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Lietuvos Sąjūdžio pareiškimas 
Pasaulio tautoms, valstybių vyriausybėms 

ir visiems geros valios žmonėms 

Vilnius. 1989 rugpjūčio 23. 
(LIC) — Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimas šiandien pri
ėmė pareiškimą iškilmingoje se
sijoje, įvykusioje Vilniaus Aka
deminiame dramos teatre. An
troji LPS seimo sesijos dalis 
įvyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. 

Šiemet sukanka 50 metų, kai 
buvo pasirašytos TSRS-Vokieti
jos sutartys su slaptaisiais pro
tokolais dėl įtakos sferų pasi
dalinimo Europoje, nulėmusios 
Antrojo pasaulinio karo pradžią. 
Nors daugelis šalių nepripažįsta 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty-' 
bių okupacijos ir aneksijos, ta
čiau to sandėrio padariniai iki 
šiol nepanaikinti ir lemia Lietu
vos bei kitų tautų gyvenimą. 
Tarybų Sąjungos įvykdytas Lie
tuvos ir kitų šalių užgrobimas 
karinės ir politinės prievartos 
būdu, leido padaryti tokius jų 
valstybinio gyvenimo pakeiti
mus, kurie išbraukė Lietuvą, 
Tautų Sąjungos narę, iš pasau
lio politinio žemėlapio, o tautą 
atvedė prie žūties ribos. Tačiau 
Lietuva niekad nesusitaikė su 
savo beteise padėtimi ir neatsi
sakė siekio atkurti nepriklau
somą valstybę. 

Seimo keturi nutarimai 
1989 rugpjūčio 23 d. Vilniuje 

susirinkęs Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio Seimas pareiškė: 

1. TSRS ir Vokietijos slapti 
1939 rugpjūčio 23 d., 1939 m. 
rugsėjo 28 d. ir 1941 m. sausio 
10 d. susitarimai ir juos liudi
jantys dokumentai tikrai buvo. 
Tai patvirtina politinių įvykių 
raida bei istorinių šaltinių ana
lizė. 

2.1940 m. birželio 14 d. TSRS 
vyriausybės ultimatumas Lietu
vos Respublikos vyriausybei ir 
neriboto karinio kontingento 
įvedimas į Lietuvos Respubliką 
buvo agresijos aktas prieš 
suverenią valstybę, sudarė prie
laidas pakeisti Lietuvos vyriau
sybę, organizuoti rinkimus, va
dinamąjį Lietuvos Liaudies Sei
mą, kuris politinio diktato ir 
teroro sąlygomis priėmė dekla
raciją dėl Lietuvos įjungimo į 
TSRS sudėtį. 1940 m. rinkimai 
į tą Liaudies Seimą buvo netei
sėti, o Seimo priimti nutarimai 
apie stalinistinės tarybų val
džios įvedimą Lietuvoje bei pra
šymas priimti į TSRS sudėtį — 
neturėjo ir neturi juridinės 
galios. 

3. TSRS liaudies deputatų su
važiavimo komisijos parengtas 
teisinis sutarčių vert inimas 
tebėra nepaskelbtas, o apie 
politinį tik užsiminta, kaip apie 
ateities darbą. Nei TSRS, nei 
Vokietijos valstybės lig šiol ne
pasmerkė ir nesiėmė konkrečių 
veiksmų suokalbio ir agresijos 
padariniams panaikinti. LPS 
Seimas tiki, kad laisvosios pa
saulio tautos ir valstybės nesi
taikstys su nusikalstamomis 
TSRS-Vokietijos suokalbio pa
sekmėmis Lietuvos suverenite
tui, o Lietuvos tauta kviečia vie
ningu, taikiu būdu atkurti ne
priklausomą demokratinę Lie
tuvos respubliką, nepavaldžią 
TSRS administracinei sistemai 
ir jurisdikcijai. Lietuvos santy
kiai su TSR Sąjunga turi būt i 
grindžiami 1920 m. liepos 12 
dienos Taikos sutarties esmi
niais teiginiais. 

4. Šiandieninis Lietuvos sta
tusas pasaulio bendrijoje ir Ta
rybų Sąjungoje yra rimta tarp
tautinė problema. Artėja diena, 
kai TSRS vyriausybė turės pri
pažinti okupacinį Lietuvos sta
tusą ir jo panaikinimo būtiny
bę. Šiuo metu okupacinės armi
jos buvimas Lietuvoje apriboja 
žmonių galimybę laisvai apsi
spręsti, kokią socialinę ir poli
tinę ateitį jie norės pasirinkti. 
Prieš tokį šios armijos buvimą 
jau pasisakė per 1,400,000 Lie
tuvos žmonių savo parašais. 

VI LPS Seimo sesijos 
I posėdžio pirmininkai — 

S. Šaltenis ir B. Lukšas 

POLAND 

Juoda linija pažymėtas ..h u man 
chain" per Baltijos valstybes rug
pjūčio 23 d. 

JAV prezidento pareiškimas 
Washingtonas. — Iš Baltųjų 

rūmų rugpjūčio 23 d., 5:48 vai. 
vak. buvo gautas JAV preziden
to G. Busho šis pareiškimas. 

Aš didžiuojuos, galėdamas so
lidariai jungtis su milijonais 
žmonių Vakaruose ir už Geleži
nės Uždangos, kurie atkreipia 
dėmesį į 1939 metų rugpjūčio 23 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
slaptuosius protokolus. 

Tie nepuolimo protokolai tarp 
nacių ir sovietų režimų leido 
neteisėtai sovietams prisijungti 
Baltijos valstybes ir pradėti na
cių invaziją į Lenkiją, pavergti 
milijonus visoje Rytų Europoje 
ir Baltijos valstybes. 

Kai mes prisimename šią tra
gišką sukaktį, žinomą Juodojo 
kaspino diena, mes visada tvir
tai palaikome visus tuos, kurie 

kovoja už žmogiškąsias laisves 
ir tautines teises Rytų Europo
je ir ypatingai trijų Sovietų oku
puotų Baltijos va ls tybių 
žmones. 

Baltųjų rūmų raštas datuotas 
1989 m. rugpjūčio 16 d., bet gau
tas po savaitės. 

— Maskvoje rugpj. 23 d. taip 
pat įvyko demonstracija solida
rizuojant su Baltijos valstybė
mis. Bet policija su lazdomis vai
kė demonstrantus, ir, kaip „Tas-
sas" rašo, 75 suėmė. 

- New York Times dienraš
tis savo puslapiuose duoda platų 
„human chain" aprašymą ir pa
iliustruoja trimis nuotraukomis 
iš Estijos ir spausdina protokolų 
tekstus. 

Molotovo-Ribbentropo pakto 
metinių išvakarėse 

Fragmentas iš Baltijos valstybių grandinės Estijoje, kurios metu du milijonai estų, latvių ir lietuvių 
dalyvavo protesto demontracijoje prieš nacių-sovietų paktą, kuriuo remiantis Sovietų Sąjunga 
okupavo Baltijos valstybes. 

Nužudymai Pravieniškėse 
Vilnius.-Pavergtos Lietuvos 

prokuratūra tiria Pravieniškių 
darbo stovyklos žudytojų bylas. 
Kaip teisininkas Juozas Vilutis 
pasakoja .,Tiesos" koresponden
tei Danguolei Repšienei, šios 
stovyklos byla esanti labai 
sunki, kadangi iki šiol Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerijoje ne
rasta dokumentų. Nežinomos 
net stovyklos prižiūrėtojų ir 
kalinių pavardės ir iš viso 
buvusių kalinių skaičius. 

Šiek tiek tos archyvinės me
džiagos randama centriniame 
valstybiniame archyve. Yra 
dokumentų, kad šioje darbo sto
vykloje atliko bausmę kaliniai 
iš Kauno, Marijampolės, Aly
taus ir kitų vietų. Šis tyrimo 
darbas tęsiamas toliau. 

Kariškio knyga 
Yra išleista dokumentinė gen. 

majoro P. Sevastjanovo knyga 
„Nemunas-Volga-Dunojus". Jo
je pasakojama apie kovas Kau
no, Jonavos ir Kaišiadorių apy
linkėse. Joje rašoma, kaip jų ka
riniai daliniai buvo apšaudyti iš 
pataisos darbų stovyklos ba
rakų. Jo vadovaujamas dalinys 
užtikęs lagerio baraką, kuriame 
buvo laikomi kontrrevoliucio-

Lenkijos pareiškimas 
Varšuvar-Lenkijos parlamen

tas vienbalsiai pasmerkė 1939 
m. sutartį ir pridėtus prie jos 
protokolus, pavadindamas 
nemoraliu aktu, kurie padalino 
Europą į sovietų ir vokiečių 
sferas, perskirdami Lenkiją. 
„Ribbentropo-Molotovo paktas 
visados bus imperialistinio gal
vojimo ir slaptosios diplomatijos 
pavyzdys, kuris pavergia tau
tas", rašoma parlamento rezo
liucijoje. Prieš tai Komunistų 
partijos Poli tbiuras išleido 
pareiškimą, pasmerkdamas tą 
paktą, nes jis pažeidžia tarptau
tinę teisę. Tačiau nei Lenkijos 
par lamento nei Politbiuro 
pareiškime nieko nesakoma 
apie atstatymą prieškarinių 
Lenkijos sienų. Lenkija tebėra 
neatgavusi rytinių teritorijų iš 
Sovietų Sąjungos. Sovietai 
penktadienį pareiškė, kad 
pokarinės rytų Europos sienos 
yra sudarytos demokratiniu su
sitarimu. 

nieriai iš buvusių Lietuvos pro
fašistinių partijų. Kai žvalgai 
priėjo arčiau tos stovyklos, 
netikėtai jie buvę apšaudyti iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių. 
„Lagerio apsaugos vadovai 
pasirodė esą išdavikai, jie 
apginklavo tuos, kuriuos saugo
jo, kulkosvaidžiais, šautuvais, ir 
miške atsirado tikras širšių liz
das, kurį likviduojant teko šiek 
tiek pasiterlioti". Vilutis mano, 
kad tai gali būti Pravieniškės. 
Kariškis Sevastjanovas jau 
miręs. Buvo paprašyta žinių iš 
Maskvos archyvų apie 5-sios; 

armijos veiksmus prie Kauno, 
bet negauta. 

Prokuratūra dažnai mini 
nedidelę knygutę „Žemaičių 
kankiniai" ir „Lietuvos ar
chyvą", kuriomis naudojasi tei
sininkai. Jie išleisti vokiečių 
okupacijos metais. Buvo sako
ma, kad tai išgalvoti šmeižtai 
prieš tarybinę t-esą. Bet proku
ratūros pareigūnams paaiškėjo, 
jog kai kurie faktai ten esą 
tikslūs, pastebi ..Tiesa" birželio 
6 d. Šiais duomenimis naudojasi 
baudžiamųjų bylų tyrinėtojai 
Lietuvoje. 

Teisininkai dirba neskubėda
mi, kad surinktų įrodančius 
argumentus, kad kartais visa ta 
medžiaga nebūtų panaudota 
prieš pačius kaltintojus. 

Vokiečiai smerkia 
paktą 

Bona. — Reuterio žinių agen
tūra praneša, jog Vakarų Vokie
tijos didžioji spauda paminėjo 
Hitlerio-Stalino nepuolimo 
paktą, kritiškai atsiliepdama 
savo editorialais, kad buvo su
darytos sąlygos pavergti tautas 
ir išplėsti sovietų hegemonijai. 

„Frankfurter AUgemeine" at
spausdino sutarties tekstus su 
žemėlapiu, kuris parodo Euro
pos padalinimą. Komentatoriai 
priminė Baltijos valstybėse tau
tinius sąjūdžius ir demonstra
cijas, kurias vargu bebusią ga
lima sustabdyti. Tik sugrąži
nimas tiems kraštams nepri
klausomybes atneštų Sovietu 
Sąjungai ramybę, pastebi 
„Sueddeutsch. Zeitung". Tele
vizijos prograrnoa plačiai perda
vė chronologinius faktus ir rug-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje spauda rugpjūčio 
23 išvakarėse ištisai paskelbė 
vyriausybės sudarytos komisijos 
išvadas 1939 metų pakto ir slap
tųjų protokolų klausimu. 

— Chicagoje įvykusias de
monstracijas, solidarizuojant 
kartu su tėvynėje kovojančiais 
lietuviais, platokai aprašė 
vakar dienos Sun-Times dien
raštis, pažymėdamas, jog buvo 
įteiktas Vak. Vokietijos konsu
late raštas, kad vokiečiai pa
naikintų paktą. Čia nėra rusų 
konsulato, todėl buvo pasirink
tas vokiečių konsulatas. Dien
raštis pažymi, kad demonstraci
joje dalyvavo Sąjūdžio narys 
Saulius Galadauskas, šiuo metu 
esąs Amerikoje, kuris reikalavo 
„laisvės Lietuvai dabar". 

— New York Times, Wa-
shington Post, Washington 
Times, Chicago Tribūne, Los 
Angeles Times, Financial 
Times, Sun-Times, Christian 
Science Monitor ir daugelis kitų 
pirmuosiuose puslapiuose 
aprašė Baltijos tautų origina
liąją „žmogiškąją grandinę", 
ėjusią per visas tris valstybes 
nuo Vilniaus iki Talino. Žinių 
agentūros, perduodamos apie 
tai reportažus, pastebi, kad 
dalyvavo apie du milijonai 
žmonių, susiėmę rankomis ir 
protestuodami prieš sovietų 
Sąjungos okupaciją. „Human 
chain" atkreipė viso pasaulio 
dėmesį. 

— Maskvoje Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas žurnalis
tams pasakė, jog Sovietų invazi
ją 1 Čekoslovakiją 1968 metais 
reikia suprasti ano laiko kon
tekste, tačiau Juri Gremitkiš at
sisakė atsakyti į klausimą, ar 
dabartinė vyriausybė pateisina 
sovietų įvykdytą invaziją. 

— Sovietų televizija parodė 
vakare „human chain" filmą ir 
pridėjo, kad tai nereikia supras
ti kaip atsiskyrimo nuo Mask
vos manifestaciją. Bet. Reuteris 
sako, du milijonai Baltijos žmo
nių, susikabinę rankomis, rei
kalavo pilnos nepriklausomy
bės. 

pjūčio 23 dienos gyvąją grandi
nę, nuo Vilniaus iki Talino, ku 
rioje dalyvavę 2 milijonai pabal-
tiečių. 

Vilnius. — 1989 rugpjūčio 23. 
Lietuvių Informacijos Centrą 
pasiekė Sąjūdžio Informacijos 
Agentūros korespondento Ri
manto Kanapienio praneši
mas iš Vilniaus apie Molotovo-
-Ribentropo pakto pasirašymo 
50-mečio išvakarėse suruoštą 
Sąjūdžio mitingą. 

1989 metų rugpjūčio 22 d. 19 
vai. Vilniuje, Kalnų parke, po 
ilgesnės pertraukos įvyko Sąjū
džio organizuotas mitingas, 
skirtas Molotovo-Ribentropo 
pakto 50-mečiui paminėti .Trijų 
kryžių kalno papėdėje po pusiau 
nuleista ir perrišta gedulo 
kaspinu Lietuvos trispalve su
sirinko apie 60,000 žmonių. 
Mitingą vedė profesorius Aloy
zas Sakalas. Pirmajam žodį jis 
suteikė Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pirmininkui, TSRS liaudies de
putatui profesoriui Vytautui 
Landsbergiui. Į susirinkusius jis 
kreipėsi lietuvių, rusų, lenkų 
kalbomis, pavadindamas visus 
piliečiais. 

Landsbergio žodis 
Trumpai apžvelgęs rytinės 

Lietuvos kaimynės — Rusijos 
valstybės — senųjų ir dabartinių 
vadovų politiką kaimyninių 
tautų atžvilgiu, „visada nu
kreiptą savo valstybės didinimo 
kryptimi ir begaliniu noru iš
saugoti savo priklausomybėje 
visas užimamas teritorijas", 
oratorius sustojo ties dabartinė
mis Lietuvos ekonominio sava
rankiškumo, ėjimo į nepriklau
somybę, santykių su TSRS 
vadovais problemomis, neseniai 
atsispindėjusiomis centrinėje 
TSRS spaudoje pasirodžiusiuose 
straipsniuose. 

„Prieš metus gimstant Sąjū
džiui visuose dideliuose žmonių 
susirinkimuose mes pasakėme, 
kad norim gyventi. Nenorime, 
kad mūsų žemė, mūsų upės 
būtų užnuodytos, nenorim žūti 
nuo radioaktyvumo, nenorim 
kad mūsuose sunyktų mūsų 
kultūra, mūsą dvasia, nenorim 
išsigimti... Praėjo metai. Dabar 
mes sakome daugiau. Norim gy
venti kaip žmonės. Tad ir pasi-
ryžkime būti žmonėmis viens 
kito atžvilgiu, be tautos, be 
tikėjimo ir netikėjimo skirtumo. 
Būkime žmonės ir gyvenkim 
kaip žmonės ir mūsų siekimo 
bendras vardas — įvardijimas 
mūsų siekimo tebūna laisvė", 
kalbėjo Landsbergis vakar. 

Aidint ilgiems aplodismen
tams, susirinkę žmonės ėmė 
skanduoti: Laisvės! Laisvės! 

Kiti kalbėtojai 
Tada prie mikrofono buvo pa

kviestas Lietuvos Mokslų Aka-, 
demijos prezidentas, akademi
kas J u r a s Požėla, Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos ko-

— Moldavijoje įvyko rugpjū
čio 23 d. demonstracijos prieš so-
vietų-nacių paktą, nes 1940 m. 
ir Moldavija buvo prievarta So
vietų okupuota. 

— Ukrainoje, Kijevo mieste, 
įvyko didelės demonstracijos.so
lidarizuojant su Baltijos valsty
bėmis už nepriklausomybę. 

— Sovietų vyriausybė paša
lino muilo gaminimo viršinin
ką, nes visame krašte pritrūko 
muilo, ir visoms respublikoms 
jsakė pradėti iš esamų išteklių 
muilo gamybą. Nukentėjo ir 
daugiau pareigūnų, kuriems 
priklausė muilo produkcija. 

misijos 1939 metų Vokieti-
jos-TSRS sutartims ir jų pasek
mėms tirt i pirmininkas. Išvar
dinęs šios komisijos išvadas, Ju
ras Požėla pabrėžė Lietuvos 
žmonių ryžtą ir apsisprendimą 
kurti tautinę, demokratinę, ne
priklausomą valstybę. 

Prie mikrofono vedantysis 
pakvietė rusų kultūros centro 
atstovę Nataliją Kasatkiną. Ji 
pabrėžė, kad Lietuvos rusai taip 
pat siekia Lietuvos laisvės. 

Sąjūdžio Vilniaus miesto tary
bos atstovas, rašytojas Kazys 
Saja savo pasisakymą paskyrė 
vis atsirandančioms organizaci
joms ir besikuriančioms politi
nėms partijoms įvertinti. Rašy
tojo žodyje nuskambėjo kvieti
mas neskaldyti Sąjūdžio, ren
giantis kiekvienai bendramin
čių grupei, lyg sportininkams, 
vis kitų spalvų marškinėliais, 
o stiprinti raumenis ir kvėpavi
mą, vienijantis po Sąjūdžio spal
vomis. 

Panašias mintis apie Sąjūdžio 
vienybę ir ryžtą siekti laisvos 
Lietuvos savo nuoširdžioje ir 
jausmingoje kalboje išsakė ir 
Seimo Tarybos narys, Sąjūdžio 
sekretorius Mečys Laurinkus. 

Toliau kalbėjo tremtinių at
stovas Saulius Žukauskas, o 
Sąjūdžio atsakingasis sekreto
rius Virgilijus Čepaitis per
skaitė susirinkusiems Jungti
nių Amerikos Valstijų sena-
riaus Donaldo Rieglo laišką Lie
tuvos žmonėms. 

Po nuskambėjusios Vytauto 
Babravičiaus patriotinės dai
nos,; susirinkusiuosius, kreipėsi 
Gruzdžių klebonas kun. Alek
sandras Milašius. Kartu su 
kunigu garsiai sukalbėję maldą 
„Tėve mūsų", susirinkę išklau
sė Lietuvos lenkų sąjungos pir
mininko Jano Sinkievičiaus 
pasisakymo, patvirtinančio Lie
tuvos lenkų ryžtą kurti nepri
klausomą Lietuvą kartu su lie
tuviais. 

Taip pat mitinge kalbėjo isto
rikas Liudas Truska, Žydų 
kultūros draugijos pirmininkas 
Emanuelis Zingeris, profeso
rius Julius Juzeliūnas, pasky
ręs savo pasisakymą bolševizmo 
kaip sistemos kritikai. 

Vilniaus Darbininkų sąjungos 
vardu kalbėjo Algimantas Ar-
n a s t a u s k a s . o Motiejaus 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio 
vardu žurnalistas Romas Mas-
teika. 

Apie dvasingumo mokykloje 
trūkumą kalbėjo mokytojas 
P r a n c i š k u s T u p i k a s , pa
kvietęs respublikos vadovus 
nuo naujų mokslo metų leisti ti
kintiesiems vaikams naudotis 
mokyklos patalpomis, mokantis 
religinių žinių. 

Mitingą vedęs profesorius 
Aloyzas Sakalas pabaigoje per
skaitė Vilniaus moksleivės Bi
rutės Lukšėnaitės eilėraštį, 
skirtą Lietuvai. 

Mitingas baigėsi giedant tau
tinę giesmę. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 25 d.: Liudvikas, 

Patricija. Liucilė. Gailius, Didi-
rė, Mangailas, Tolvydas. 

Rugpjūčio 26 d,: Zeferinas. 
Aleksandras. Gailutis. Adelin-
da, Algintė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:08. leidžiasi 7:37. 
Temperatūra dieną 82 1., nak-

t) 64 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje KOMANDŲ PADĖTIS 

Vėl prasideda... 
Po dešimties savaičių vasaros 

pertraukos, kuri futbolo pasiil
gusiems mėgėjams nusitęsė am
žinybėn, sekmadienį, rugpjūčio 
27 d., jau prasidės rudens rato 
pirmenybių rungtynės. Jos tęsis 
iki spalio 29 dienos. Kiekvienai 
pirmos divizijos komandai, ku
rioje ir „Lituanica-Liths" daly
vauja, teks sužaisti po 9 rungty
nes. Ketverias rungtynes žais 
namie — Marąuette Parke, o ki
tas penkias — rengėjų aikštėse. 

Kad per tokias ilgas atostogas 
žaidėjai nepamirštų futbolo ir 
patys „nesurūdytų", dalyvavo 
trijuose turnyruose — piknikuo
se. Paskutiniajame, prieš porą 
savaičių vykusiame Lietuvių 
centre, Lemonte, „Lituanicos" 
komanda pasirodė geriausiame 
savo šių metų sąstate ir sutriuš
kino lenkų „Lightning" major 
divizijos komandą net 7:0. Jei 
toks ryškus laimėjimas, nors ir 
turnyro sąlygomis, jau kažką 
sako apie komandos pajėgumą, 
„Lituanica" atrodo geriau negu 
„OK". 

Komandoje žaidžia penki bro
liai Jenigai, kurie sudaro de
mokratinę daugumą ir didelę 
fizinę jėgą, kas kartais sukelia 
ir problemų, bet, ačiū Dievui, 
kadjie žaidžia už „Lituanicos" 
komandą, o ne prieš „Lituani
ca". Judrumo priduoda koman-
don sugrįžęs B. Loncar ir po 
sužeidimo atgaunantis žaidėjo 
„kondiciją" Algis Krygeris. 

Šį sekmadienį mūsų vyrai žais 
Park Ridge, IL, Woodland Par
ke, 3 vai. po pietų prieš stiprią 
ukrainiečių „Lions" komandą, 
kuri pavasario ratą baigė antro
je vietoje, pralenkdama mūsiš
kius vienu tašku. 

Visad optimistiškai nusiteikęs 
mūsų vidurio saugas Phil, nors 
ir šlubuodamas, tvirtina: „We 
beat them all". 

Veteranų komanda pradės 
rungtyniauti po ilgojo savaitga
lio, rugpjūčio 9 d., Marąuette 
Parke. 

J . J . 

Užbaigus šių metų futbolo pir
menybių pavasario ratą, pirmos 
divizijos Raudonosios sekcijos 
komandos išsirikiavo: P e n k i broliai Jenigai „Lituanicos 

Henry . Klūpo Antanas ir Eric. 

futbolo klubo komandoje Iš ka i rės : stovi — M a r k , S t e v e ir 

Nuot r . E d . Š u l a i č i o 

NEW YORKO ATLETAI „RUOŠIASI •f 

1 vieta Vokiečių „Fortūna" 
2 vieta ukrainiečių „Lions" 
3 vieta „Lituanica" — Liths 
4 vieta „Trevian" 
5 vieta turkų „Bullets" 
6 vieta Aurora „Kickers" 
7 vieta „Slovaks" 

su 35:8 įv. 14 tšk. 
su 31:20 ir 13 tšk. 
su 23:12 ir 12 tšk. 
su 25:8 ir 11 tšk. 
su 18:25 ir 8 tšk. 
su 13:21 ir 2 tšk. 
su 5:47 ir 0 tšk. 

ŽAIDYNĖMS LIETUVOJE 

Kaip iš lentelės matyti, šioje 
sekcijoje dėl pirmos vietos ir 
pakilimo į Major diviziją rimtai 
varžosi keturios komandos, ku
rias skiria tik keli taškai. Pagal 
sudarytą rudens rungtynių 

tvarkaraštį, „Liths" komandos 
likimas paaiškės jau po pirmųjų 
4 rungtynių. 

Tikėkimės, kad šiais metais 
„L" komanda pati savęs nesu-
muš j . J. 

Golfas 

SALFASS TURNYRUI 
BESIRUOŠIANT 

Kvalifikacinio turnyro 
duomenys 

Kvalifikaciniame turnyre da
lyvavo 47 nariai. Šeštadienį 40; 
sekmadienį 3 „nubyrėjo", o 7 
prisidėjo. Pilną turnyrą sulošė 
37 žaidėjai. Laimėtojas buvo J. 
Astrauskas su 157 smūgių re
zultatu. „Išlygintų" rezultatų 
laimėtojai buvo: 

Vyrų A 
I v. A. Dagys — 140, II v. A. 

Urba - 144, III v. S. Balta -
144. 

Moterų 
R. Karienė — 141, L. Izokai-

tienė — 146, R. Mardosz — 162. 
Jaunučių 
V. Ringus - 139, A. Balta -

143, N. Balta - 169. 
Vyrų B 
I v. A. Rušėnas - 133, II v. A. 

Žvinakis — 137, ITI v. J. Ringus 
- 1 4 0 . 

Vyrų B 
I v. A. Rušėnas - 133, II v. A. 

Žvinakis - 137, m v. J. Ringus 
- 1 4 0 . 

..l.itn.'ini' 
rungty nf-

tbolo klubo prezidentas Alberto Glav inskas stebi 

Nuotr E d . Š u l a i č i o 

Vyrų C 
J. Valaitis - 141, J. Zabukas 

— 141, J. Baranauskas — 146. 
Vyrų D 
J. Statkus - 142, C. Bakšys -

146, E. Ringus - 162. 
Arčiausiai prie vėliavėlės vie

nu smūgiu — šeštadienį nunešė 
audra, o sekmadienį — A. Janic-
kas. Arčiausia prie vėliavėlės 
dviem smūgiais — šeštadienį A. 
Žvinakis, o sekmadienį — nie
kas?! 

Klubo komandos 

Klubo komandas sudaro: 
Vyrų I 
M. Petrošius, P. Stukas, R. 

Kleiza, T. Lapas, L. Prochnow, 
R. Panaras, J. Astrauskas, T. 
Vaitkus, A. Dagys, A. Janickas, 
A. Urba, A. Rušėnas. 

Vyruli 
A. Rušėnas, A. Žvinakis, J. 

Ringus, Dr. J. Valaitis, J. 
Zabukas, J. Statkus, S. Balta, A. 
Urba, A. Janickas, J. Cinkus, C. 
Bakšys, J. Baranauskas. 

Moterų 
D. Galzin, A. Vaitkienė, L. 

Izokaitienė, R. Mardosz, R. 
Karienė, G. Zabukienė, I. Klei-
zienė, R. Rušėnienė, I. Valai
tienė. 

SALFASS turnyras 

ŠALFASS turnyras rugsėjo 2-31 
dienomis vyks The Oaks kurse. 
Kursas yra St. Joseph MI — 
3711 NilesRd. (616429-8411)-
3/4 mylios į pietus nuo I-94to 
kelio 27to išvažiavimo. 

Registracija-susipažinimas — 
penktadienį, rugsėjo 1 d., 7 w 
apsistojimo vietoje Benton Har-
bor Holiday Inn (616-925-3234), 
tuoj pat \ pietus nuo I-94to kelio 
28to išvažiavimo. Atsiminkit, 
kad turnyras prasideda 7:30 
Michigan laiku abi dienas. 

Individualinės varžybos bus 
pravestos šiose klasėse: 

Moterų A i.s. (0-39), moterų B 
i.s. (40), senjorų (55 metų ir 
vyresni), jaunių (gimę 1971+ 
m.), jaunučių (gimę 1975 + m.), 
vyrų meisterių i.s. (0-7), vyrų A 
i.s. (8-14), vyrų B i.s. (15-20), 
vyrų C i.s. (21-26), vyrų D i.s. 
(27+). Taip pat bus ilgiausio ir 
artimiausių smūgių varžybos. 

Dalyvavimo mokestis 13 dol. 
iki rugpjūčio 24tos, 15 dol. iki 
rugsėjo 1-os, 20 dol. rugsėjo 2-rą. 
Jauniai ir jaunučiai atleidžiami 
nuo dalyvavimo mokesčio. 

Pranas Gvildys. New Yorko LAK pir
mininkas. 

Būti New Yorke ir nematyti 
Prano Gvildžio — tas pats, kaip 
Romoje... 

Sunku įsivaizduoti labiau 
užsiėmusį, daugiau planuojantį 
ir viską įvykdantį sporto 
darbuotoją kaip Praną Gvildį. 
New Yorko „Atletų" klubo 
pirmininką. Dar nespėjo 
atsikvėpti nuo kelionės į 
Australiją, kur jis nuskraidino 
50 sportininkų ir grįžo su gera 
krūva medalių; rūpesčių buvo, 
kai atvyko ir išvyko „Žalgirio" 
futbolininkai, o netrukus po to 
pradėjo organizuoti sutikimą 
Lietuvos buriuotojų. Didžiulės 
išlaidos jo niekad negąsdino, ar 
tai būtų kelionė į Australiją ar 
buriuotojų sutikimas. Kaip 
žinome, buriuotojų priėmimas ir 
sutikimas buvo įspūdingas. 

Žinojau, kaip jis skuba, tai 

prašiau tik trumpai paminėti 
ateities planus. Nelaukdamas 
jis pradėjo: „Pirmiausiai turiu 
pasigirti savo krepšininkais, 
kurie su „Vėjo" komanda tik ką 
grįžo iš Lietuvos. Iš mūsų klubo 
buvo net 5: M. VVaitkus, G. 
Mikalauskas, G. Shimko, C. 
Shaefer ir treneris Pat Torney. 
Jų pavardės gal skamba nelie
tuviškai, bet jie tikros lietuvių 
kilmės, o iš Lietuvos grįžo susi
žavėję ir tikri lietuviai. Jie visi 
jau žada vykti į Lietuvą ir 
išmokti gerai l i e tuv i ška i ! 
Planuoju į Lietuvą nugabenti 
100 sportininkų, jų tarpe jaunių 
krepšinio ir mergaičių tinklinio 
komandas. Jas jau pradėjau 
organizuoti. Nežinau, kaip bus 
sprendžiama turistų problema, 
bet jų, atrodo, turėsiu arti 300. 

Jau žinau, kad visus mano 
sportininkus priglaus ir globos 
Kauno „Pluošto" sporto klubas. 
Su juo esame užmezgę brolišku
mo — draugiškumo ryšius. Jų 
sportininkus jau pakvietėme 
dalyvaut i mūsų met inėse 
žaidynėse ateinantį pavasarį. 
Tikiuosi, kadjie galės dalyvauti 
atskirai ir pavieniui, ar su savo 
komandomis, o kai kuriuos, gal 
net įjungsiu į savo komandas. 
Žinoma, šį klausimą iškelsiu 
suvažiavime Clevelande š.m. 
spalio mėn. Turiu suvažiavimui 
dar daugiau klausimų — galvo
ju, kad šis suvažiavimas bus 
karštas..." 

Palinkėjau jam sveikatos, 
sėkmės, ir iki pasimatymo 
Clevelande. 

V.G. 
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„KOVO" LAIKRAŠTĖLIS 

Šiuo metu Sydnėjuje „Kovo" 
klubas turi gana daug jaunų 
sportininkų, žaidžiančių įvai
riuose žiemos turnyruose. Nors 
daugelis jų ir kalba lietuviškai, 
tačiau skaityti jiems žymiai 
sunkiau. Jaunieji koviečiai 
sportininkai Petras Šumskas ir 
Betina Migutė, padedant trene
rei Snaigei Motiejūnaitei-
Gustafson, pradėjo leisti mė
nesinį laikraštėlį „Kovas News-
letter" anglų kalba, kuriame 
patys sportininkai aprašo savo 
veiklą ir teikia kitas lietuviškas 
žinias. 

— Kiekvienais metais Sydnė

juje vyksta 14.2 kilometrų 
miesto bėgimo lenktynės „City-
Surf", kuriame dalyvauja 
keliolika tūkstančių bėgikų. 
Šiais metais jau 8-tą kartą jose 
dalyvauja ir koviečių atstovas 
mokytojas Romas Linas-Li-
niauskas, kuris yra ir mūsų 
sųuašo čempionas. Anksčiau jis 
yra išsikovojęs labai gerų 
bėgimo rezultatų ir tikimasi 
šiais metais vėl juos pakartoti. 

Ant. Laukaitis 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-S849 (veikia 24 vai) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0057; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 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, III. 60652 

Pirm., antr. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Prieš Detroito-Clevelando t a rpmies t ines glofo va ržybas ge ra i n u s i t e i k ę 

Vytas Petrulis, Vacys Mi tkus ir J u l i u s J a r u l a i t i s . 

ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS 

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

" hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marquet te Medical Bui ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel . 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 PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Komandinėse varžybose gali 
dalyvauti bet koks vyrų sąsta
tas iš 6-9 žaidėjų, arba moterų 
sąstatas iš 4-7 žaidėjų. Koman
dos mokestis 35 dol. vyrams ir 
25 dol. moterims. 

Žymenų įteikimas įvyks sek
madienį po turnyro. Turintieji 
pereinamąsias taures, bet kurio
je klasėje, prašomi jas atsivežti 
į turnyrą, arba negalint daly
vauti, perduoti per ką nors iš 
dalyvių. 

Sėkmės, ištvermės, ir kantry
bės.,. 

Valdyba 

Metinis visuotinis ŠALFASS-
gos suvažiavimas įvyks spalio 
mėn. 28 d., šeštadienį, Cleve-

land, Obio. Norint iej i 
informacijų, ar pateikti savo 
pasiūlymus, prašomi kreiptis į 
A. Tamošiūną, tel . (312) 
354-2516. 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYOYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

243* W. Lithuanian Flaza Court 
Tel. 92S-82M 

507 S. ONbert. LeOrertoe. IL. 
Tel. 3S2-4447 

Te i . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
'šskyrus treč Šešt 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 . , Surte 324 Ir 

5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts . Ill Ketv vai 3-6 v.v 
Tel. 446-1777 

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

Specialybe — 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 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwa«t Hlghway 
Palos Heights. III. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Antiabortinė veikla turi pereiti 

Į NAUJĄ ARENĄ 
LIETUVIŲ-LENKŲ SANTYKIAI 

Daug kas iš ant iabort ininkų 
džiaugėsi, kai liepos 3 d. vadi
namu ..Webster" sprendimu 
JAV Aukščiausias teismas nu
sprendė, jog JAV Konstitucijai 
nesipriešina Missouri valstijos 
įstatymai, griežtai apribojantys 
atvejus, kada valstybinės lėšos 
gali būt i naudojamos abortams 
apmokėti. Tačiau kiti pastebi, 
jog ta i materialiai nepakeitė 
1982 m. vadinamojo Roe v. 
\Vade sprendimo, kuris buvo in
terpretuojamas leidžiančiu mo
ter ims darytis abortus savo as
menine teise. 

Iš tikrųjų Fordham universi
teto sociologijos profesorius 
James R. Kelly America (1989.-
IX. 19 (žurnale rašo, jog jau 1982 
m. liepos 26 d. New York Timea 
šį sprendimą interpretavo daug 
plačiau, negu jis iš tikrųjų sura
šytas. Nors Roe v. Wade spren
dimas nea tšaukė kiekvienos 
valstijos teisės apriboti federa-
linių lėšų vartojimą abortams 
apmokėti, kiekvienoje po to 
sprendimo kel iamoje byloje 
valstijų bandymai ta i padaryti 
buvo laikomi nekonstituciniais. 
Naujasis Webster sprendimas 
čia nieko nepakeitė, bet, remda
masis Roe v. Wade, rado, kad 
valstijos t u r i teisę apriboti 
abortų finansavimą federalinė-
mis lėšomis. Tai buvo naujas po
sūkis to paties sprendimo inter
pretavime, nors abortai tebėra 
leidžiami moters nuožiūra, kaip 
ir anksčiau buvo. 

Kelly sako, jog po 16 metų 
tr iūso šviečiant visuomenę, ve
dan t antiabort inę ,,lobby", de
monstracijas, piketus ir įtikinė
j imus, kad moterys nedarytų 
abortų, Webster laimėjimas da
bar meta gyvybiniams sąjū
džiams didžiausią iššūkį. Je i po 
šio sprendimo gyvybiniai sąjū
džiai tebesiribos t ik antiabor
t inė veikla, j ie nustos viso savo 
t ikimumo kaip platesnių rūpes
čių sąjūdžiai — iš tikrųjų progy-
v y b i n i a i . D a b a r jie t u r ė s 
parodyti, jog jie rūpinasi ne t ik 
negimusiu kūdikiu, bet ir jo mo
t ina . 

Kaip jau matome įvairių rin
ki muosna stojančių kandidatų 
atžvilgiu, po Webster spren
dimo, kuris patvir t ina kiekvie
nos valstijos užduotį nustatyti 
savo politiką abortų finansavi
mo atžvilgiu, politiniai kandi 
datai nebegalės dengtis Aukš
čiausio teismo skraiste, saky
dami, jog jie asmeniškai prieši
nasi abortams, bet turį laikytis 
Aukščiausiojo teismo spren
dimo. Ateinančiuose rinkimuo
se, kai kandidatai turės aiškiai 
pasisakyti savo pozicijas abortus 
liečiančių įs ta tymų atžvilgiu, 
bus galima matyt i , ar pasitei
sins progyvybininkų teigimai, 
jog nežiūrint Aukščiausiojo teis
mo sprendimo, iš tikrųjų tik 
2 0 ^ krašto gyventojų palaiko 
moters besąlyginę teisę darytis 
abortą 

esminė, garantuojant moterims 
pilną dalyvavimą Amerikos 
ekonominiame ir politiniame 
gyvenime''. 

Kelly nurodo, jog tai yra klai
dingas teiginys. Aštuoniasde
šimt procentų moterų, darančių 
abortus, nėra tekėjusios, tad 
abortai nepadeda joms sutvar
kyti šeimyninio gyvenimo. Be 
to, moterys, neturinčios pakan
kamai pajamų išeiti iš netur
to kategorijos, dvigubai dažniau 
darosi abortus negu kitos, ir tai 
p a k a r t o t i n a i . Tad a b o r t a i 
nepadeda joms pilnai dalyvauti 
k r a š t o e k o n o m i n i a m e 
gyvenime. 

Kelly supratimu Amerikos so
cialinė-ekonominė san tvarka 
veikia prieš moterį, apsunkin
dama tą, kuri apsiima kūdikį 
auginti. Darbovietės nevertina 
motinų, versdamos jas pasirink
ti tarp dalyvavimo ekonominia
me gyvenime ir vaikų augini
mo, neduodamos apmokamo lai
ko vaikų augintojams, neduoda
mos sočiai inių-ekonominių pa
skatų vyrams imtis atsakomy
bės už savo vaikus ir nesudary-
damos šeimoms draugiškos ap
linkos. 

Progyvybininkai sugebėjo įti
kinti plačiąją visuomenę, kad 
abortu yra žudomas negimęs 
kūdikis-žmogus. Dabar uždavi
nys yra parodyti, jog nesudary-
mas palankių sąlygų šeimoms 
— ne tik moralinių, bet ir socia
linių ir ekonominių — t iek pat 
žudo kūdikius, kaip ir abortai, 
kad retai kuri moteris, turint i 
socialinį-ekonominį užtikrinimą 
pasirinktų žudyti savo vaiką. 
Kad nuotaikos, negerbiančios 
negimusio vaiko gyvybės, yra 
tos pačios, kurios negerbia 
augančio vaiko gyvybės, neski
ria jam dėmesio, laiko, rūpesčio, 
lėšų. Nuotaikos, negerbiančios 
negimusio vaiko, negerbia ir su
augusio paliegusio ar silpnesnio 
žmogaus, senelio, paverčia svei
kus žmones, tiek vyrus, tiek ir 
moteris į karjeristus plėšrūnus, 
nuo kurių niekas nėra saugus, 
juo labiau šeimos, besistengian
čios auginti vaikus — tautos 
ateitį. 

Katalikų Bažnyčia visuomet 
mokė, jog neužtenka uždrausti 
moteriai darytis abortą, reikia 
jai sudaryti sąlygas kūdikį išne
šioti, o gimusiam kūdikiui suda
ryti gyvenimo sąlygas. Todėl ka
talikų antiabortinė veikla yra 
tampriai surišta su motinų glo
bos įstaigomis. Katal ikų antia
bortinė veikla Amerikoje kaip 
t ik ir buvo pradėta JAV vysku
pų Šeimyninio gyvenimo biuro. 
Bažnyčia niekuomet į abortus 
nežiūrėjo kaip į paskirą klausi
mą, jį visuomet rišo su motinų 
gerove ir joms pagalba. Ir kar
dinolas Bernardin antiabortinę 
veiklą rišo su socialiniu teisin
gumu ir kategorišku priešini
musi bet kuriai smurto formai, 
tiek karo ir mirties bausmės, 

Vėl m a n e pas i ekė glėbys 
..Solidarnosc" dienraščių. Juose 
daug t rumpų Lietuvos žinučių 
bei i l g e s n i ų s t r a i p s n i ų , 
liečiančių l ietuvių-lenkų santy
kius mūsų tėvų žemėje, Ir t a ip , 
liepos mėn. 15-17 d. „Solidar-
n o s c " l a i d a r a š o . k a d 
l i e t u v i ų - l e n k ų k o n f l i k t a s 
Vi ln iaus k r a š t e v is aš t rė ja 
(przybiera n a šile). Pagrindą 
t a m davė lenkų iššūkis, skel
b i a n t l e n k ų a u t o n o m i j ą . 
Laikraš t is rašo, Šalčininkų ap. 
lenkai suddaro 90% visų gyven
tojų, o Vi ln iaus ap . beveik 2/3. 
Ši lenkų reakcija atsirado Lie
tuvos aukšč iaus ia i tarybai įve
dus l ietuvių kalbą, valstybine. 

Birželio mėn. lenkų dienraščio 
„Červony Š t a n d a r " redakcijos 
patalpose įvyko lietuvių-lenkų 
pas i t a r imas . To dienraščio vyr. 
red. L. Balcevič priminė rusi
fikacijos laikotarpį , siunčiant į 
lenkų gyvenamas ap. vadovau
jančius kadrus , be pažinimo 
vietinių sąlygų bei tautybių 
klausimo. Lietuvos lenkų s-gos 
pirm. J o n a s Sienkievič kal t ino 
lenkų inteligentiją. J i apleido 
Vi ln iaus kraš tą , pa l ikdama 
lenkų darbininkus ir valstiečius 
be jokios globos ir vadovybės. 
Tad sup ran t ama , kad beveik 
100% Lie tuvos lenkų dirba 
fizinį darbą. Kokia yra alter
natyva? Kitos nė ra kaip tik 
autonomija lenkams, kadangi 
lenkai ne tu r i jokios teisinės ap
saugos j ų ka lba i , ku l tū ra i , 
papročiams. 

J u r i s t a s S tasys Stačiokas, 
Lietuvos mažumų vyriausybės 
k o m i t e t o n a r y s į l e n k ų 
p a s i s a k y m u s t a i p a t s a k ė : 
„Lenkų t e r i to r inė autonomija 
Vilniaus kraš te nėra pagrindinė 
išeitis. A r pvz. j i galės apginti 
lenkų t e i se s ki tuose rajonuose? 
L ie tuvos m a ž u m o m s re ik ia 
išdirbti naują įstatymo projektą. 

K u n . V a c l o v a s A l i u l i s : 
„Manau , kad lenkai tu r i patys 
ir tai ak tyv ia i rūpint is savo 
kalba, le i sdami savo vaikus į 
lenkiškas mokyklas. Nemanau, 
kad te r i to r inė lenkų autonomi
j a išrištų visus lenkų rūpesčius. 
Be to, k a i p a t rodytų Vilnius, 
a t s i radęs lenkiškų ap. žiede? 

Prof. V. Landsbergis: „Nėra 
reikalo ž iūr inėt i : ,Sąjūdį' a r 
.Jedinstvvo'. Daugiau nuosavos 

iniciatyvos. Nuolatos girdžiu t ik 
skundus , kad visko t rūks ta . Ar 
žinote, kad l ietuviai nak t im i s 
nuo nul io (,od ze ra ' ) spausdino 
savo la ikrašč ius? Naivu bū tų 
t ikėt is ir l a u k t i ,Sąjūdžio' 
paramos , a t i da ran t l e n k a m s 
vaikų d a r ž e l i u s , m o k y k l a s , 
spaudą. O t a s , kuris galvoja, 

Aborto teisės šalininkai jau tiek vargšų ingnoravimo ir kai 

KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s 

E u r o p o j e 

k a d su , vy re sn io b ro l io ' 
pagelba — t.y. Maskvos galima 
n u o Lietuvos atplėšti didesnį 
kąsn į — t a s g i l i a i k lys ta . 
Nepageidautinas y ra autonomi
jos siekimas. Ji t ap tų ,valstybe 
valstybėje' . Suprantu, kad šian-
d i e n i n i u o s e l i e t u v i ų - l e n k ų 
santykiuose atsispindi ( ,vzutu-
j e ' ) taip pat istorija. Nebūtinai 
j i turi būt i lemianti . Mūsų 
a t e i t i e s b e n d r a d a r b i a v i m ą 
apibūdinčiau geru lenkišku 
žodžiu — Zgoda (taika), nes kitu 
pagrindu mes negalime statyti 
abipusiškų mūsų santykių" — 
baigė prof. V. Landsbergis. 

Po savai tės t a m e pačiame 
dienraštyje tilpo ilgas straipsnis 
su užrašu „Nesutinkame su Lie
tuvos padali j imu". Tai pasikal
bėjimas su V. Čepaičiu, „Sąjū
džio" tarybos sekretorium. 

Į duotą k laus imą — kad 
Lenkiją pasiekė signalai apie 
v is didėjantį l ietuvių-lenkų 
kofliktą — V. Čepaitis laikraščio 
b e n d r a d a r b i u i t a i p a t sakė : 
„ L i e t u v o s l e n k a i s i ek i a 
autonominių sričių. Šie rei
kalavimai žadina tik lietuviš-
k a i - l e n k i š k ą an t agon i zmą , 
kuris pas i tarnauja mūsų ben
driems priešams, bijantiems 
mūsų s u s i t a r i m o . Lietuvių 
visuomenėje a t s i r anda len
k i škos g r ė s m ė s psichozė. 
K a l b a m a , kad lenkai nori 
,nukirsti ' dalį mūsų teritorijos. 

Jeigu lenkai re ikalautų tik 
užtikrinimo tautybių mažumos 
teisių — nematytume tame 
jokių problemų. Tačiau teri
torinės autonomijos reikale ne
matau jokios sėkmės ( ,šansų ') . 
Nenorime dalint i Lietuvą į 
lenkišką ir lietuvišką". 

,,Ar nėra baimės, kad su 
analoginiais reikalavimais išeis 
ir rusa i " — klausia korespon
dentas. 

„Rus?i nevietiniai gyventojai, 
tad j ie negali ne t ir užsiminti. 
Be to, j ie nesiekia autonomijos. 

„Koks yra to konflikto išri-
šymas" — klausia lenkas. „Dir
bame prie įstatymo, reguliuo
janč io t au tyb ių te ises . J is 
užtikrins mažumoms kultūrinių 
papročių bei kalbos puoselėjimą, 
o gal net leidžiant savo protėvių 
kalbą naudoti valstybinėse 
įstaigose. Prie to projekto dirba 
įvairių mažumų atstovai. Iki 
liepos mėn. 11 d. dalyvavo taip 
pa t L ie tuvos l enkų s-gos 
atstovas. Deja. paskutiniu metu 
jis a ts isakė bendradarbiauti . 

Atrodo, kad s-ga numato pa
ruošti savo projektą, įsijungiant 
lenkiškos teritorinės autonomi
jos reikalavimus". 

„Solidarnosc" laikraščio bend
radarbis Vilniuje mini Lietuvos 
lenkų skundą, kad lietuviai 
naikina senus lenkiškus pa
m i n k l u s , šalina l e n k i š k u s 
užrašus. 

Lietuvio atsakymas: „taip. 
tokių įvykių pasitaikė, tačiau 
j ie priklauso praeičiai. Lenkai 
kadaise taip pat naikino mūsų 
v ė l i a v a s . Manding, t o k i o s 
varžybos neveda prie gero kelio. 
Šiuo metu atidaromos mokyklos 
su dėstomąja lenkų kalba. Jeigu 
k a s keičiasi — tai keičiasi tik į 
gerą pusę. Lietuvos lenkai stato 
lenkiško universiteto atidarymo 
klausimą. Tą reikėtų laikyti tik 
p ropagand in iu k a b l i u 
( ,chwyt' ). Lenkiškas mokyklas 
baigia pvz. 500 mokinių. Kaip 
galima jiems atidaryti lenkišką 
u-tą? Kaip galima rasti keliems 
š i m t a m s dėstytojus, la isvai 
kalbančius lenkiškai. Jų trūks
t a net pradžios mokyklose". 

„Kaip ver t inate Lenkijos 
lietuvių padėtį? — užklausė len
kas . „Lenkijos lietuviai laukia 
daugelio problemų išrišimo. Dar 
neperseniausiai jie negalėjo 
naudoti lietuviškų vardų ir 
pavardžių, nekalbant j au apie 
atidarymą lietuviško universi
teto. .Sąjūdis' tų reikalų Len
kijoje nenori liesti. Turime viltį. 
kad .Solidarnosc' padės jiems 
teisiškai sureguliuoti visus ne
sklandumus, ko neįvykdė ko
munist inė vyriausybė". 

„Kokios a te i t ies perspek
tyvos" — klausia lenkas. „Jeigu 
Lietuvos lenkų s-ga aiškiai 
nepasisakys už Lietuvos nepri
klausomybę, o kalbės t ik apie 
lenkišką teritorinę autonomiją 
— prisipažinsiu, bijau ateities. 
Mes nesutinkame su Lietuvos 
dalijimo projektu". 

Į šį lietuvių-lenkų konfliktą 
įsijungė Vilniaus lenkas dak
taras M. Čiubota. „Solidarnosc" 
dienraščio bendradarbio pasi
kalbėjimą redakcija pavadino 
„Nenorime Karabacho" . J au 
pasikalbėjimo pradžioje lenkas 
sako, kad šiuo metu lietu
vių-lenkų k o n f l i k t a s , tų 
tautybių santykiai Vilniaus 
k r a š t e yra laba i blogoje 
padėtyje. Lietuvos lenkų s-gos 
pirm. Jonas Sienkievič Var
šuvos karališkoje pilyje valdžios 
a t s tovams p a r e i š k ė , kad 
Lietuvos lenkai sieks autonomi
jos. Tuo tarpu dr. M. Čiubota 
galvoja priešingai. Tiesa .j is 
sup ran t a L ie tuvos l enkus , 
supranta ir J. Sienkievičių, 

m a s . D U N Lietuvių Operos vado\ybes pasikeiti 
Vladas Žukauskas (dešinėje', perduodamas pareigas, sveikina :;aujaji 
pirmininką Raimunda Korzona. Lietuviu Opera ateinanti sezoną stato 
Donezetti ..Meilės eleksyrą" Morton auditorijoje balandžio 28-29 d. 

Nu'.u -J. Tamulaičio 

t ač i au k a r t u y ra t v i r t a i 
į s i t ik inęs , kad Lie tuva su 
tokiom sąlygom niekuomet ne
sutiks, gal net iki kraujo pralie
jimo. Tačiau visai teisingai jis 
sako, kad Karabachas Lietuvo
je n e r e i k a l i n g a s . Be to , 
negalima užmiršti, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė, kurią supa 
lenkiškas žiedas. J i s klausia 
..Solidarnosc" dienraščio ben
dradarbio — ar lenkai sutiktų, 
jeigu Varšuvą suptų vokiškas 
žiedas? 

Prieš karą Vilniuje buvo t ik 
39c l ie tuvių !tai k l a s t i n g i 
surašymo duomenys! — K.B. >. o 
dabar apie 50*7 . Tad įvažiavimą 
į Lietuvos sostinę lietuviai turės 
t ik per lenkiškas autonomines 
apylinkes. Žiūrėkime realiai: 
aprūpinimas lenkiškų rajonų 
yra labai blogas. O kas jį at
lieka? Ogi Vilnius! Panašiai 
būtų su lenkiškom mokyklom, 
g imnazi jom ir k t . moks lo 
įstaigom. Juk lietuviai nepriims 
lenkų studentų į lietuviškus 
universitetus, siūlydami j iems 
studijas Minske arba Lenkijoje. 
Po Lietuvos lenkų autonomijos, 
ateis Gudijos lenkų reikala
vimai, atskirti jiems Gardiną. 
Rovną. Brastą ir sujungiant 
100-200 km juostą į vieną 
vienetą. Tokius lenkų siekius 
mato lietuviai 'vėliau nubalsuo
jant prisijungti prie liaudies 
Lenkijos - K.B.i 

Bloga padėtis lenkų katal ikų 
Bendri joje. T r ū k s t a l e n k ų 
kunigų. Tikinčiuosius aptar
nauja blogai lenkiškai kalbą 
l i e tuv i a i k u n i g a i . L e n k a s 

dak tan . s ap lankė arki v. J. Ste-
Donavvių prašydamas lenkiškų 
Miši\ Vilniaus arkikatedroje. 
Arkivysk. -J. Steponavičiaus 
a t s akymas : . .Pone dak ta re , 
šiandiena a te ina te pas mane ir 
reikalaujate I .pan žada' ). kad 
kunigai taisyklingai lenkiškai 
kalbėtu i tikinčiuosius. Tačiau, 
kada bolševikai jus naikino, 
persekiojo 40-tuose ir 50-tuose 
metuose, kada jūsų kunigai 
bėgo. palikdami tikinčiuosius jų 
pačių l ik imui , kada arkiv. 
Jalbžykovskis išvykdamas sakė 
..Aš grisiu už metų" — bet jis 
negrįžo — mes davėme savus 
kunigus , kad ir kalbančius 
blogai lenkiškai , bet kad jie tik 
t a rnau tų t ikint iesiems. Ir tas 
jus pa tenkino. Pasižiūrėkite į 
Gudiją: iki šios dienos neturite 
bažnyčios, kun igo (neseniai 
paskir tas vysk. Tadas Kondra-
sevičius — K.B.). Pasižiūrėkite 
į U k r a i n ą — ne tu r i t e net 
lenki=kos mokyklos. Mes viską 
jums davėme. O dabar norite 
dar daugiau. Kad mes jus taip 
spaustume kaip anie — niekas 
iš jūsų nebūtu lenku, užmirštų, 
kad jis ir buvo lenku". Labai 
teisingi arkiv. J. Steponavičiaus 
žodžiai. 

T E A T R A S UŽ 7 MIL. DOL. 

Steppenvvolf teatras pasiryžo 
.statytis nuosavus rūmus. J ie 
kainuos 7.78 mil. dol.. 1650 N. 
Halsted. Chicago. Numatoma 
užbaigti 1990 m. spalio mėnesį. 
Lėšų telkimo vajus vykstąs sėk
mingai. 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
A T S I M I N I M A I 

KUN. J . A D O M A I T I S 

dabar stengiasi klausimą per
formuluoti. Klausimas nebėra, 
ar abortas yra gyvo žmogaus žu
dymas, gyvenimo sąlygoms pali
kus pasirinkimą tarp moters gy
vybės ir negimusio kūdikio, 
kurį pasirinksi? Apklausinėji
mai rodo. jog didžioji dauguma 
pasirinks moters. Ir ši strategi
ja gresia progyvybininkų galuti
niu pralaimėjimu, nebent jie 
pasirodys sugebą klausimą per
formuluoti, parodydami, jog 
motinos ir kūdikio gyvybė gel-
betini kar tu . Nužudžius kūdikį 
nukenčia ir jo motina, net ir tė
vas, net ir plačioji visuomenė. 

Kelly yra labiausiai susirūpi
nės teis. Blackmun teigimu sa
vo vienintelėje nuo teisėjų dau 
gumos besiskiriančioje nuomo
nėje Webster sprendime, esą yra 
„faktas", kad „milijonai moterų 
ir jų šeimos visą savo gyvenimą 
remia teise pasirinkti ar kūdikį 
nešioti, ar ne ir kad ši teisė yra 

kurių tautybių bei rasių žemi
nimo. Katalikai privalo gerbti, 
saugoti ne tik dar negimusią 
gyvybe, bet ir augančią bei už
augusią. 

Anot Kelly, neužtenka vien
kartinės pašalpos moterims. 
Reikia kurt i ne tik moterims, 
bet ir šeimoms palankias sąly
gas. Bet tame darbe partijos ir 
grupės turi vienos kitų išklau
syti. Respublikonai, anot Kelly, 
nerems antiabortinių įstatymų, 
jei negimusios gyvybės apsauga 
pareikalaus daug federalinių 
lėšų. Demokratai nerems antia
bortinių įstatymų, jei jie nesirū
pins moterų socialinės-ekonomi
nės padėties kėlimu. 

Antiabortinė veikla dabar tu
ri peržengti į naują areną, konk
rečiai ginant ne vien dar negi
musį kūdikį, bet ir jo motiną bei 
šeimą. Jei dabar ji tebesišvais-
tys senojoje arenoje, ji galutinai 
pralaimės kovą. a . j . %. 

vengdamas įvelti jį į neparengtus atsakymus, greitai 
akistatą baigė, užprotokoluojant mano ir Stukšio skir
t ingus parodymus. 

Kai pareiškiau pageidavimą, kad man būtų leista 
paduoti mano liudininkus, kurie galėtų nurodyti kalti
nimų neteisingumą, tai man buvo pareikšta, kad aš 
galiu duoti tik tokius l iudininkus, kurie paliudytų 
mano nusikaltimus, jų t ikrumą. Tuo davė man pajus
ti tarybinių darbuotojų ..teisingumą" bei ..objektyvu
mą". 

Tardymas buvo baigtas, kai mano per kratą paim
tose knygose — vadovėlyje buvo rastas pamokos 
konspektas apie Prancūzų revoliuciją^alyginant ją su 
Sovietų revoliucija. Nors prisipažinau, kad t a s 
konspektas mano rašytas, nežiūrint to. buvo sudaryta 
ekspertų komisija, kuri iš mano rašybos panašumo 
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Pare ika lavau iškviesti iš Griškabūdžio Klimaitienę, 
kuri te igė priversta, kad aš pamoksluose agitavęs prieš 
ta rybinę valdžią, kad agi tavęs jaunimą nestoti į kom
jaunimo organizaciją. Tardytojas pareiškė, kad Khmai-
tienė dėl sveikatos negal int i atvykti . Esąs atsiųstas 
gydytojo pažymėjimas. Jakš tys , nors kairesnių pažiūrų 

žmogus, prieš akistatą parengtas bet stengėsi ^ s m t i s , k ,. k a d m m i m a s konspektas parašytas ma-
kad m a n ę s t iksl ia i nesupra tęs . Mat jam buvo įsakyta, » * > ^ » Konstatavimo protokolas ir to konspekto 
kad l iudytų esą aš agitavęs p r i e š f c ^ M • * - £ - £ * ~ ^ p r i e b v l o . Taip pareiškė 
nau, k a d agitacijos nebuvo, « ^ peikiau * * * * * t a r d v t o j a s . O koks skrupulingas teisingumo darbuo-
kad j i s vėlai a tvažiavęs manęs vežti pas ligom, o ne * J ngumas" bet tik ten, kur bent aguonos gru-
kolcbozą, iš kur io gavau arklį . v ež imą , o apie ta i kad £ M ~ £ T g a h m a sužvejoti, 
kolchozuose prasčiau darbai eina, negu pas atskirai t a r d v m a s b u v 0 baigtas ir dar po trijų savaičių 
gyvenančius ūkius, kalbos nebuvo. Jaks tys patvirtino Tuo ta ̂ m a D u K p e r k e l t a s į Lukiškio 
kad b u v ę ta ip , kaip aš paaiškinau. Pasidžiaugiau, kad buvimo pogrindyje buvau perKe 
jis sus ip ra tęs stengiasi mane ne klampint i , bet pade- kalėjimą. 

A n t Stukšys . stipriai parengtas prieš akistatą, 
drąsiai tvir t ino, kad aš j am ir ki t iems kalbėjęs, jog 
prasidėjęs k a r a s Korėjoje, įvelsiąs į karą bovietų 
sąjungą, Ameriką ir komunis tams a te i s galas Man jo 
te iginius paneigus, kad jis meluoja, t u rbū t girtas bū
damas , tokias tar iamai mano kalbas girdėjęs. Stukšys 
gyvendamas Griškabūdyje dažnai būdavo girtas. 
Jau grįžęs iš lagerio sužinojau, kad jis per klai
dą vietoj degtinės išgėręs acto,ar ko panašaus, ir nuo 
to miręs). Prokuroras , neleisdamas klausti Stukšį ir 

Pogrindyje buvo tokia nustatyta tvarka: paskirtu 
laiku visiems keltis - apie 7 vai., sutvarkyti guol,. t.y. 
suvvnioti šieniką, pagalvę ir dekį į rutuli ir sukrauti 
a n t ' n a r ų pasienyje. Už kokio pusvalandžio vedama 
praust is , ta proga išnešama į išvietę ..paraškė t . y 
puodas, kur iuo visi kameros kalima, naudojasi 
natūral iems reikalams. Grįžus gaunama du šmote l io 
cukraus, vėliau duonos porcija ir ..kane . t.y. atvrnntas 
vanduo su prieskoniu. Prieš arba po kavos išvedama 
10-20 min. į kalėjimo kiemą pakvėpuoti grynu oru. 
Sugrjžus laukiama ką kvies j tardymą. Grjzus is tar

dymo, dalinamasi tardymo duomenimis ir ka reikalavo 
pasakyti apie k i tus kameros draugus . 

Kas savaitę — dažniau ar rečiau buvo kameroje 
krata. Visi suvaromi i kampa, nuogai išrengiami, dra
bužiai iščiupinėjami, išvartomos kišenės, ieškoma, a r 
kas neturi paišelio, popieriaus, peiliuko barzdai ir 1.1. 
Po to iškraustomos maistui sudėti spintelės. Kas savai
tę kaliniai p launa kamerą, o kas 10-14 dienu kaliniai 
vedami nusiprausti šiltu vandeniu. Ta proga prižiūrė
tojas kerpa p laukus ir skuta barzda su atšipusiu 
peiliuku. 

LUKIŠKY.1K 

Iš saugumo ministerijos rūsio ligi Lukiškių 
kalėjimo labai netoli — tik per aikštę, bet ..ceremonijų" 
daug. Prie to dar prisidėjo pūslės negalavimai. J a u 
kameroje būdavo sunkumų su šlapinimusi . Ten bū
damas gavau šlapimui varyti vaistų, po vieną prošką 
tris ka r tus dienoje. Rytą vieną suvartojau, o tuoj po 
pietų įsakė pasi imti savo da ik tus perkėlimui. Gailė-
damasi c palikti nesuvar to tas proškas . abidvi ka r tu 
paėmiau. Kiek laiko praėjus, pradėjo veržte veržti 
laukan. Šiaip taip iškenčiau, kol nuvožė prie kalėjimo. 
Ten. kol tvarkė dokumentus , buvau patalpintas į 
nešvarią kamera. Belaukiant , š ia ip taip ir šiek t iek 
teko nuleisti šlapimo kameroje. 

Pagaliau per daug pertvarų, per keletą geležinių 
vartų buvome nuvesti prie pirt ies. Čia visi rūbai per
duoti dezinfekcijai, o patys nuogai išrengti buvome nu
vesti i pusšaltę pirtį, bet su šiltu dušu Šiek tiek atšilęs 
po dušu. galėjau daugiau pūslę pralaisvinti . Po pir t ies 
grąžino iš dezinfekcijos drabužius , davė po šieniką, 
paklode, paduškutę ir išskirstė po kameras. Mane 
paskyrė į didele erdvią kamerą su kokia 30-40 kalinių. 

(Bus daugiau> 

file:///Vade
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DVI ROMANTIŠKOS 
SHAKESPEARE 

KOMEDIJOS 
Stratfordo festivalyje 

ALFONSAS NAKAS 

Vienuolikos dienų ta rpe 
Kanados Stratfordo festivaly iš
gyvenau aštuonis skirtingus 
spektaklius. Visus visų 
aštuonių pastatymų. Dar dų 
pastatymai prisidės liepos gale 
ir vienas rugpjūty. 

Kad pavadinimas skaitytojo 
neklaidintų turiu pasakyti, jog 
buvo trys Williamo Shakespea-
re romantiškos komedijos ir dar 
viena jo tragikomedija. Kita 
proga, čia ar ki tur , bus 
pakalbėta ir apie jas. Šiam 
reportaže rašysiu apie ,,Love's 
Labour's Lošt" (Lietuvoj išvers
ta į „Tuščios meilės pastangos"), 
kurią Third Stage t ea t re 
mačiau liepos 19. Ir apie „A 
Midsummer Night's Dream" 
(„Vidurvasario nakties sap
nas"), kurią su daugiau kaip 
tūkstančiu žiūrovų išsapnavau 
liepos 16, Avon teatre. Abiem 
atvejais buvo dieniniai spek
takliai. Abi komedijas pasi
rinkau gretimai aprašyti todėl, 
kad jų pastatymai iš paviršiaus 
labai panašūs, bet žiūrovo at
minty paliks skirtingi, kaip 
juodas su baltu. 

Pradėkime nuo 

LOVE'S LABOUR'S LOŠT 

Ferdinandas, Navarrės 
karalius (David New), su savo 
draugais didikais Berowne 
(Steve Yorke), Longaville (Paul 
Miller) ir Dumaine (Jeffrey 
Hirschfield) prisiekia trejiems 
metams užsidaryti karaliaus 
dvare, skaityti , studijuoti, 
neprasidėti su moterimis. Ir 
štai, tėvo pasiųsta su politine 
misija, atvyksta Prancūzijos ka
ralaitė (Julia Smith). Ją lydi 
trys draugės: Rosaline (Camil-
le James), Maria (Jacąueline 
Dandeneau) ir Katharine (Jo-
anne Miller). Visi vyrai netenka 
galvų. Visi po vieną įsimyli. 
Sulaužo priesaikas. Dėl Prancū
zijos karal iaus mirt ies ir 
vienerių metų gedulo komedija 
baigiasi be ketverių vedybų, tik 
ir su viltim, ir su klaustuku... 

Aprengti maždaug Prancū
zijos revoliucijos laiko kos
tiumais (jų kūrėja — Charlotte 
Dean). Visi labai jauni ir labai 
gražūs. Visi vaidina su didžiau
siu užsidegimu. Kai kurias 
scenas lydi „prancūziška" 
muzika (Lauros Burton). Yra 
šiek tiek šokių, jų tarpe tempe
ramentingai a t l iekamas 
kazokas, kai visi keturi įsimylė
jėliai persirengia rusais (cho-
reogr. John Broome). Ir vis dėlto 
— vaidinimas išskir t inai 
nuobodus. Nuobodus, nors verk! 
Nors miegok. Ko šiam Third 
Stage teatro meno vadovo, o 
dabar režisieriaus Bernard 
Hopkins pastatymui trūko, 
nelengva atsakyti. Mane asme

niškai tiesiog nervavo aktoriaus 
Chris Heyerdahl, vaidinusio 
kvaišą ispanų didiką Don 
Adriano de Armado, iki amžiny
bės ištęsti svaičiojimai. Nar
cizas! Įsimylėjęs į savo balsą ir 
gestus, jis iš scenos nenorėjo 
trauktis. . . . Negi režisierius 
nesurado tam vaidmeniui ori
ginalesnio vyruko, tokio,kaip 
Brian Linds, kuris puikiai 
atliko kaimiečio Costard vaidme
nį, kurio išėjimų į sceną 
laukdavom? 

„Love's Labour's Lošt" sceno-

Aktoriai Shakespeare „A Midsumer Night's' 
Lucy Peacock kaip Titania. 

Keith Diniscol kaip Botom ir 

tuotoja Sue LePage, muziku 
Michael Convvay Baker, šviesų 
projektuotoja Louise Guinard ir 

je liks tik iki rugsėjo 3. Man jo, kitur minėtu choreografu John 
šio pastatymo, visai negaila... Broome, taipgi su būriu pačių 

Dramos „Love's Labour's Lošt" aktoriai: David New kaip Ferdinandas, Julia 
Smith kaip Prancūzijos princesė. Camille James kaip Rašaline, Steve Yorke 

asilo burna kalbėjo kaip žmo
gaus burna. Taip tobulai 
sukonstruota! K. Dinicol akto
riaus talentas asilo gestams ir 
monologams publiką juokino 
iki užkimimo. Lucy Peacock — 
Titania asilą mylėjo įtikinan
čiai. Aplamai, visi aktoriai ir 
statistai sudarė jokių plyšelių 
neturintį ansamblį. Jaunieji 
lakstė, šokinėjo, it guminiai, 
senieji buvo juokingai orūs. Su 
saiku dainų, su saiku šokių. 
Jokių ištęsimų. Ir geriausiose 
dramose, ir linksmiausiose 
komedijose būna po minutę ar 
po pusę nuobodžių vietų. Zinai, 
kad nuobodžios, statytojams 
atleidi, nes tų nuobodybių gal 
negalėjo išmesti dėl vieno kito 
labai reikalingo žodžio, kantriai 
lauki, kad tie momentai greičiau 
pasibaigtų. Šiame pastatyme 
nuobodžių nebuvo nė kelių 
sekundžių. Viskas savo vietoje, 
viskas reikalinga. Žiūrėdamas 
užmiršai laiką. Bijojai, kad tik 
neužsibaigtų. Štai koks 1989-jų 
Stratfordo festivalio „Vidurva
sario nakties sapno" spektaklis! 

Visų būsimų žiūrovų laimei, 
„Vidurvasario..." spektakliai 
tęsis iki paskutinės sezono 
dienos, spalio 28-? >s. Šį pasta
tymą patariu visiems mano 

kaip Berowne, Darren Birch kaip Moth Chns Heyerdahl kaip Don Adriano s k a i t y t o j a m s p a m a t y t i . Jaunie j i 
Chicagos, Hamiltono ir Toronto 
teatralai, nuvažuokite pažiū
rėti, kaip geras režisierius spek
taklį sukuria ir kaip entuzias
tiški aktoriai savo vaidmenis 
atlieka. 

Nors man lankantis sekma
dienio popietę visos vietos buvo 
išpirktos, tikiu, kad šiokia
dieniams bilietų iš anksto pirkti 
nereikia. Dėl visko štai bilietų 
kasos ilg. dist. telefonas: (519) 
273-1600. Iš Toronto, Londono ir 
Detroito galima skambinti 

de Armando. 

Visiškai kitokie reikalai su 

A MIDSUMMER NIGHT'S 
DREAM 

Ši komedija viena iš Shake-
speare'o gražiausiųjų, beveik iš
tisai eiliuota, išpuošta poezijos 
perliukais. Turinio nepasakosiu 
ne vien todėl, kad visų siužeto 
painiavų negaliu trumpai iš
sakyti, bet ir todėl, kad kas šio 
dramaturgo veikalais domisi, 
apie „Vidurvasario nakties 
sapną" daugiausiai žino. 
Tepaminėsiu, kad čia yra vaidi
nimas su fantastiniu vaidinimu 
jo viduje, pasaka pasakoje. Ne
paisant visų jos teigiamų pri
valumų, blogas režisierius su 
nevykusiais ištęsimais ir nors 
vienas ki tas ne t inkamas 
aktorius galėjo šią meilės ir 
žaidimų pasaką gerokai apga
dinti. Ačiū Dievui, taip neatsi
tiko. Iš tikrųjų, rež. Richard Ou-
zounian, su kostiumų projek-

Vaiva Vėžytė —jurginų karalaitė 1989 metams Ja bus galima pamatyti 
Jurginu parodoje Ford City rugsėjo 3 d. 

Nuotr. E d w a r d J . Mankus 

geriausių aktorių, sukūrė spek
taklį, kokių retai pasitaiko. 

Visų pirma, kaip nūdien dau
gelis Shakespeare pastatymų, ir 
šis sušiuolaikintas, tiksliai 1920 
m. stil iaus, uniformas bei 
civilius kostiumus naudojant 
graikų, o visokius tautinius, 
Atėnų miške, — Artimųjų Rytų 
(tai man. asmeniškai krei
piantis, paaiškino festivalio va
dovybė). Kai Stephen Russell, 
vaidines Atėnų kunigaikštį, pir
mas scenoje pasirodė graikų 
generolo degonaline uniforma, 
su pistoletu ant diržo, publika 
ėmė kvatotis. Hermijos tautinis 
kostiumas nuostabiai panėšėjo 
į lietuvaitės. Net karūnėlė 
puošė jos galvą! 

Žavingai Ian Watson vaidino 
šaunuolį pasakos didvyrį Puck. 
Lakstė jis, kaip vėjas, nuo žmo
gaus prie kito, ką nors 
reikšmingo pasakydamas, 
vienus užburdamas, kitus iš 
miego pažadindamas, dar kitus 
net fiziškai užgaudamas, nors, 
kaip dvasia, jis mirtingiesiems 
neturėjo būti matomas. Nuosta
bi įsimylėjusių jaunuolių ket
veriukė: Peggy Coffey (Hermia), 
Erick McCormack (Demetrius), 
Jerry Etienne (Lysander) ir 
Anne Wright (Helena). Vyrukai 
iš meilės kovėsi dėl vienos mer
ginos. Pucko užburti, dėl kitos, 
ginčijosi visi keturi iš karto, 
keldami didžiausią triukšmą ir 
juoką. Niek Buttom su asilo 
galva kituose šios komedijos 
pastatymuose (anksčiau esu 
matės tris) man labai kvailai 
atrodydavo ir džiaugdavausi, 
kai aktorius asilo galvą nu
siimdavo. Ne šį kartą! Keith 
Dinicol — asilas buvo tikras 
šedevras. Tai ne vien jo, bet ir 
galvos sukūrėjo nuopelnas. Šio 

Clevelando žinios 

LIETUVON IŠLYDIME 
VYRŲ OKTETĄ 

Clevelando vyrų oktetas , 
dviejų savaičių koncertams 
išvykdamas į Lietuvą, rugsėjo 9, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. atliks 
išleistuvių koncertą Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 

Išleistuvių koncerto dalyviai 
girdės didelę dalį repertuaro, 
kurį jie atliks ir Lietuvos 
klausytojams didžiųjų miestų 
salėse: Vilniaus operos ir baleto 
salėje, Kaune, Šiauliuose, Pane
vėžyje, Druskininkuose, Alytu
je, Klaipėdoje, Palangoje . 
Koncertų skaičius ir vietovės 
gali dar keistis. 

Su aštuoniais vyrais vyksta 
solistė Irena Grigaliūnaitė ir 
koncertų koordinatorė Ingrida 
Bublienė. 

Gausiu atsilankymu išlydėsi-
me oktetą sėkmingiems koncer
tams Tėvynėje. 

V.R. 

SOCIALDEMOKRATŲ 
REZOLIUCIJOS 

DĖL BOLŠEVIZMO 

Šio šimtmečio pradžioje nuo 
socialistinio sąjūdžio atskilęs 
bolševizmas atsisakė socializmo 
esmės — demokratijos. Bolševiz
mo kūrėjai įdiegė į praktiką 
šiuos antidemokratiškus postu
latus: 

1. proletarinio internaciona
lizmo, pasireiškusio revoliucijos 
eksportu ir pretenzija į 
pasaulinę revoliuciją? 

2. proletariato diktatūros, 
įteisinusios bolševikų vien
valdystę ir ilgainiui sąlygojusios 
nomenklatūros a ts i radimą; 

3. demokratinio centralizmo, 
sudariusio prielaidas sukurti 
organizaciją, pagrįstą daugu
mos paklusnumu mažumai; 

Bolševizmas įteisino prievartą 
kaip pažangos būdą. Logiška šių 
procesų pasekmė — despotizmas 
su vergų darbu, t e r o r a s , 
žmogaus gyvybės nevertinimas, 
kultūrinė nykuma, tautų prie
spauda ir asmenybės žalojimas. 
LSDP neigiamai vertina 1917 
m. Spalio perversmą, o 
genocidinę bolševizmo veiklą 
laiko nusikaltimu žmonijai. 

XX a. antroje pusėje 
bolševizmo ideologija žlunga, 
prarasdama paskutinius ne
gausius savo šalininkus. 

LSDP nelaiko esamo komu
nistinio režimo socialistine 
santvarka. 

veltui, vietinėm linijom, o tele
fono numerius sužinoti 
informacijoj. 

CLASSIFIED GUIDE 

Pradedant 1988 m. tiapos 2 d., kas aastadlenĮ 
8:40 M 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA atotta) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika -1vtlkata - motarų pasaulis • sportas - literatūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
P a s a k ų pasaulis mažameč iams l ie tuv iukams' 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

AIHanca C o m m u n i c a t i o n s , I n c . 
4 0 8 S o u t h Oak Park A v s n u e , O a k P a r k , IL 6 0 3 0 2 

to l . nr. 8 4 0 - 8 9 8 0 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 
Greitas patarnavimas, žemos kainos 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/&5*X (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W DEVON AVE 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

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

B Mis KOMPIUTERIŲ 
pagalDa galite PIRKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga' patarnaus 

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

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintiej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
paminėt i , kad esate arba,nonte būti 
R i m o S t a n k a u * Kl ientais. Nuosa
vybes Įka inav imas n e m o k a m a i . 

H v * * 
B A L Y S B U D R A I T I S 

N e m o k a m a i į k a i n u o j a 
j ū s ų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
k ime bei pardavime. Kreipt is tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pulaski R d . 
O n e stop Rea l E s t a t e 

S I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Šimait is , Reg Brokeris 

Nuosavybių pardavimas Income Tax 
595i S. Ksdzla Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

Gnhjfe 21 KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

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

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOL1S 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Namai apžiūrėjimui 
SakmadlanĮ, rugpjūč io 27 d. 

nuo 1-4 v. p.p. 

3543 W. 60 PI. — 7 kamb mūrinis 
namas; 4 mieg., atremontuota virtuvė ir vo
nios kamb.; išdažytas rūsys; 3 metų 
garažas; namas neseniai išdažytas, labai 
švarus. Skubėkite! 

5919 S. Savryar — 2 mieg. mūro „bi-
level", 3 metų namas. Didelė virtuvė, daug 
spintelių ir indauja; 5 laiptai į žemutinį 
aukštą; 2 auto. garažas; centr. oro šaldy
mas; atremontuotas vonios kamb. Vertas 
dėmesio Skambinkite dabar! 

No. 510 — Pravažiuokit pro šalį, bet 
netrukdykit. 6618 S. Kadvala. Dailus 3 
mieg. mūrinis namas, 26 metų. V h. 
prausyklos pirmam aukšte; butas rūsyje turi 
4 kamb. 2 auto. garažas, centr. vėsinimas, 
aluminio apdaila Puikus pirkinys! 

Tuščia vlata! Ralkla kontraktorlaua! 2 
tušti sklypai po 30 pėdų + gražus 6 mieg. 
namas; ištisas rūsys. 2 auto. garažas. Daug 
galimybių kontraktoriui uždirbti maišą 
pinigų! Skubėkite, skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes ;ums 
galime padėti, l e s daugrau stengiamės. 
Namo įvertinimui .-ambinkite skubiai — 
dabar. 

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

J 
Dažymas namų iš vidaus ir lauko; 
kambarių remontavimas, elektros ir 
vandentiekio taisymas. Skambinkite 

Vytui: 925-5300. 

TREE SERVICE 

Genėjamo medžių sakas 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

J^^ 19 metų patyrimas 
Jt B k Skambinkite 

• • • f l ^ Justinui 927-5782 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 W. OGDEN 
BERWYN, IL 60402 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsilankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

F O R R E N T 
-

Išnuomojamas 4Va kamb. mo
dernus butas, pilnai įrengtas, su 
šiluma ir oro vėsinimu Marquette 
Parko apyl. Suaugusiems. 
Tel. 598-6193 arba 476-2242 

Murinta „ranch" stiliaus namas ant 1-1/3 
akro sklypo Lemonte. Medžiais apaugęs 
sklypas, netoli upelis; 3 mieg.. 1 % prau
syklos, židinys, 2 auto. garažas. Ir nuosa
vybė ir aplinka — žavingos! Ir kaina taip pat 
— 8182,500. 

Kontraktorlaua svajonė Lamonte! 
Visiškai atremontuotas mūrinis pastatas. 
M1 zona. Vieta raštinėms, parduotuvėms; 
mašinų pastatymo aikštė Ani I-55 Gali
mybė nupirkti daugiau žemės. $210,000 

OLSICK 8 CO., REALTORS 
1180 Stata Straat 
Lamont, Illinois 80434 
(312) 257-7100 

HELP VVAMTED 

PRINTING 

LETTERPRESS PERSON 
with exp Many company benefits. Top 
vvage Western suburbs. Downers Grove. 
1st or 2nd shift 

Basic Englis necessary, 
Cllff 829-9300 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
pirmame aukšte Brighton Parko 
apyl. 

Skambinti 376-0170 

For rent 4 rm. apt. near 97 & 
Ridgeland, Oak Lawn. Clean, 
quiet. gas heat. reasonable. Adults 
only Call 424-6020 

SONGIHAS 

VILNIAUS 
KRAŠTO 

LEGENDOS 
M:i-,... 

OLSICK & COMPANY 1180 State Street temont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAB REALTOR-ASSOCIATE* 

* 



Laiškas 

APIE IŠMINTĮ IR 
IŠMINTINGUMĄ 

DĖL SAMPROTAVIMŲ 
Vienas gydytojas psichiatras 

„Drauge" ėmėsi aiškinti, kas 
yra išmintis ir išmintingumas 
(Draugas, 1989.VIII.15, Nr. 
158). Kvailiems, žinoma, nau
dinga tai kartas nuo karto pri
minti, tačiau ir jie vadovaujasi 
savąją „išmintimi", numodami 
ranka į bet kokias teorijas. 

Tačiau tų sąvokų aiškinimas 
„Drauge" stebina ir normalią 
psichiką turintį, nors ir nenusi
manantį nei filosofijoje, nei 
psichologijoje, nei logikos ar 
istorijos srityje. 0 stebina štai 
dėl ko. 

Autorius savo straipsnyje tvir
tina, jog pasaulį beveik visada 
valdė neišmintingumas, kad iš
mintingumas dėl jo ignoravimo 
niekada negalėjo būti pagrin
diniu elgesio principu. Išminti
mi ir išmintingumu atsisako 
remtis beveik visos ideologijos 
ir beveik visa filosofija (pa
braukimai čia ir žemiau mano 
- V.Sk.). 

Pagaliau, autorius pats susi
painiojęs savo nihilistiniuose 
samprotavimuose ir pamiršęs, 
kad straipsnio pradžioje nusis
kundė, jog „išmintis n iekada 
negalėjo būti kelrode žvaigžde", 
nes ji, kaip ir išmintingumas, 
beveik visada buvo ignoruo
jama, tvirtina, jog „išmintis 
d o r y b e būt i n e g a l i 
niekados". 

Taip suintriguotam mąs
tančiam skaitytojui čia ir iškyla 
klausimas: kas gi pagaliau yra 
toji išmintis? 

Autoriaus tvirtinimu: „išmin
tis — tai žodinis pamokymas 
nepriekaištingo elgesio tai
syklės pavidale", o išmintin
gumas — „tai priekaištų (ne 
žmogaus — V. Sk.) elgesys savo 
ir kitų atžvilgiu". Ginant šias 
tezes, kurios yra daugiau pana
šios į žodžių žaismą negu į 
apibrėžimą, autorius griebiasi 
citatų ir polemikos, pasinaudo
damas vien tiktai sovietinių, 
nors ir lietuviškų autorių, vadi
namų „filosofais", daugiau kaip 
10 metų senumo išvedžiojimais, 
vienus kritikuodamas, kitiems 
pritardamas, tarytum pasauly
je nebūtų buvę tikrų filosofų. 

Šiek tiek nusimanančiam 
filosofijos istorijoje ir 
besivadovaujančiam savo 
gyvenime Šventojo Rašto 
išmintimi arba tiesiog sveika 
nuovoka, autoriaus pateikti 
išminties ir išmintigumo api
brėžimai kelia tiktai šypsnį dėl 
jų nelogiškumo ir prieštaringu
mo. Kad taip iš tikrųjų yra, 
nereikia nei filosofijos žinojimo, 
o užtenka pasiklausyti mūsų 
tautos liaudiškos išminties, 
kurią taip pat atspindi ir tur
tinga lietuvių kalba. 

Lietuvių kalboje žodžio 
„ išmint is" sinonimai y ra : 
išmanymas, pro t ingumas , 
išmintingumas, protas ir daug 
kitų išmintį a t i t inkančių 
žodžių. Žinomas ir priežodis: 
dažnai su sermėga apsivilkus 
vaikščioja tikroji išmintis. 

Lietuviai nuo seniausių laikų 
gerai žino, kas yra išmintis ar
ba protas. Žodžiai protingumas, 
išmintingumas yra vėlesnių 

NAUJAS MOKYKLŲ 
VADOVAS 

Vieton Manford Byrd Chi-
cagoje laikinuoju švietimo 
superintendentu par inktas 
Charles Almo, tačiau bus 
ieškoma nuolatinio superinten
dento. Almo perima pareigas 
rugpjūčio 28 d. 

DAUG SUSIRGIMŲ 
Chicagoje jau daugiau kaip 

1000 vaikų yra susirgę tymais. 
Pasi taikė mirčių. Sveika
tingumo įstaigos ragina skiepy
tis, bet dar apie 54,000 jaunų 
moksleivių nėra įskiepyti. 

laikų naujadarai, reiškiantys 
vieną ir tą pačią išmintį. Šian
dieninėje lietuvių kalboje be 
žodžio „ i š m i n t i s " dažniau 
naudojamas žodis „protingu
mas", nes žodis „išmintin
gumas" yra mažiau parankus 
dėl savo gremėzdiškumo. 

Taigi, kaip čia dabar su gydy
tojo psichiatro tvirtinimu, kad 
„išmintis dorybe būti negali nie
kados"? Manau, jog jis visai be 

pagrindo užsipuola ir bostoniškę 
„Lietuvių enciklopediją" už tai, 
kad ji šalia fodžio „išmintis" at
skiru straipsniu nepaaiškina, 
kas yra „išmintingumas", o 
plačiai aprašo, jo nuomone, 
„gana daug visai nedidelę 
svarbą turinčių žodžių". 

Visų laikų filosofų api
bendrintą ir aiškų išminties 
(išmintingumo) paaiškinimą 
duoda autoriaus „sukritikuota" 
Lietuvių enciklopedija". Todėl 
jo paties diletantiški išve
džiojimai įdomūs gal tik tuo, 
kad jis pats nebežino, kas yra 
išmintis? Tačiau, kaip sakoma, 
popierius viską pakenčia, juo 
labiau, kad šioje šalyje jo tikrai 
netrūksta. 

Vytautas Skuodis 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS ADOMĖNAS 
Gimė 1907 m. vasario 7 d. Mirė 1989 m. rugpjūčio 11d. 

Palaidotas rugpjūčio 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Teilsisi ramybėje! 

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems velionio draugams 
bei pažįstamiems už dalyvavimą šermenyse, laidotuvėse ir 
aukojusiems šv. Mišioms. 

Ypatingai dėkojame kun. Vito E. Mikolaičiui už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką ir pamokslą. 

Dėkojame parapijos klebonui kun. John A. Kuzinskui už 
palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū solistei Daliai Kučėnienei už jautrų 
giedojimą šv. Mišių metu. 

Nuoširdus ačiū mielai mūsų draugei Marijai Ališauskienei 
ir a.a. Jono krikšto dukrelei Aldona Sterbienei už suteiktą 
paguoda. 

Dėkojame karsto nešėjams. Dėkojame už gėles. Dėkojame 
visiems pareiškusiems užuojauta žodžiu ir raštu. 

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriams p. p. Petkams 
už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Liūdinti žmona Sofija, duktė Nijolė ir žentas Rimas, 
anūkės Felicija, Ingrida ir giminės. 

Staigiai netekus mylimo 

A.tA. EDUKO 
didžiausiame skausme pasilikusius mūsų mielus 
GALYTĘ ir ZIGMĄ MOLEJUS, Eduko tėvelius bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu 
liūdime. 

Birutė ir Edmundas 
Liuda ir Vytenis 

Cleveland, OH. 

Idėjos broliui 
A.tA. 

EDVARDUI SABUI 
mirus, jo tėvus JUOZĄ ir JURGITĄ SABUS, sesutę 
AUDRĄ, senolius ZIGMĄ ir HALINĄ MOLIEJUS ir 
ALBINĄ ŠABRINSKIENE bei kitus gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Korp! VYTIS 
Chicagos skyrius 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the b«*t way to M v i rsgularty! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
financing. 

INSUHf0 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tu«. Frl. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9 1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

J 

A.tA. 
STASĖ PIKTUŽIENĖ 

NOREIKAITE 

Gyveno Chicagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 23 d., 6 vai. vakaro, sulaukusi 86 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Akmenės vaisė., Gailaičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Julija Lapkienė, 

žentas Aleksas, trys anūkai: Antanas su žmona Marija ir jų 
vaikai, Cindy, Robert ir Antanas Lapkai, archt. Julijus 
Lapkus su žmona Patricia ir jų vaikai ir dr. Domas Lapkus 
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Antano Piktužio. 
Kūnas pašarvotas rugpjūčio 25 d., penktadieių nuo J iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks rugpjūčio 26 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė , žentas , anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
EDŽIUI SABUI 

mirus, širdingai užjaučiame mūsų mielus bičiulius jo 
senelius GALYTĘ ir ZIGMĄ MOLIEJUS, jo tėvelius, 
sesutę ir ki tus gimines. 

Marija ir Jurgis Janickai 
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Brangaus Vaikaičio 

A.tA. 
EDVARDO SABO 

netekusiai senolei HALINAI MOLIEJIENEI ir šeimai 
seserišką užuojautą reiškia 

„Pelėdų' skiltis 

A.tA. 
JOSEPHINE ZOLP 

Gyveno Arlington Heights, IL. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 24 d., 8 vai. ryto, sulaukusi 91 m 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jack, marti Violet, 

brolis Frank Lawrence su žmona Ann, šeši anūkai, šeši 
proanūkai; mirusio sūnaus a.a. Junius žmona Shirlee, mirusio 
brolio a.a. William Lawrence žmona Betty. 

Velionė buvo teta daugelio dukterėčių ir sūnėnų, taip pat 
— našlė a.a. John, motina a.a. Junius ir sesuo a.a. William 
Lawrence. 

Priklausė Šv. Teresės draugijai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Lack & Sons koplyčioje, Palos Funeral Home, 11028 
Southwest Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. Iš koplyčios 
10:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: sūnus, marti, brolis, anūkai ir kiti giminės. 

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

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 

XVII PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos ir Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga (PLGS) š.m. 
rugsėjo 2-3 d., Darbo dienos savaitgalį, ruošia lietuvių 
gydytojų suvažiavimą. Šis suvažiavimas bus septynioliktas mūsų 
sąjungos istorijoje ir įvyks H y art 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 posėdis 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, doc. dr. J. Bajarskas. 
iš Lietuvos Sąjūdžio sekretoriaus pavaduotojas A. Medalins-
kas ir R. Dapkutė. 5. Meninė programa, kurią išpildys Dalia 
Eidukaitė, susipažinimas, vakarienė ir orkestro muzika iki 
vėlumos 

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
1. Pamaldos už mirusius lietuvių gydytojus Jėzuitų 
koplyčioje 10 v.r. 2. Žuvusių už 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 
A. Plioplys. 5. Darbo posėdis 5-6 v.v.: organizaciniai 
reikalai. 6. Korporacijų susirinkimai ir bendri užkandžiai 
7 v.v. iki vėlumos. 

(Mokslinė programa ir sekantys posėdžiai Įvyks HYATT 
OAKBROOK viešbutyje) 

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 Spring Road, 
Oakbrook, IL 60521. Tel. 312-573-1234 Telex 285373., 

PLGS Valdyba 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. . Ch icago 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v. . Cicero 
Te le fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAJDOTUVTŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
Cicero , I l l i no i s 

Te le fonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 So . 50 Ave. . C i c e r o I l l inois 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI I'KIKMIKSI H'OSK 

Tol. 652-5245 

v • 
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x Jubiliejinis banketas , ku
rį rengia „Draugo" renginių 
komitetas laikraščio aštuonias
dešimt metų sukakčiai pami
nėti, bus rugsėjo 24 d., sekma
dienį, Martiniąue pokylių salėje 
Evergreen Park. 111. 

x Seserų pranciškiečių rė
mėjų seimas bus spalio 1 d. 
Marijonų vienuolyne prie 
„Draugo". Šventos Mišios bus 
11 vai. Marijonų koplyčioje, o po 
pamaldų pietūs ir seimo posė
džiai. Rėmėjai kviečia visus 
dalyvauti ir paremti seselių 
pranciškiečių darbus. 

x Dainavos choras kartu su 
Cicero Šv. Antano parapijos 
choru, vargonuojant muz. Mani-
girdui Motekaičiui, giedos per 
kun. A. Rutkausko, O.P., 50 m. 
kunigystė jubiliejines Mišias 
rugsėjo 10 d. Bilietus į jubilie
jinius pietus galima gauti 
bažnyčios vestibiulyje po 10:30 
sekmadienio Mišių arba parapi
jos klebonijoje. 

x Šeštajam Mokslo i r kūry
bos simpoziumui paremti ren
giamas banketas rugsėjo 16 d., 
šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių cen
tre Lemonte. Stalų rezerva
cijoms skambinti: N. Maskaliū-
nienė 361-5128 arba A. Vaitienė 
831-2813 (vakarais). 

x Vilniaus universiteto an
samblio šokių grupei vadovauja 
Tamara Kalibataitė ir Henrikas 
Uznis. Ansamblio koncertai bus 
spalio 7, 8, 9 dienomis Jaunimo 
centre. Bilietai iš anksto gau
nami Vaznelių parduotuvėje ir 
„Margučio" raštinėje. 

x Just inas ir Elena Liaukai 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centrą parėmė 1,000 dolerių 
auka. Liaukų parama centrui — 
tai parama lietuviškam mokslui 
ir kultūrai, nes archyvuose ir 
muziejuose saugomi raštai ir 
dokumentai, retos knygos ir 
nuotraukos reikalauja priežiū
ros sisteminimo ir publikacijų.. 
Vadovybė ir visi darbuotojai 
Elenai ir Justinui Liaukams 
reiškia didelę padėką. 

x S. Povilenskis, Toronto, 
Kanada, per „Draugo" bendra
darbį St. Prakapą atsiuntė 20 
dol. auką ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Ta proga pridėjo 10 
dol. ir St. Prakapas. Nuoširdus 
ačiū. 

x Padėka. Po sėkmingai pra
ėjusios gegužinės, Lietuvos. 
Dukterų dr-jos centro valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką vieš
nioms ir svečiams, visoms 
sesėms, prisidėjusioms savo 
t r i ū su ir suaukota i s gar
dumynais bei fantais. Ypač 
esame dėkingos mūsų nuolati
n iams nuoširdiems talki
ninkams: Alg. Čepėnui, V. 
Jakovickui, Vyt. Paulioniui, J. 
Šėmai, Ig. Vaičeliūnui ir Ant. 
Valavičiui. Išskirtinė padėka di
diesiems mūsų geradariams: 
Baltic kepyklos savininkams 
— p . p . Ankų šeimai ir p . Vyt. 
Mice ika i . Lietuvišką ačiū 
tariame oro bangomis renginį 
garsinusiems — Margučiui , 
Lietuvos Aidų programai ir 
p.p. Šlutų vedamai Amerikos 
lietuvių radijo va landai . Vi
siems giliai dėkingos Lietuvos 
dukterys. 

(sk) 

x Tau tos šventės minėjime 
rugsėjo 17 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje meninę programą 
atliks Audronė Gaižiūnienė ir 
muz ikas Alvydas Vasai t is . 
Muzikas Vasait is dalį pro
gramos atliks solo fortepionu. 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Kviečia 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga. 

x S k u l p t o r i u s K ę s t u t i s 
Muste ik is atvykęs iš Lietuvos 
ir globojamas Wilson, šiuo metu 
dirba Lakęs ide meno centre 
Michigan City, Indiana. Dail. 
M a r y t ė s Ambrozai t ienės 
pakviestas, dalyvaus Beverly 
Shores Lietuvių klubo ren
giamoj gegužinėj šį sekmadienį 
Stankūnų Pines restorano sode 
ir supažindins su savo darbais, 
sukurtais Lietuvoje ir Ameriko
je. 

x Š iandien visi keliai mus 
veda „I Amžino įšalo žemėje" 
knygos pristatymą Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Ten 
pat 7:30 v.v. bus atidaryta pa
roda „Žingsniai į nepriklau
somybę — paskutiniųjų laikų 
įvykiai Lietuvoje". Po parodos 
ir knygos p r i s t a tymo — 
pasižmonėjimas. Nuoširdžiai 
kviečiame visuomenę atsilan
kyti ir paremti LB Kultūros 
tarybos darbą įsigyjant įdomią 
knygą. 

x Dr . Bronius Nemickas 
kalbės per radijo „Žemė L" 
rugpjūčio 26 d., šeštadieni, 8:30 
vai. vak. apie Hitlerio-Stalino 
suokalbį vokiečių dokumentų 
šviesoje. Jis paaiškins tuos 
pačius dalykus, kurie buvo iš
spausdinti „Pasaulio lietuvio" 
žurnale. 

x Elta, Information Bulletin, 
Nr. 8, išėjo iš spaudos. Tai 
lietuviška informacija anglų 
kalba. Ja galės pasinaudoti 
amerikiečių ir kitų svetim
taučių, mokančių anglų kalbą, 
laikraščiai. Šiame numeryje yra 
daug apie Hitlerio-Stalino su
tartį ir karo pradžią, taip pat 
yra apie pasitarimus Paryžiuje. 

x Rugpjūčio 25 d. sueina 10 
metų, kai mirė mūsų brangi 
Mamytė, Močiutė, Uošvė ir Pus
seserė a.a. S tasė Pa l ta rok ie -
nė . Už ją ir už tėvelį prof. Joną 
bus atlaikytos šv. Mišios tėvų jė
zuitu koplyčioje rugpjūčio 27 d. 
11:15 v. ryto. Draugus ir pažįs
tamus prašome už velionis pa
simelsti. 

(sk.) 

x Ieškomas Vladas Čiuže-
l is , Igno sūnus, gim. apie 
1918-1920 m. Plungės raj., Ju 
dėnų km. Ieško brolis Vytautas. 
Žinantieji apie Vladą Čiuželį 
prašomi pranešti: Leo Kudir
ka , 2115 S. 50 Ave., Omaha, 
N E 68106, arba skambinti „co-
lect" 402-554-8440. 

(sk.) 
x Video, s tereo, siuvimo 

m a š i n a s i r v a i s t u s siun
čiame į Lietuvą. Prekes prista
tome per UPS į kitus JAV mies
tus . Sudaromi iškvietimai, 
s iunč iame kargo. Romas -
P u k š t y s . T r a n s p a k , 2655 W. 
69th St.. Chicago, IL 60629. 
Darbo valandom 12-6 v. p.p. 
k a s d i e n , a r b a s u s i t a r u s . 
Tel .312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienus ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aero
dromuose, įskaitant bilietus į 
kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agentūrą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

x Kviečiame atvykti į jauni
mo ansamblių Toronto „Atžaly
nas" ir Chicagos „Grandis" ren
giamą koncertą rugsėjo 23 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Jauni
mo centre. „Grandies" šokėjai 
kviečia visą lietuvių visuomenę 
kartu pasidžiaugti tautiniais šo
kiais ir linksmai praleisti laiką 
su išeivijos šokančiu jaunimu. 

x Ju rga Ivanauskaitė, „Mė
nulio vaikų" autorė, svarstys 
„Jaunosios kartos kultūrinę 
problematiką Lietuvoje" Santa
ros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farm, Sodus, Mich., rugsėjo 
7-10 d. 

x Jonas Damauskas aptars 
vieną iš labiausiai skaitomų 
knygų „Amžino įšalo žemėje". 
Pristatymą ruošia LB Kultūros 
taryba Balzeko kultūros muzie
juje rugpjūčio 25 d. 8 vai. vak. 
Visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti. 

x „Žinios", Lietuvių Ka
talikų re l iginės šalpos ir 
informacijos centro biuletenis, 
Nr. 1., pasiekė redakciją ir 
daugelį rėmėjų. Informacijos 
biuletenis spausdintas spaustu
vėje, duoda religinės šalpos ir 
lietuvių informacijos veiklos 
žinias, iliustruoja nuotraukomis 
iš Lietuvos — Laisvės statula, 
Kryžių kalnu, Lietuvos jaunimu 
ir kun. A. Svarinsko pokalbiu 
Romoje. 

x „Atgimimas", Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio leidžia
mas savaitraštis, spaudai paruo
šiamas jau JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pa
dovanotu kompiuteriu. Redak
cijoje jaučiamas didelis paleng
vinimas, tačiau procesui pagrei
tinti trūksta kai kurių pridėti
nių dalių ir gal šiek tiek paty
rimo. Tuos klausimus išspren
dus, pirmiausia, žinoma, vėl su 
JAV LB krašto valdybos pagal
ba, — „Atgimimo" redakcija jau 
turės moderniausią spaudai pa
ruošimo sistemą Lietuvoje. To
kiu pačiu būdu spaudai paruo
šiamas ir naujas Sąjūdžio laik
raštis „Respublika", savait
raščiu pasirodysiantis apie rug
sėjo vidurį, o nuo Naujųjų Me
tų jau pradėsiąs eiti dienraščiu. 
Sistemos dalį taip pat padovano
jo JAV LB krašto valdyba, o į 
Lietuvą ją parvežė iš viešnagės 
grįždamas pats Sąjūdžio pirmi
ninkas prof. V. Landsbergis. 

x Dail. Romo Dalinkevi-
čiaus dailės darbų paroda St. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje bus atidaryta rugsėjo 
15 d. 7:30 vai. vak. Paroda bus 
iki spalio 7 d. 
x Norman Burstein, žino

mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

(sk) 
x DUX MAGNUS kelionę 

Lietuvon/plokštelę parėmė 20 
dol. Lietuvos atstovybė Wa-
shingtone, dr. P. Sūkurys, B. 
Rymantas, A. Rimavičius, A. 
Krakauskas, V. Chainas, B. 
Sedleckas, A. Kurkulis, J. 
Straukas, S. Baltrukėnas, J. O. 
Adomaitis; 15 dol. S. Šmaižienė, 
B. Eidukas, S. Vaškys, J. Ka
zėnas, V. Šalčiūnas, V. Rašy
tinis. Širdingas ačiū! 

(sk) 
x Pasaul io Lietuvių Cen

t ras dėkoja naujiems nariams 
ir tiems, kurie padidino savo 
įnašą: 1,500 dol. Illinois Tool 
Works — Matching Funds per 
Algį Kazlauską; 1,100 dol. Baci-
no's on Wacker, Chicago, IL; 
1,000 Vaclovas Valys, Cleve-
land, OH; 200 dol. Albinas ir Vi
ta Mackevičiai, Santa Monica, 
CA; po 100 dol.: Antanas ir Asta 
Razmai, Palos Park, IL, Brigh 
ton Parko Namų Savininkų 
draugija (Antanas Šmitas), Chi
cago, IL; Antanas ir Veronika 
Kriščiūnai, Chicago, IL; Jan ir 
Irena Sutrinavičiai, Mount Pro-
spect, IL; Bronius ir Agota Tiš-
kai, Collinsville, IL; Peter ir 
Auksė Kaufman, Annandale, 
VA. 

(sk) 

Linksmai nusiteikęs „Grandies" jaunimas, nuoširdžiai kviečia į jų rengiamą „Atžalyno" kon
certą rugsėjo 23 d., šeštadienį 6:30 vai. vak. Jaunimo centre. Nuotraukoje iš kairės šaunūs 
grandiečia Larą Bartkutė, Gintas Šlapkauskas, Tadas Stropus ir Aldona Norkutė. 

VADOVĖLIS, 
ŠEŠĖLIŲ ŠEŠĖLIAI, 

KELIONĖ PO 
LIETUVĄ (4) 

JUOZAS MASILIONIS 

Naktį į trečiadieni, rugpjūčio 
10 d., truputį palijo, bet taip 
ramiai, kad, po vakarykščios 
darbščios dienos giliai 
miegodami, ne nejutome, tik iš 
likusių klanelių atpažinome. O 
saulė vėl žeme ritinėjasi, bet 
kažkodėl vis dėlto nešildo. Nors 
ir nešilta, bet salėje sukasi per
nai nematyti sparnai, keldami 
vėsinantį vėjelį. Išjungiame, 
nereikia. 

Dienos pirmininke pakviečia
ma Ona Jagelienė, Chicagos K. 
Donelaičio lit. mokyklos mo
kytoja. 

Pirmąją paskaitą skaito Jonas 
Kavaliūnas, buv. Švietimo ta
rybos pirm., dabar Gary lit. 
mokyklos mokytojas. Jo tema: 
„Lietuvių k. vadovėlis 
suaugusiems". Dėstydamas 
lietuvių k. lietuviškai besi
mokantiems suaugusiems, jis 
rengia vadovėlį, suskirstytą į at
skiras pamokas ir jas praktiškai 
išbandydamas. Savo pranešime 
jis supažindino su penkiomis jau 
parengtomis pamokomis, jų 
metodu. Išdalijęs tas pamokas, 
jas aptarė ir prašė pasisakyti 
klausytojus, duoti pastabų 
dabar ar prisiųsti paštu. 

Antrą paskaitą ,.Altorių 
šešėlių šešėliuose: švie
sos-tamsos motyvas V. Myko
laičio Putino romane" skaitė dr. 
Jolia Kavaliūnaitė, Akrono 
universiteto profesorė. Septy
niolikmečio jaunuolio L. Vasa
rio drama užsimezga, vyksta ir 
vystosi ir galų gale išsisprendžia 
altorių šešėlyje, t.y. kunigystės 
problematikos perspektyvoje. 
Romano pavadinime glūdi ir 
kita jo prasmė: pažymi ne tik 
simbolišką vietą, kurioje vyksta 
veiksmas, bet ir tamsią nuotai
ką, kurią ši aplinkybė sukelia: 
altorių šešėly pradeda L. 
Vasaris tarnauti Dievui ir 
altorių šešėly grimsta jo poeti
nis talentas. Antiteziniu 
įvaizdžiu — saulė ir šešėlis, tam
sa ir šviesa perpintas visas 
romanas, perpintas liūdesiu ir 
džiaugsmais. Sapnų karalija ir 
plieninio skambalo smūgiai, 
vaikiškas drabužis ir sutana, 
šviesa ir tamsa, susijungimas ir 
išsiskyrimas, šiluma ir šaltu
mas. Visus šiuos motyvus prele
gentė parėmė daugybe citatų iš 
šio romano. Tikime, kad ši taip 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys. Trans-
pak,^655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk> 

įdomi paskaita bus išspausdin
ta. 

Diskusijose buvo iškelta daug 
pasisakymų, prisiminimų, jo 
reikšmės lietuvių literatūrai bei 
jaunimui. 

Vietoje trečios šios dienos pa
skaitos Juozas Masilionis papa
sakojo savo įspūdžius iš kelionių 
po Lietuvą. Lietuvoje lankėsi 
šių metų liepos 14-29 d. Buvo 
apgyvendinti Vilniuje „Lietu
vos", o Kaune„Neries" viešbu
čiuose, turėjo progos pamatyti 
abu šiuos miestus. Susitiko su 
klasės draugais, savo buvusiais 
auklėtiniais. Lankėsi tėviškėje — 
tėviškės nebėra. Panevėžy buvo 
tris kartus, nuvežė Panevėžio 
gimnazijos muziejui savo reda
guotą „Panevėžio" monografiją, 
Biržams vieną l i teratūros 
vadovėlį, aplankė Rokiškį su 
viena gražiausių bažnyčių. 
Kupiškį. Anykščius su Bara
nausko klėtele ir Vienuolio 
kapu. Marijampolėje aplankė 
bažnyčią su pal. J. Matulaičio 
altoriumi, Žemaitės ir Armino 
kapus, Vilkaviškį. Kybartus ir 
(horribile dictu!) net Donelaičio 
Tolminkiemi, dabartinius „šva
riuosius prūdus". K. Naumies
čio vid. mokykloje esančiam V. 
Kudirkos muziejui nuvežė ir pa
dovanojo „Varpo" 4 jau išleistus 
tomus. Paežeriuose aplankė 
Kudirkos klėtelę su garsiuoju 
smuiku. Kitoje kelionėje 
aplankė Raseinius, Betygalą ir 
abi Maironio tėviškes — Pa-
sandvarį ir Bernotus. Varėnoje 
ieškojo grybų, didžiavosi Perlo
jos Vytautui paminklu. Alytaus 
Kraštotyros muziejui nuvežė T. 
Navicko „Alytaus" monogra
fiją. 

Vakare buvo poezijos vakaras 
ir Dainavos aidų programėle. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

JUODOJO KASPINO 
DEMONSTRACIJA 

CHICAGOJE 

Chicagos miesto centre 
rugpjūčio 23 d. buvo Juodojo 
kaspino demonstracija. Ją or
ganizavo ir pravedė Pavergtų 
tautų Illinois tarybos pirm. K. 
Oksas. Nežiūrint lietaus, susi
rinko apie 500 žmonių. Dau
giausia buvo lietuvių, bet taip 
pat latvių, estų, lenkų, ukrai
niečių. Plevėsavo šių visų 
tautinės vėliavos. Buvo nešama 
nemažai, ypač lietuvių, tautinių 
vėliavėlių. Buvo nešami plaka
tai, kur buvo reikalaujama lais
vės dabar, reikalaujama, kad 
rusai okupantai kraustytųsi iš 
Pabaltijo. 

Daley aikštėje susirinkusi 
minia, miesto centrinių gatvių 
šaligatviais visų pirma žygiavo 
į Vokietijos konsulato būstinę. 
Gatvėse policija pristabdė 
judėjimą, kad demonstrantai 
lengviau praeitų. Demonstruo-
tojai eidami gatvėmis šauks
mais angliškai skandavo: „Lais
vės dabar!" Į vokiečių konsula
tą įėję trys demonstrantų atsto
vai įteikė peticiją, adresuotą 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriui. Peticijoje buvo pri
mintas Ribbentropo-Molotovo 
slaptasis paktas, kuris buvo 
priežastis, kad buvo nutraukta 
Lietuvos, Latvijos, Estijos nepri
klausomybė. 

Pabaltijo valstybėse atbun
dantis laisvo apsisprendimo 
reikalavimas prasiveržia tų 
tautų išeivijos prašymu, kad 
Vokietijos vyriausybė 
pripažintų tokio slapto susi
tarimo buvimą, kad dabar 
Vokietija padėtų panaikinti to 
slapto susitarimo padarinius, 
imdamasi diplomatinių prie
monių prieš Pabaltijo okupaciją, 
keldama šį reikalą Jungtinėse 
Tautose bei Europos saugumo 
komisijoje ir visuose pasi
tarimuose su Sovietų Sąjunga. 
Vokietija turi pripažinti savo 
pareigą imtis visų priemonių, 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A. a. J u o z a s Šarapnic-
kas , St. Catharines, Ont., lietu
vių didelis veikėjas, buvęs pir
mininkas ar valdybos narys, 
mirė ir, dideliam būriui lydint 
bei kun. K. Butkui , OFM, 
atl iekant religines apeigas, 
palaidotas vietos kapinėse. 

— A. a. Marija R a m a n a u s 
kienė, 83 metų amžiaus, mirė 
Oakville, Ont. Po pamaldų 
Lietuvos kankinių parapijos 
bažnyčioje palaidota liepos 19 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. 

— St. Ca thar ines , Ont..de
monstracijos įvyko rugpjūčio. 
23 d. 7 vai. vak. Dalyviai reika
lavo laisvojo pasaulio prisi
dėjimo prie panaikinimo žiau
raus komunis t in io režimo 
visame Pabaltijy ir panaikinimo 
1939 metų Molotovo-Ribbent-
ropo sutarties, pagal kurią buvo 
pasidalinta Pabaltijo tautomis. 

— Montrealio lietuviai Juo
dojo kaspino demonstracijas 
prieš Molotovo-Ribbentropo su
tartį jos sukakties 50 metų pro
ga turėjo prie Sovietų Sąjungos 
konsulato. 

Lietuvo- skautu ^ąjungf*? vadovybe Ih.ūkijoic U kaires: Br Juodelis iš JAV. 
L. Kiliulienė i§ JAV, Dilba, tarybos pirm F Šakalys, dvasios vadas kun. 
S. Tamkevičius, Vyriausia Skautininke S Gedgaudienė iš JAV ir C. Kiliu
lis iš JAV. „ , . , , . 

Nuotr. Br. Juodel io 

kad būtų atitaisyta skriauda, 
padaryta Pabaltijo valstybėm. 
Kadangi Chicagoje nėra Sovie
tų konsulato, ta i buvo sustota 
tik prie Vokietijos konsulato. 

Iš čia visa eisena patraukė 
prie centrinių JAV valdžios 
įstaigų. Čia aikštėje kalbas per 
mikrofoną pasakė lietuvių at
stovas pulk. K. Oksas, lenkų 
atstovas J. Witkowski, estų 
atstovė G. Karu, latvių atstovas 
R. Kalunds, ukrainiečių atsto
vas dr. J. Charkewicz. 

Visi jie iškėlė Ribbentro
po-Molotovo pakto neteisin
gumus, pabrėžė pavergtų tautų 
teisę į laisvę, išryškino sovie
tinės okupacijos neteisybes ir 
skriaudas ir reikalavo grąžinti 
okupuotoms tautoms nepriklau
somybę. Dr. V. Dargis savo 
žodyje paryškino šiuos reikala
vimus ir pravedė demonstrantų 
laisvės šūkius. 

Buvo duotas dar žodis ame
rikiečiui studentui D. P. Stein-
berg, kuris su tarptautinio 
medikų sąjūdžio priešatominį 
karą nariais neseniai lankėsi 
Lietuvoje ir paliudijo, su kokiu 
ryžtu Lietuvos žmonės siekia 
laisvės. D. Steinberg studijuoja 
mediciną Chicagos universitete. 

Dar suspėjo televizijos 9 
kanalo atstovas paskelbti, kad 
tą patį vakarą demonstracijos 
bus rodomos televizijoje. 

Demonstraci jos baigtos 
giesme „Dieve , la imink 
Ameriką". 

Po to savaimingai lietuviai 
užtraukė „Lietuva, tėvyne 
mūsų". Latviai ir estai sugie
dojo savo himnus. 

Dėmesį traukė tautiniais dra
bužiais pasipuošusios lietuvės. 
Buvo jaunimo grupė iš Le-
monto. N. Gierštikienė sudarė 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių Chicagos moksleivių grupę. 
I šią pavergtų tautų demonstra
ciją dar buvo įsiterpę Salvado
ro ateiviai, kurie kėlė reikalą 
gydymui evakuoti sužeistuosius 
to krašto žmones. 

Juodojo kaspino demonstra
cijas užbaigiant K. Oksas, 
kalbėdamas į minią, pabrėžė, 
kad komunizmas žlunga ir kad 
turi būti nuo jo prievartos išlais
vinti Centro Amerikos, Piet
vakarių Azijos ir kitų kraštų 
gyventojai, kur komunistų ag
resija pasireiškė. 
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