ir už tai imamas 
mokestis. Mat šiais laikais lor
dų gyvenimas „pasunkėjo" ir 
reikia mokesčius mokėti, kaip ir 
kiekvienam šio kramto piliečiui. 

Mūsų autobusas nustoja nak
vynei Ruthin miestelyje ir pa
suka į Ruthin pilį. Pasijuntame 
kaip didikai. Didir^a pilis ap
supta žydinčiais medžiais, 
kieme vaikšto pasipūtę povai, o 
visa aplinka ir pilies vidus pri
mena senus laiku?. Pats mies
telis nedidelis, prisiglaudęs prie 
Clevvydian kalno papėdės. 

Keliaujant kartais sunku 
orientuotis, kokia tai būna 
savaitės diena ir data, nes turis
tams viską iš anksto apgalvoja 
jų vadovė. Pasirodo, kad Ruthin 
miestelį pasiekėm šeštadienį. 
Kai kurios keliautojos susi
rūpino, kur surasti katalikų 
bažnyčią, nes iš vakaro pato
giausia būtų išklausyti sekma
dieniui skirtas šv. Mišias. 
Ruthin miestelio centre didelė 
bažnyčia, bet jau mes išmokom 
spręsti, kad ji jau nepriklauso 
katalikams. Trys narsuolės, 
palikusios gražią pilies atmo
sferą ir dalį laiko, skirto poil
siui, iškeliavo ieškoti savo 
maldos namų. Pasirodo, kad 
šiame krašte nėra taip lengva 
surasti katalikų bažnyčią. Už
klausus vietinius gyventojus, 
dauguma jų žinojo ir nurody
davo kryptį, pridėdami, kad dar 
toli, baigiantis miestelio gatvei. 
Tačiau nei didingo kryžiaus, nei 
bažnyčios bokšto nesimatė. Su
tinkam dar vieną malonią 
moterį ir dar sykį klausinėjame. 
Ji ypač stengėsi mums padėti ir 
aiškiai nusako kryptį į 
bažnyčią. Pagalia'1, priėjome pa
statą su mažu kryžiumi ant du
rų, kuris atrodė kaip sukrypęs 
garažas. Durys užrakintos ir 
didelė spyna kab°. o virš tos spy
nos užrašas, kad šv. Mišios šeš
tadienio vakare vra 6:15 vai. 
vakaro. Turime beveik dvi 
valandas iki šv. Mišių. Mūsų 
nakvynės vieta tolokai. Nėra 
taksi išsinuomuoti, nėra nei 
suolo atsisėsti. Stoviniuojame. 
Tuo tarpu automobiliu atva
žiuoja paskutirroji sutikta mo
teris. Ji kviečia visas tris į savo 
automobilį, norinti nuvežti į 
savo namus, pavaišinti ir po 
poros valandų vėl čia mus 
atvežti. Dvejodamos jos kvie
timą priimam ir sulipam į 
automobilį. Prieš nusiveždama 
mus į savo namu?, ji užvežė mus 
ant kalno Clwydian ir parodė 
gražią apylinkės panoramą. Jos 

namelis kuklus, bet jaukus ir 
šviežias. Ji paprašo pasirašyti 
savo svečių knygoje, o mes 
paprašom josios adreso ir paža
dėjom neužmiršti. Po poros 
valandų ji mus laiku atvežė prie 
bažnytėlės durų. Pasirodo, kad 
toji maloni anglė yra kunigo 
žmona. Jos vyras yra Ruthin 
kaimelio episkopalų tikėjimo 
klebonas. Keliaujant visko pasi
taiko ir įvairių žmonių su
tinkama. Pasaulis nėra dar toks 
blogas, viskas Viešpat ies 
rankose. Grįžusios išsiuntėm tai 
maloniai anglei lietuvišką lėlę 
ir gintaro papuošalą. 

Pagaliau 6:15 v.v. atsirandam 
bažnytėlėje. Vidus nėra toks 
mažas. Pastatas nusitęsia per 
visą kiemą. Kaip iš lauko, taip 
ir bažnyčios vidus labai var
gingas. Susirinko gal pusšimtis 
tikinčiųjų. Daugumas jų yra ai
riai, atvykę į Valiją, ieškodami 
geresnio uždarbio pragy
venimui. Viena mūsų bendra
keleivė paliko didesnę auką 
prašydama pasimelsti už savo 
neseniai mirusį vyrą. Senas 
klebonas atsidėkodamas tą patį 
vakarą šv. Mišias skyrė ta in
tencija ir mes visi k a r t u 
pasimeldėm. Gerų tikinčiųjų 
pagalba buvo iššauktas taksi ir 
laiku spėjome sugrįžti šauniai 
vakarienei pilyje. 

Keliaudami tolyn į šiaurę 
pasiekėm Škotiją. Škotijos žemė 
išraižyta ežerais. Vienas 
didžiųjų yra žymus savo pa
davimais Loch Ness ežeras, 
kuris iki šių dienų apsuptas le
gendomis, esą ten ežere 
„gyvena" pabaisa, kurios dar 
niekas gerai nėra matęs. Čia 
klimatas daug šaltesnis, žiemos 
nemalonios. Vaizdas keičiasi. 
Gamta nusėta akmenimis ir 
avimis. Čia ir dangus atrodo 
misteriškas, vietomis aukšti 
kalnai be jokios augmenijos, 
mylių myliomis nyki gamtos 
tuštuma ir nesibaigiančios šiau
rės dienos ilgumas. Čia dar yra 
vikingų pėdsakai. Kai Valijos 
ūkininkų laukų ribos atskirtos 
žaliom gyvatvorėm, Škotijos 
ūkininkai savo kuklius žemės 
plotelius aptveria neaukštom 
akmenų sienom. Kur tik akys 
užmato, visur avys, avys, avys... 
lyg balti akmenėliai žalioj pie
voj ar kalnų tolumoj. Dabar 
supratau, kodėl nuo seno lie
tuviai ieškodavo pirktis eilutes 
iš škotiškos vilnos. Pakeliui ir 
mūsų grupė sustodavo ir pirk-
davom vilnos dirbinių, nors, 
sugrįžus namuose, būtų galima 
įsigyti už pigesnę kainą. Visur 
yra vadinami „turistų spąstai". 

Maždaug Škotijos centre yra 
vienas didžiųjų industrijos mies
tų — Glasgow. Visa lame, kad 
Glasgow mieste tik vieną naktį 
tereikėjo praleisti. Kiek teko 
matyti iš autobuso lango, mies
tas nepatrauklus. Čia yra daug 
nusikal t imų, narkomanų, 
žudynių ir nedarbo. Glasgovv 
miestas taip pat buvo smarkiai 
vokiečių sumbombarduotas an
trojo pasaulinio karo metu. Kai 
kur matyti kulkų ir skeveldrų 
pėdsakai mūro sienose. Yra čia 
lietuvių kolonija nuo seno, kur 
prisiglaudė ir naujieji pokario 
ateiviai. Tačiau letuvių neteko 
sutikti, nes neteko čia ilgiau pa-

(Bus daugiau) 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LIUDAS MONTRIMAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai Aukščiausias pasikvietė į savo 
Amžinuosius Namus mylimą vyrą, kurio netekome 1988 m. 
rugpjūčio 10 d. 

Laikas greitai bėga, bet jo niekada negalėsime užmiršti. 
Tegul gerasis Dievulis suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpjūčio 15 d., 
antradieni. 7 vai. vakaro Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bnčnyčioje. Chicago, IL. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti maldose a.a. Liudo sielą. 

Nuliūdę, žmona Joana ir giminės. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS BANDŽA 

Mielas Juozai, 

Jau suėjo penkeri metai, kaip aš Tavęs neturiu gyvųjų 
tarpe. Dažnai Tave prisimenu savo maldose ir prašau Tau 
palaimos aname gyvenime. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos tėvų Jėzuitų koplyčioje 
rugpjūčio 12 d. 9 vai. ryto Mielus gimines ir draugus, kurie 
gali, prašau ka r tu su manimi pasimelsti už Juozo vėlę. 

Žmona 

A.tA. 
VYTUI BUTKUI 

mirus, jo žmonai ROMAI, sūnums ANTANUI ir 
ROBERTUI, tėvui j . s . A. BUTKEVIČIUI ir broliui j . 
s. JULIUI BUTKUI reiškiame užuojautą drauge liū-
dėdami. 

Jūrų skautininkų-ių „Grandis" Chicagoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

! 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 Ave., C ice ro I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 
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x I n a N a v a z e l s k y t ė , 
free-lance žurnalistė, kurios 
straipsniai spausdinami „Chris-
tian Science Monitor", „New 
York Times" , „Chicago 
T r i b ū n e " ir kituose laik
raščiuose, dayvaus Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaitėje Dainavoje, kur 
rugpjūčio 18 d. skaitys paskaitą 
apie plačiosios amerikiečių opi
nijos įtaką ir svarbą Lietuvos 
laisvės byloje ir kaip geriau ją 
paveikti. 

x J u o z a s Laučka su žmona 
Izabele, savo dukters uošviais 
dr. A. ir inž. V. Domanskiais bei 
anūkais lankėsi „Drauge". J. 
Laučka dayvavo Lietuvos Vyčių 
seime. Aplankęs „Draugo" 
redakciją, painformavo apie 
vyčių seimą, ateitininkų sen
draugių stovyklą ir pažadėjo 
parašyti ilgesnį straipsnį apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje. 
Vakar Izabelė ir Juozas Laučkai 
išvyko atgal į Bethesdą, Md. 

x „Li tuanica" f u t D 0 i 0 kju_ 
bo t u r n y r a s už miesto šį sek
madienį, rugpjūčio 13 d., vyks 
Lemonte prie Lietuvių centro 
įrengtoje aikštėje. Ta proga 
vyks ir piknikas — veiks 
užkandinė, gros muzika, no
rintiems netruks ir atgaivos. 
Rungtynių pradžia 11 vai. ryto. 
Paskutinės rungtynės bus 4 vai. 
p.p. Visi kviečiami pasižiūrėti 
įdomių rungtinių ir praleisti 
sekmadienį gamtoje su sporti
ninkais. 

x Tautosakininkas Vaclo
vas Milius kalbės apie „Veiks
nius, formavusius lietuvių liau
dies kultūrą" Santaros-Šviesos 
suvažiavime rugsėjo 7-10 d. Ta-
bor Farm, Sodus, Mich. 

x Ateitininkų studijų die
nos Da inavo j e prasideda 
rugsėjo 1 d., penktadienį. Po 
registracijos ir vakarienės bus 
pademonstruotas Vyto 
Čuplinsko meninis montažas. 

x Dr. Irene Kuras, Chicago, 
111., Salomėja Nyergienė, Santa 
Monica, Cal., Paul Mikšys, Juno 
Beach, Fla., Joseph Lekas, Chi
cago, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 15 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x J o n a s Kapčius, Daytona 
Beach, Fla., Elena Šiurna, 
Houston, Tx., L. Reivydas, Los 
Angeles, Cal., G. Kazėnas, Da-
rien, 111., grąžindami laimėjimų 
šakneles, pridėjo po 15 dol. au
kų. Labai dėkojame. 

x E. Daniliūnas, London, 
Kanada, „Draugo" bendra
darbis, V. Majauskas, West-
mont, 111., Leo Oksas, Los 
Angeles Cal., Kazys Kielius, 
Chicago, 111., Frank Williams, 
F a i r Lawn, N. J . , Vance 
Funeral Home, Cicero, 111., Ma
tilda Jurevičienė, Ocean Gate, 
N. J., atsiuntė po 12 dol. aukų 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Labai dėkojame. 

x Jei norite padėt i savo 
giminėms Lietuvoje, galiu pa
tarnauti , pakeisdama dolerius 
rubliais geru procentu. Skam
binkite Rūtai po 4 v. p.p. tel. 
677-1206. 

(sk) 

x Sau l ius G a l a d a u s k a s , 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
veikėjas, vienas Maldos Žygio 
Lietuvoje organizatorių, yra LB 
Lemonto apylinkės pakviestas 
susitikti su apylinkės lietuviais 
šį sekmadienį, rugpjūčio 13 d. 
Pasaulio lietuvių centre po 11 
vai. mišių. 

(sk) 

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

(sk.) 

x Į „ D r a u g o " jubiliejinį 
banketą bilietus galima gauti 
pas renginių komiteto narius 
ir „Draugo" administracijoje. 
Banketas bus rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, Martiniąue resto
rano pokylių salėje. 

x Studentų ateitininkų sto
vykla bus Dainavoje nuo sek
madienio, rugpjūčio 27 d., iki 
penktadienio, rugsėjo 1 d. Po to 
bus Ateitininkų federacijos 
rengiamos studijų dienos. 

x Dr. Kęs tu t i s Gi rn ius , 
Laisvosios Europos radijo Miun
chene lietuvių skyriaus vedėjas, 
Lietuvos Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitėje Dainavoje 
duos išsamų pranešimą apie 
įvykių eigą Lietuvoje. Stovykla 
bus rugpjūčio 14-20 dienomis. 

x Sol. A u d r o n ė Gaižiū-
nienė Rockfordo miesto vasaros 
koncertų serijoje, pakviesta 
Rockfordo Pops orkestro diri
gento Richard Litterst, atliko 
vieną koncerto dalį, dainuo
dama Bizet, Gounod, Leharo ir 
J. Strausso kūrinius. Kitą dalį 
atliko orkestras, kurį dirigavo 
minėtasis dirigentas. 

x Lietuvos Dukterų ruošia
moj gegužinėj Marquette Parke 
prie 70-os ir California gatvių šį 
sekmadienį nuo 12 vai. ryto 
svečiai bus maloniai priimami 
ir sočiai vaiš inami. Daly
vaudami paremsite lietuvišką 
labdarą. Dr-jos raštinėje kasdien 
10-2 v. priimami fantai laimėji
mams. Iki pasimatymo geguži
nėje! 

x „Grand ies" ansambl i s 
1990 m. liepos 2 d. išskrenda 
į Lietuvą dalyvauti Dainų 
šventėje Vilniuje. Kartu su 
grandiečiais gali į Lietuvą skris
ti šokėjų tėvai, giminės ir kiti 
asmenys. Kadangi vietų skai
čius lėktuvuose ir viešbučiuose 
yra ribotas, tai pageidaujantieji 
skristi su „Grandim" prašomi 
neatidėliojant užsiregistruoti ir 
smulkesnių informacijų gauti 
pas Ritą Penčylienę tel . 
448-7279 arba Ireną Smielius-
kienę tel. 425-4549. 

x Pat iksl inimas. „Draugo" 
rugpjūčio 8 d. laidoje, rašant 
apie Žemaičių klubo sukaktį 
turėjo būti: vicepirm. Pranas 
Puodžiukas, sekr. Rožė Didž-
galvis ir ižd. Alfonsas Kizlaitis. 

x J o n a s Janušauskas , Chi
cago, 111., P. Ramas, Hickory 
Hills, 111., Victor Chainas, 
Naples, Fla., Joseph Jacobus, 
Fairlawn, N. J., Antanas Bulota, 
Los Angeles, Cal., J. Mališka, 
Verdun, Qbc., Kanada, grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas paaukojo po 15 dol. 

x Vytautas Aušrotas, Wes-
ton, Ont., Kanada, „Draugo" ar
timas bendradarbis, Virginia 
Remys, Chicago, 111., Helen 
Schanel, Wood Dale, 111., Janusz 
Rushkevich, Engelvvood Cliffs, 
N.J., B. M. Gurėnas, Hayward. 
Wis., grąžino laimėjimų šakne
les su 20 dol. auka. Labai dėko
jame. 

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 NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

Prisimenant Rainių miškely bolševikų nužudytuosius. Kalba rašyt. St. Kašauskas, priešakyje 
vysk. Antanas Vaičius, Telšių ordinaras. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUDARYTA NAUJA VYČIŲ 

VADOVYBE 
76-to seimo proga daugelis 

delegatų buvo apsigyvenę Holi-
day Inn, La Grange priemiesty, 
kur vyko posėdžiai. Vyčiai čia 
gavo geromis sąlygomis: po 
50-60 dol. dienai. Apsigyvenus 
dviems, tereikėjo mokėti po 25 
dol. 

Į savo seimus kai kurie atsi
veža ir vaikus, tampančius 
jaunaisiais vyčiais, kurių net 
specialios sesijos būna sudaro
mos. 

Kiekviena seimo sesija prade
dama ir užbaigiama dvasios va
do malda. Šeštadienį, rugpjūčio 
5 d., seimo programa prasidėjo 
jaunių sesija, paskiau ketvirtoji 
ir penktoji seimo sesija. Sesijų 
metu buvo išklausyti įvairių vy
čių apskričių pranešimai. Apie 
Philadelphijos, Forest City, 
Lehigh Valley, Binghamton, 
Hazleton veikimą pranešė J. F. 
Simmons. Apie JAV centro — 
vidurio vyčių veiklą painforma
vo pirm. J. P. Baltrus. Al Bra
zis informavo apie vidurvakarių 
apygardos vyčius. 

x P r anas Gluosnys, Calga-
ry, Alberta, Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką, padėkojo už tokį 
gražų laikrašti, kuriame randąs 
daug žinių, linki ir toliau dirb
ti, kad tik pavergta Lietuva at
gautų laisvę. Ačiū už auką ir 
gražius žodžius. 

x Rašyt. Paulius J u r k u s , 
Woodhaven, N.Y., atsiuntė 20 
dol. dienraščio paramai ir kar
tu grąžino laimėjimų šakneles 
su tokiu prierašu:.,Dievo palai
mos Jūsų darbuose". Nuoširdus 
ačiū už auką ir prasmingus lin
kėjimus. 

x Dr . R. Čepul i s , Wil-
loughby Hills, Ohio, Apol. 
Varnelis, Dowagiac, Mich., Pla
cidas Balynas, Dearborn Hts., 
Mich., Liucia Stasiūnas, Chica
go, UI., Jadvyga ir Petras Gruo
dis, Chicago, 111.. Juozas Koze-
ris, Toronto, Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Hot Springs, Ark., LB 
apylinkės iždininkas Sabaliū
nas rašo: „Linkėdami ištvermės 
ir nepavargti sunkiame spaudos 
darbe, siunčiame kuklią 25 dol. 
auką išlaidų sumažinimui". 
Nuoširdus ačiū. 

x Mykolas P ranev ič ius , 
Chicago, 111., lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, Jonas 
Indriūnas, Roselle, 111., Monica 
Pocius. Rockford, 111.. Joseph 
Brazys, Ormond Beach, Fla., 
grąžindami laimėjimu šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
dienraščio stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Austrą Puzinas, San Ma-
teo, Cal., Lidija Petravičienė, 
Chicago, 111., Romas Libus, taip 
pat iš Chicagos, grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

Visur ieškoma naujų narių, 
daromi susirinkimai, jungia
masi į parapijų veiklą, ruošia
mos gegužinės, bendri pusry
čiai, organizuojama sporto 
veikla, sudarant kėglininkų, 
beisbolo komandas, ruošiamos 
šventės, platinama spauda, 
ruošiamos Maldos dienos. Apie 
Pennsylvanijos, New Yorko 
apylinkių vyčius painformavo J. 
Adomėnas. Buvo pasidžiaugta 
atgijusia Floridos apylinkių 
vyčių veikla, Naujosios Anglijos 
vyčių energija. Apie tą kalbėjo 
antras centro valdybos vicepre
zidentas. Pirmas centro vald. 
viceprezidentas Fr. R. Petkus 
palaikė gausiai ryšius laiškais, 
vedė pasitarimus su ritualo 
tarybos pirm. Alb. Zakarka. 
Trečia viceprezidentė Sabina 
Henson, besirūpindama vyčių 
jauniais, l ankės i Pennsyl
vanijos, Chicagos, New Haven 
distriktuose šaukiamuose mi
tinguose, sudarinėjo jaunių 
kartoteką, leido mėnesinį biule
tenį, padėjo vyčių delegatams, 
vykstantiems į jaunimo kongre
są Australijoje, organizavo 
jaunių šokių grupes, globojo 
jaunių veiklos tarybą. 

Vyčių prezidentė Anna Kliz-
as Wargo papasakojo, kad ji 
dalyvavo, kai viceprezidentas 
Quayle pagerbė kun. A. Svarins
ką, pasiuntė telegramą kardi
nolui Szoka, kad neuždarytų lie
tuvių bažnyčių Detroite, lankė 
vyčių svarbiuosius renginius 
įvairiuose distriktuose; New 
Haven, Clevelande, Amster
dame, Newarke. 

Ryšių su visuomene vedėja 
Dalia Bulvičiūtė pranešė, kad 
perteikė žinias per ,.Laisvės 
Žiburio" radiją apie vyčių su
važiavimą siuntė savo raportus 
į Philadelphijos ir Nevv Haven 
vyčių apygardas skelbė spaudoj 
apie vyčių veiklą. Ji dirba pran
ciškonų spaustuvėje. Long. Švel-
nis praneša apie vyčių archyvą. 

Prof. Jack Stukas perteikė 

informacijas apie telkiamą pa
ramą Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje. Lietuvių kalbos koor
dinatorė Apolonija Ziaušienė 
savo pareigų reikalais lankėsi 
Amsterdame, Washingtone, 
Schenectady, Putname, rašė į 
„Draugą". Vyčių seime įvyko 
svarstybos apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje. Vadovavo 
kun. J. Anderlonis. Kalbėtojai 
buvo Valdas Adamkus ir 
Vytautas Skuodis, pagrindinai 
ap ta rė l ietuvių pastangas 
tėvynėje, a tgaut i laisvę ir 
nepr ik lausomybę. Taipgi 
painformavo apie pasiektus 
laimėjimus. Linas Kojelis tą pa
pildydamas nušvietė Amerikos 
vaidmenį pavergtiesiems sie
kiant laisvės. 

Į naują centro valdybą iš
rinkta pirm. A. Klizas Wargo, 
vicep. Fr. Petkus, II vicepirm. 
M. Kinčius, III vicepirm. S. 
Henson, ižd. Fr. Peterson, 
finansų sekr. A. Chaplick, sekr. 
M. Juzėnas, patikėtiniai Edv. 
Barkauskas, ir Alb. Zakarka. 

Vyčių kongreso užbaigimas 
įvyko sekmadienį, rugpjūčio 6 d. 
Kongreso dalyviai 10:30 v. ryto 
atvyko į pamaldas Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar-
que t te Parke . Keliolika 
pasižymėjusių vyčių veikėjų 
buvo pakelta į ketvirtą laispnį. 
Tada buvo priesaika į naują cen
tro valdybą išrinktųjų vyčių. 

Šv. Mišias aukojo kun. J. An
derlonis drauge su prel. A. Bart
kum, kun. J. Kuzinsku, kun. 
Ant. Zakarausku, kun. Ant. 
Jurgelaičiu ir kun. P. Cibulskiu. 
Pamokslą sakė kun. Ant. Jur
gelai t is . Giedojo parapijos 
choras. Skaitymus atliko M. Ru
dienė, M. Juzėnas ir Alg. Brazis. 

Daugelis dar vyko į Holiday 
Inn viešbutį, kur vyko atsi
sveikinimo pietūs. Buvo maloni 
staigmena, kad čia atvyko sen. 
Paul Simon. Pasveikino vyčius, 
priminė savo kelionę už geleži
nės uždangos, pabrėžė, kad 

JAV visada stos už Lietuvos 
laisvę. Pasigėrėjo dabar vyks
tančiu laisvėjimu, bet reiškė 
susirūpinimą, kad nėra už
tikrinimo ateičiai. Pilni įspū
džių seimo delegatai vyko į 
namus. 

Koks vyčių tarpe entuziaz
mas, liudija, kad į seimo posė
džius atvažiuodavo invalidas 
Bruce Neberieza. Jis viešbuty 
išsinuomavo kambarį, jame 
apgyvendino tris savo vaikus 8, 
9 ir 11 metų, kad jie galėtų daly
vauti vyčių jaunių posėdžiuose. 
Vaikai labai džiaugėsi, kad 
jiems buvo parodytas filmas iš 
Lietuvos ir kad galėjo būti vyčių 
seime. Pats Neberieza yra 
policijos tarnautojas, ilgametis 
vytis, mokėsi katalikų mokyklo
je ir savo vaikus leidžia į parapi
nę mokyklą. Vaikai džiaugėsi 
galėję bendrauti su vyčiais. 

Juoz. Pr . 
MOTERŲ KLUBO IŠKYLA 

I UNION PIER 

Liepos 31 dienos rytas tamsus, 
debesuotas, miglotas. Važiuoti 
ar nevažiuoti? Bet juk reikia 
nors kartą aplankyti mūsų 
Moterų klubo ilgametę pirmi
ninkę Salomėją Endrijonienę. 
Gaila, kad ne visos narės dėl vi
sokių asmeninių įsipareigojimų 
galėjo vykti drauge. Tikrai ne
būtų gailėjusios. 

Paklaidžiojusios Union Pier 
gatvėmis, pagaliau suradome 
dailiai tvorele aptvertą pievutę 
— daržą, o gal daržo ir darželio 
jaukią Endrijonų vasarvietę. 
Vieta graži. Iš visų pusių supa 
ją dideli medžiai ir krūmai. 

Pasitiko mus mūsų Moterų 
klubo pirmininkė ir tuoj pasiūlė 
po kelionės išgerti puoduką ka
vos su užkandėliais ar ko nors 
gaivinančio. Pasivaišinusios, 
nutarėm, kol dar nelyja, pa
važiuoti mėlynių parinkti . 
Nuvežė mus į uogienojus pati 
šeimininkė. 

Čia tikrai žemės rojus. Kaip 
akis užmato eilėmis susodinti 
krūmai, o ant jų saulės išbučiuo
tos saldžios, vešlios mėlynės. 
Kibome į darbą. Oras toks 
palankus, nei saulė kepino, nei 
lietus drėkino, nei vėjai blaškė, 
tik skink uogytes ir gėrėkis 
jomis. Vienai, kitai valandai 
praslinkus,buvo pilni uogų ki
birai, kibirėliai ir dižiuliai krep
šiai. Buvo ir tokių,kurios net 
dvigubas uogų porcijas rinko. 
Apsimokėjusios grįžome namo. 

Sunkiai dirbusių „darbi
ninkų" su jau padengtais pietų 
stalais laukė mūsų Endrijonas. 
Ant stalų garavo kumpis, dešros 
ir Salomėjos savo darže 
užaugintos daržovės, agurkai ir 
kiti priedai. Apetitai buvo 
puikūs, tuštinome lėkštes kaip 
pas mamą grįžusios iš laukų po 
sunkaus darbo. Nežiūrint to, 
Endrijonas vis dar didino apeti
tą tauriais gėrimėliais. 

Skaniai ir sočiai pasivaiši
nusios, nutarėm eiti į paežerę 

pasivaikščioti. Oras mau
dymuisi nebuvo palankus, nes 
nė vienas saulės spindulėlis 
neišdrįso išlysti iš debesų, bet 
užtat pasivaikščioti paežerio 
pakraščiais buvo puikios sąly
gos. Na ir žygiavome nuo vieno 
vasarviečių galo prie kito ir jau 
gerokai pavargusios grįžome 
namo. Čia vėl laukė mus kava 
su skanumynais ir gera šeimy
niška nuotaika. 

Pasigardžiavusios skania 
kavute, susėdusios visos ant 
verandos, tikra to žodžio prasme 
ilsėjomės, kalbėdamos apie šį, 
bei tą ir džiaugėmės maloniai 
praleista diena. Bet jau ir tem
ti pradėjo, tad susigriebę visas 
surinktas uogas ir padėkoję 
Endrijonams už puikias vaišes 
ir suteiktą malonumą pa
kvėpuoti tyru oru, skubinomės 
į dulkiną ir purviną Chicagą. 

Tokie klubo išvažiavimai tapo 
tradicija. Ją pradėjo pirmoji 
mūsų klubo pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė, kurįturėdama 
visokių kitų įsipareigojimų, 
nenutraukia ryšio ir su klubu. 
J i kasmet pakviečia mus visas 
pas save pabendravimui, pasi
svečiavimui, tokiai „mini" 
gegužinei. Tokios kelios 
maloniai gražiame ore, puikio
je aplinkoje praleistos valandos 
suriša, sujungia mus lyg į vieną 
šeimą ir duoda noro ir ryžto 
naujiems produktingiems dar
bams. O mūsų visų tikslas ir 
pastangos yra padėti išsilaiky
t i Jaunimo centrui, kuris taip 
reikalingas yra jauniems ir 
seniems. Klubo narės lieka 
dėkingos savo vadovėms už 
įvertinimą mūsų darbo ir pa
stangų. Ačiū! 

Marija Ročkuvienė 

ŽAGARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo pus
metinis narių susirinkimas 
buvo birželio 22 dieną Zigi Ko-
jak salėje, 4500 S. Talman Ave. 
Pirm. Emily Nemchausky ati
darė susirinkimą 1 vai. po pietų. 
Prašė prie tvarkos ir svarstyti 
klubo reikalus, pagal dieno
tvarkę. Nebuvo vicepirm. Helen 
VVengeliauskas, kuri krisdama 
užsigavo, lūžo šonkaulis. Buvo 
apgailestauta. Klubas linkėjo 
greitai pasveikti, įteikė kortelę 
su dovana. 

Nutarimų raštininkė perskai
tė pereito susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas su 
pagyrimu. Nebaigtuose rei
kaluose buvo iškeltas klausimas 
klubo gyvavimą 55 metų jubilie
jaus reikalai. Buvo duotas įne
šimas svarstyti ir klubas nuta
rė turėti narių tarpe pagerbimą 
lapkričio 16 dieną Rays res
torane. Būsimam susirinkime 
bus geriau paaiškinta komisijos. 
Taip pat pirmininkė pranešė, 
kad kitas susirinkimas bus 
penktadienį, rugsėjo 22 dieną, ir 
kvietė dalyvauti gausiai. Taip
gi pranešė, kad klubas išeina 
vasaros karštom dienom atosto
gų, liepos ir rugpjūčio mėne
siams. Reikalaui esant skam
binti: pirm. Emily Nemchausky 
tel. 735-3438. Palinkėta sveikų 
atostogų visiems nariams. Po 
susirinkimų buvo visi nariai pa
vaišinti skaniais pietumis ir visi 
linksmai skirstėsi į namus. 

Rožė Didžgalvis 

Skautu akademikų suvažiavime. Iš kairės sėdi: K. Ječius. A. Vitaitė, J. Dainauskas, D. Eidukienė. 
A. Remeikis, kun. J. Vaišnys ir H Plau^inaitienė; stovi: S. Miknaitis, L. Maskaliūnas, R. 
Petrauskienė, L. Ramanauskas, A Likand^runr. N Ma^kaliūnienė, R Variakojytė, V. Meilytė, 
L. Maskaliūnas, V. Kirvelaitis, D. Didžbalytė. L. Putriūtė, R. GriSkelis ir dr. A. Statkevičius. 

Nuotr J . Tamulaičio 

MIESTO BUTŲ 
BIUDŽETAS 47.8 

Chicagos pigesnių miesto 
butų administracija patvirtino 
rekordinį savo biudžetą, 
siekiantį 47,8 mil. dol. Jame 
numatyta žymi suma kovoti 
prieš gaujas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




