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Bushas ragina Gorbačiovą 
Kennebunkportas . — Prez. 

Bushas pasakė, jog Sovietų pre
zidentas M. Gorbačiovas turėtų 
parodyti santūrumo reaguojant 
į Baltijos valstybių reikalavi
mus daugiau nepriklausomy
bės, kur masinės demonstraci
jos iššaukė paskutiniu metu 
naujus įspėjimus iš Kremliaus. 

Prezidentas šį kreipimąsi pa
darė po to, kai susitiko su Se
nato mažumos vadu sen. Robert 
Dole ir jo žmona Elizabeth, ku
ri yra Darbo departamento sek
retorė, kurie ką tik grįžo iš ke
lionės Lenkijon ir Armėnijon ir 
padarė prezidentui savo prane
šimą. Prez. Bushas ragino Gor
bačiovą imtis tokios pat tak
tikos Baltijos atžvilgiu, kaip 
Sovietų vadas tai darė su Lenki
ja, kurioje pirmą kartą per 45 
metus yra ministeris pirminin
kas ne komunistas, rašo „The 
Washington Post" dienraštis. 
„Aš manau, jog Mr. Gorbačiovo 
reakcija į Lenkijos pasikeitimus 
buvo išimtinai protinga ir tikrai 
bet kokiu būdu ne militariška. 
Gorbačiovas paragino Lenkijos 
komunistus bendradarbiauti su 
nauja vyriausybe". 

Prezidento pasitikėjimas 
Bushas dar pastebėjo: „Ir aš 

tikiu, kad turėtų būti toks pat 
tonas ir dabar, kai greiti pasi
keitimai vyksta rytų Europoje, 
ir ne tik Lenkijoje, bet ir kituo
se kraštuose. Ir aš turėčiau pa
sakyti, kad tai, kaip Gorba
čiovas tvarkė ir reagavo buvo 
labai pozityvu". Prezidentas 
baigė, sakydamas, kad „reikia 
tikėti, jog tai bus tęsiama, o 
persitvarkymai bus atlikti tai
kingai ne tik išorėje, bet ir So
vietų Sąjungos viduje". 

Prezidento komentarai įvyko 
po to, kai buvo pranešta, jog 
Gorbačiovas iš savo atostogų 
namų Kryme paskambino Lie
tuvos Komunistų partijos sekre
toriui, įspėdamas, kad laisvės 
sąjūdis nuėjo per toli. Kremlius 
užsirūstino, kad buvo vykdomos 
protesto demonstracijos rugpjū
čio 23 d. prieš Baltijos valstybių 
okupaciją, ir specialiai ant 
lietuvių, jog vyriausybės komi
sija paskelbė viešai, kad įvykdy
ta okupacija sulaužė tarptauti
nės teisės principus ir kad Lie
tuvos Komunistų partija nori 
atsiskirti nuo Maskvos. 

\ \K ŠfcTrrCUPHTiOM 

Latvių telegramos Kremliui 
Ryga. - (SIA) - Latvijos 

Liaudies Frontas rugpjūčio 27 d. 
pasiuntė telegramas TSKP 
Centro komitetui ir TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
Gorbačiovui. Štai jų tekstas. 

Mes, TSRS liaudies ir Latvi
jos TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatai, su pasipiktinimu 
sutikome 1989 m. rugpjūčio 25 
d. TSKP, CJ&.kreipimąsi „Dėl 
padėties tarybinėse Pabaltijo 
respublikose5. 

Mes kategoriškai -protestuo
jame prieš tendencingą politinės 
situacijos charakteristikos įver
tinimą, kuris desinformuoja Ta
rybų Sąjungos gyventojus ir 
pasaulio visuomenę, trukdo res
publikos pertvarkai. 

Mūsų rinkėjų vardu su visa 
atsakomybe pareiškiame, kad 
Latvijoje nėra politinės krizės, 
jėgų susirėmimo, bet plinta liau
dies palaikomas demokratizaci
jos ir viešumo procesas. 

Sąjūdžio telegrama 
Kremliui 

Vilnius. — Rugpjūčio 28 d. Są
jūdžio vadovybė pasiuntė šią te
legramą SSRS liaudies deputa
tų antrajam suvažiavimui ir 
SSRS AT prezidiumo pirminin
kui Gorbačiovui: 

„TSKP CK vardu paskelbta
me pareiškime dėl padėties ta
rybinio Pabaltijo respublikose 
yra daug netiesos. Tai rodo, kad 
TSKP CK aparatas naudojasi 
arba nekompetetingais ar blo
gos valios informatoriais. Ir 
viena ir kita, kol TSKP CK apa
rato galia tebėra panaši į grupės 
žmonių diktatūrą sudaro pavojų 
Tarybų Sąjungos tautoms. At
kreipdami į tai būsimo TSRS 
liaudies deputatų antrojo suva
žiavimo dėmesį, kartu protes
tuojame prieš pareiškimo toną, 
įžeidžiamus epitetus, tautų ne
santaikos kurstymą. Ypač pavo
jinga yra to pareiškimo anti 
konstitucinė nuostata, nukreip
ta prieš respublikų ir tautų ap
sisprendimo teisę". 

Pasirašė SSRS liaudies depu
tatai Buračas. Landsbergis, 
Marcinkevičius, Ozolas, Pruns
kienė. 

Pareiškimas, tarsi pareikštas 
TSKP CV vardu, ir jame su
skambėję grasinimai ištisoms 
tautoms, tenka apgailestauti, 
ne tik nepadeda Latvijos gyven
tojų konsolidacijai, bet priešin
gai. 

Mes įsitikinę, kad Latvijos 
liaudis tęs pradėtą kursą — vi
suomenės atgimimą. 

TSRL liaudies deputatai : 
Avetinš Bišer, Grinovskis Za-
rinš, Ivans Inkens, Kalninš 
Kesbers, Kuksin Laucis, Luca-
na Neiland, Osolinš Pauls, Skul-
mė Girulis, Čepanis Šliakota, 
Eisan Janek. 

Latvijos TSR liaudies depu
tatai: Abolinia Berzinš, Vitols 
Gibijets, Žile Taudiš, Kalnbers 
Konošoncka, Kraminš Lakis, 
Matuls Misans, Pilenieks Prie-
ditis, Priednieks Rukmanė, Se-
manė Skuinš, Chelšteins Gi-
nats. 
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„Baltijos kelio" ženklas, pradėtas 
pirmą kartą naudoti Vilnius- Ryga-
- Talinas žmonių milijoninėje gran
dinėje 1989 m. rugpjūčio 23 d. prieš 
Sovietų Sąjungos okupaciją. Ženkle 
atvaizduotos visos trys Baltijos vals
tybės. 

Moldavai laimėjo 
Kišinevas. — Moldavija lai

mėjo pirmą žingsnį įvesti savo 
kalbą į respublikos gyvenimą. 
Įvyko AT balsavimai, kad būtų 
paruoštas įstatymas kalbos 
reikalu ir už tai pasisakė 300 
narių ir tik 43 balsavo prieš. 
Dviejų miestų delegatai, kuriuo
se gyvena maždaug 80,000 žmo
nių, daugiausia rusų tautybės, 
kalbėjo prieš tokį įstatymą. 
Jstatymų leidėjai mano, kad jie 

ESTOf NEVER JDINED U.S.S. 

„Lietuva be suvereniteto 
— Lietuva be ateities" 

Gorbačiovas už Stalino įvykdytą okupaciją 

„Estija niekada neįsijungė j Sovietų Sąjungą". Estai Talino mieste prededa rugpjūčio 23 d. 
protesto demonstraciją, kurioje sujungtomis rankomis su latviais ir lietuviais reikalavo Sovietus 
baigti okupaciją. 

Lenkijos komunistų reikalavimai 
Varšuva. — Solidarumo vadas 

Lech Walesa kritikavo Komu
nistų partiją už reikalavimą 
daugiau teisių, negu buvo sutar
ta kalbant apie naujos vyriau
sybės sudarymą. Jis patarė ko
munistams nustoti žaidus pavo
jingą žaidimą ir apgaudinėti 
žmones. Jis aiškiai pasakė, kad 
komunistai privalo padėti atsta
tyti tragišką Lenkijos padėtį, 
į kurią jie patys pastatė visą 
kraštą. 

,,Ar prašau partiją suprasti 
laiką, kuriame jie gyvena", 
kalbėjo reporteriams Walesa 
Gdansko mieste, kuriame jis 
gyvena. Komunistai esą visai 
praradę žmonių pasitikėjimą. 
Trečiadienį buvo patvirtintas T. 
Mazowiecki ministerio pir
mininko pareigoms. Dar prieš 4 
mėnesius solidarumas buvo už
drausta organizacija. Komunis
tai dabar reikalauja daugiau 
ministerijų, negu Gynybos ir 
Vidaus reikalų, pažadėtų jiems 
anksčiau. Mazowiecki pažadėjo 
sudaryti koalicinę vyriausybę, 
neminėdamas paskutinių ko
munistų re ikalavimų. Bet 
Walesa kalbėjo, jog užtenka 
Lenkijai 42 metų diktatoriško 
režimo, reikia išminties ir 
vyriausybei ir visa lenkų tauta 
turi padėti. 

Komunistų kal tė 

VValesa kalbėjosi su Asso
ciated Press atstovais. Jei ko
munistai bus protingi, t a i 
komunistai galės gauti daugiau 
teisių, bet jei nori svarbias po
zicijas užgrobti jėga, tai jos jiems 
nebus duodamos. Komunistų 
partija prarado savo galią birže
lio mėnesį, kai Lenkijoje įvyko 
rinkimai. Tačiau komunistai 
turi jaustis kalti už Lenkijos 
katastrofą ir padėti išbristi iš 
ekonominio chaoso, o ne pasilai
kyti turėtas vietas, kalbėjo 
Walesa, kuris šiuo metu yra 

įstatymą paruoš galutinėje re
dakcijoje per savaitę laiko ir 
pateiks Aukščiausiajai Tarvbai 

priimti. Rusų istorikas, -Jedmsi-
vos grupės narys Vladimir Solo-
nar pasakė: „Jei įstatymas bus 
priimtas, tai ramybės nebus". 
Jis sako, kad ..įtampa nepra
nyks". 

Moldavija turi 4.2 mil. gyven
tojų ir yra viena iš 15 respubli
kų, Stalino 1940 m. įjungta į So
vietų Sąjungą. Moldavai suda
ro 64% gyventojų, ukrainiečiai 
14%, rusai 13%, turkai 3.5% ir 
po 2% yra žydų ir bulgarų. 

nuolat pasitarimuose sudarant 
naująjį kabinetą. 

Ministeris pirmininkas pagal 
įstatymą tur i sudaryti vyriau
sybę per tr is mėnesius, bet So
lidarumo vadai mano, kad ją 
pavyks suformuoti dar šį mėne
sį. Lenkams teks labai suveržti 
diržus, nes labai trūksta maisto. 
Tai priminė ir Walesa. Tačiau 
to vakaro televizijos programa 
nieko neužsiminė ..pie Walesos 
pasisakymus užsi^ nio žurnalis
tams. 

Komunistų partija išleido pa
reiškimą, kuriame rašo, kad 
Lenkija „turi pasilikti ekoni-
miniai ir kariškai Varšuvos 
pakto nare", bet tam nesiprie
šina ir Solidarumas. 

Sen. Dole laiškas 
Baltijos kraštams 
VVashingtonas. — Senato res

publikonų mažumos vadas Ro
bert Dole, kuris grįžo iš kelionės 
aplankęs armėnus Sovietų 
Sąjungoje ir Lenkiją ir pirma
dienį prez. Bushui, Kennebunk-
porte atostogaujančiam, padarė 
pranešimą, prieš išvažiuodamas 
į minėtą kelionę, pasiuntė Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nėms šį pranešimą: 

„Apgailestauju, kad negaliu 
šiandien būti su jumis ir asme
niškai prisijungti prie jūsų bal
sų, reikalaujančių teisingumo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonėms. 

Šiandien istorinės svarbos 
diena jums ir svarbi data pasau
lio kovos už laisvę istorijoje. Šis 
jūsų susirinkimas ir pastarųjų 
mėnesių įvykiai kaimyninėse 
srityse, mums primena, kad nei 
valstybės priespauda, nei laiko 
tėkmė negali numalšinti laisvės 
troškimo. 

Mano šalies žmonės stebi visa, 
kas vyksta Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Mes žavimės jūsų 
kova, viltingai žvelgiame į jau 
pasiektą pažanga ir mes būsime 
šalia jūsų, kai jums teks spręsti 
likusius — gąsdinančiai sunkius 
uždavinius. 

Dieve, laimink Estiją! Dieve, 
laimink Latviją' Dieve, laimink 
Lietuvą! 

Pasirašė Bob Dole, 
JAV senatorius. 

1989 m. rugpjūč;e 23 d. 

— Vat ikanas praneša, jog 
pirmuoju nuncijumi I>» 'Rijai 
paskirtas monsinjoras J- t Ko-
walczyk, kuris bus pilnas nun 
cijus Varšuvos pakto krašte. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Afganistano laisvės kovo
tojai sustiprino puolimus Khost 
miesto, kuris yra 80 mylių už 
sostinės. Diplomatai praneša, 
kad tai didžiausia ofenzyva, kai 
pasitraukė Sovietų kariuomenė. 
Khost miestas yra dabar atskir
tas beveik nuo viso Afganista
no ir komunistinės vyriausybės 
maisto atsargų. 

— Taiwano policija suėmė 
vieną amerikietį ir vieną kana
dietį, kurie jau buvo gimę 
Taipei mieste, nes agitavo už at
siskyrimą nuo Kinijos. Agentai 
juos įsodino į lėktuvą ir išvežė, 
bet neskelbiama į kokį kraštą. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II jau antrą kartą pasisako už 
vieningą krikščionišką Europą, 
kuri turėtų apimti žemės plotą 
nuo Atlanto iki Uralo. 

— Japonijoje tropikinė aud
ra paskandino 1,000 namų, už
mušė 3 japonus ir 11 sužeidė, 
kai ji siautė 55 mylių greičiu 
pietinėje Japonijos dalyje. 

— Chicagos Simfoninis or
kestras ir choras pradėjo savo 
paskutinę koncertų kelionę 
Europoje su dirigentu Georg 
Solti, kuris pasitraukia iš diri
gento pareigų. Koncertų atida
rymas įvyko Londono karališko
je Albert Hali salėje. Su trium-
fališku pasisekimu atliko Ber-
liozo ..Fausto prakeikimas". 
BBC perdavė per savo televizi
jos programą. Daug čikagiečių 
lydi orkestrą šioje kelionėje, 
nors bilietai labai brangūs. Kri
tikas Robert Marsh rašo, kad tai 
buvo neįtikėtinas mūsų choro 
puikus dainavimas, neskaitant 
jau virtuoziško orkestro groji
mo. 

Sąjūdžių pasitarimas 
Ryga. — Vakar čia įvyko Lat

vijos. Estijos ir Lietuvos 
sąjūdžių atstovų pasitarimas. Iš 
tų respublikų sostinių praneša
ma, jog sąjūdžių įstaigos užvers
tos laiškais, telegramomis, tele
foniniais skambinimais ir vizi
tais žmonių, kurie ragina neda
ryti kompromisų ir tvirtai laiky
tis Kremliaus atžvilgiu. Žmonės 
Baltijos kraštuose yra pasipikti
nę Kremliumi ir visi įsipareigo
ję kovoti už nepriklausomybe, 
kalbėjo Estijos Liaudies Fronto 
atstovas Leonard Meri. Gyven
tojai supranta, kad yra tam 
tikra karinės intervencijos gali 
mybė Baltijos kraštuose, tačiau 
niekas to nebebijo 

Maskva. — „New York Ti
mes'" biuras iš Maskvos prane
ša, jog Komunistų partijos vadai 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje iš
leido pranešimus, kuriuose sa
vo pasisakymuose svyruoja tarp 
Kremliaus reikalavimų suvar
žyti tautinius judėjimus ir tarp 
tų respublikų sąjūdžių įvesti dar 
didesnius pakeitimus. 

Atskiri pareiškimai buvo iš
leisti po nepaprastų posėdžių 
kiekvienoje respublikoje. Cent
ro komitetų pasitarimuose buvo 
diskutuojama Maskvos įspėji
mas prieš tų kraštų nepriklau
somybės keliamus klausimus. 

Vytas Tomkus, kuris yra So
vietų Kongreso narys Maskvo
je, dalyvavo komiteto posėdyje 
ir papasakojo, jog Brazauskas 
pakartojo Gorbačiovo jam pasa
kytus žodžius posėdžio daly
viams: „Lietuva buvo ir turi bū
ti Sovietų Sąjungoje ir niekas te
gu negalvoja apie atsiskyrimą". 

„Mes eisime pi rmyn" 
Šeštadienį Sovietų Komunis

tų partijos vadovybė pasisakė 
prieš tautinius Baltijos sąjū
džius, apkaltino juos ekstremis
tiniais norais, pabrėždama, kad 
jie yra „virusai", sukėlę visame 
krašte krizę. Visų trijų respub
likų Komunistu partijų atsaky
muose, perskaitytuose per tele
viziją, pripažįstama, kad yra mi
litaristinio elemento respubli
kose, tačiau tokios grupės yra 
nežymios ir pažadėjo siekti, kad 
būtų laimėta daugiau laisvės. 

Nėra žinoma, ar Gorbačiovas 
skambino Estijos Komunistų 
partijos vadui Vaino Valjas, 
kuris jam gerai pažįstamas iš 
universiteto studijų kartu, arba 
Latvijos Komunistų partijos va
dui Janis Vagras. Estų Valjas 
pasakė: „Mes gerai suprantame 
Maskvos susirūpinimą apie tas 
ekstremistines grupes, bet 
ekstremizmas nėra pagrindinis 
dalykas", ir jis pažadėjo Estijos 
žmonėms — „mes eisime tolyn". 

Maskvos provokacija 
Kai vietiniai partijos vadai 

bando laviruoti, tai kiti vyriau
sybių nariai Baltijos respubli
kose griežtai atmeta Maskvos 
kaltinimus, nes tai esą kišima
sis į respublikų reikalus. Komu
nistų partijos ideologai Latvijoje 
ir Estijoje kalbėjo televizijose ir 
per radijo stotis, pasisakydami 
prieš Maskvos vyriausybės 
pareiškimą... Estų ideologas 
Mikk Titma klausytojams sakė. 
jog estams tai yra visai „ne
priimtina" ir „provokuojantys 
dalykai" — niekas daugiau, 
kaip kišimasis į vietos reikalus. 

Latvijoje Ivars Kezberis, res
publikos partijos ideologas, pa
vadino Kremliaus pareiškimą 
„neatsakingu ir provokuojančiu 
Latvijos žmones". Jis pasirašė 

— Jeruzalėje Demjanjuko 
advokato užpuolėjas, kuris išpli
kino Yoram Sheftelio akis, 
Izraelio teismo nuteistas 3 m. 
kalėjimo bausme ir 11,000 dol. 
sumokėti advokatui Sheftel už 
gydymo išlaidas. 

— Sofijoje, Bulgarijos sosti
nėje esą diplomatai praneša, jog 
pietinėje krašto dalyje buvo už
mušta 15 bulgarų, kai susirėmė 
saugumo policija ir Pamac 
bulgarai, kurie nori emigruoti. 

kartu su kitais delegatais Kong
reso telegramą Gorbačiovui ir 
Centro komitetui, kuri reika
lauja paaiškinimo, kas tokį 
pareiškimą surašė ir paskelbė. 
(Žiūr. tekstą kitoje šio puslapio 
vietoje.) Lietuvos Sovietų Kong
reso delegatai taip pat pasiun
tė panašią telegramą į Maskvą, 
o estai turėjo tai padaryti sekan
čią dieną. 

Kremlius pyksta ant lietuvių 

Pranešama, kad Lietuva išim
tinai užsitraukė Kremliaus pyk
tį, kam vyriausybės komisija 
paskelbė Stalino-Hitlerio paktų 
išvadas, įrodančias Lietuvos 
okupaciją. (Komisijos tekstas 
ištisai buvo atspausdintas ant
radienio „Drauge".) Taip pat 
Kremlius pykstąs ir už pasiūly
mus atsiskirti Komunistų parti
jai nuo centrinės partijos Mask
voje. 

Pranešama, jog Lietuvos Ko
munistų partija paskelbė savo 
pareiškimą, raginantį visus res
publikos žmones vienytis krū
von ir tuo pačiu metu pasisakė 
už šį Šūkį: „Lietuva be suvere
niteto — Lietuva be ateities!" 

Latvijos Liaudies Fronto prez. 
Dainis Ivans ir Sovietų Kongre
so delegatas, pasakė, jog yra su
prantama, kodėl vietinė partija 
pasirinko vidurio kelią, tačiau 
Latvių Frontas sako ne; frontas 
sieks ir toliau nepriklausomy
bės parlamentiniu keliu. 

Baltijos diplomatai 
Valstybės 

departamente 
Washingtonas. — Ryšium su 

Ribbentropo-Molotovo pakto 50 
metų sukaktimi, Estijos atsto
vas E. Jaakson, Latvijos 
atstovas A. Dinbergs ir S. A. 
Bačkis, Lietuvos atstovui S. 
Lozoraičiui nesant Washing-
tone. rugpjūčio 23 d. lankė
si Valstybės departamen
te. Juos priėmė James F. Dob-
bins, einąs sekretoriaus asis
tento pareigas Europos ir Ka
nados reikalams. Su juo kartu 
buvo James Hooper. Rytų Euro
pos direktoriaus pavaduotojas. 
John W. Zerolis, Baltų biuro 
vedėjas, ir Richard Stephenson, 
sovietų biuro pareigūnas. 

Aukštasis pareigūnas pasikal
bėjimą pradėjus, pakartojo, kad 
JAV nepripažįsta Baltijos vals
tybių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą ir tvirtai to laikosi. 
Baltijos valstybių atstovai 
padėkojo už JAV nepripažinimą 
jų kraštų inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą, pateikė informacijų 
apie esamą jų kraštuose padėtį, 
jų tautų troškimą taikiu būdu 
atgauti nepriklausomybę ir 
paprašė, kad JAV vyriausybė 
paremtųjų tautų siekimus. Pa-
simatvmas užtruko 55 minutes. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 31 d.: Raimundas. 

Izabelė. Vilma, Vilmantas. Rai
munda. 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus. Vero
nika,- Gyti*,-B«rilė. Gunda 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:14. leidžiasi 7:28. 
Temperatūra dieną 83 1.. nak-

U 6 0 L _ 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr. , 1043 Fifth St., St. Momca, CA 90403. 

NAUJAS REDAKTORIAUS 
ADRESAS 

Ar pastebėjote pasikeitusį šio 
Vyčių skyriaus redaktoriaus 
a d r e s ą ? S k y r i u i s iunčiamą 
medžiagą adresuokite: Mr. A. 
Pakalniškis , Jr., 1043 Fifth St., 
St . Monica, CA 90403. Tel. (213) 
393-4310. 

LIETUVOS VYČIU 
VISUOTINIO 76-TO 

SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI 

S u v a ž i a v i m a s vyko 
Chicagoje, 1989 m. rugpjūčio 

3-6 d i e n o m i s 

(Pabaiga) 

Kadangi prieš pat Lietuvos 
Vyčių 76-tąjį Visuotinį suvažia
vimą netikėtai mirė brangus ir 
mielas Vytis, South Bostono 
17 -tos kuopos narys Albertas 
Ja r i t i s , 

Nutar ta , kad 76-tasis Visuoti
n is suvažiavimas prisimena šį 
pasišventusį Vytį susikaupimo 
minute . 

* * * 

Nuta r t a , kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
m a s pakel ia į Garbės Narius 
Juozą Bronių Laučką, Washmg-
tono, DC, 142-tos kuopos narį, 
kur io kand ida tū ra buvo patvir
t i n t a 75-tajame Visuotiniame 
suvažiavime Washingtone, DC. 

Jr . už jo pasitarnavimą organi
zacijai. 

Kadangi Lietuvių katalikų sa
v a i t r a š t i s „ D a r b i n i n k a s " 
dosniai teikia Lietuvos Vyčiam 
vietos savo skiltyse aptar t i 
organizacijos veiklą, 

Nutar ta , kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas reiškia nuoširdžią padėką 
„Darbininko" administracijai 
bei redakcijai už bendradar
biavimą, 

Taip pat nutar ta pasiųsti 
„Darbininkui" 50 dol. auką, 
ka ip konkretų padėkos pa
reiškimą. 

Kadangi Teresė ir Alfonsas 
Trainiai teisingai ir dideliu 
asmenišku pasišventimu dirbo 
Lietuvos Vyčių Centro valdybos 
iždininkų pareigose net 14-ka 
metų, 

Nutar ta , kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas reiškia jiems padėką už 
tarnybą, suvažiavimo metu pa
gerbiant juos plojimu. 

Kadangi Antanas ir Marija 
Rudžiai, Lietuvos Vyčių 112-tos 
kuopos nariai, globojo 76-tojo 
Visuotinio suvažiavimo „Lietu
viškas vakaruškas" Rudžių 
sodyboje, 

Nutar ta , kad Lietuvos Vyčių 
76-tais Visuotinis suvažiavimas 
reiškia jiems nuoširdžią padėką 

Lietuvos Vyčių 76-tojo visuotinio suvažiavimo paskai t ininkai . Iš k.: Vytautas 
Skuodis, Linas Kojelis, kun. J . Anderlonis ir Va ldas Adamkus . 

už jų dosnų lietuvišką svetin
gumą. 

Nutar ta , kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas reiškia padėką ką t ik savo 
kadenciją užbaigusiai Centro 
valdybai už pasigėrėtiną bei 
pasišventusią tarnybą organiza
cijai ir Lietuvos Vyčių idealų 
puoselėjimui. 

Kadangi Lietuvos Vyčių 76-
tasis Visuotinis suvažiavimas 
buvo sėkmingas, įdomus ir 
našus, 

Nutar ta , kad šio suvažiavimo 
delegatai bei svečiai sveikina 
šio Visuotinio suvažiavimo 
p rez id iumą ir k o m i t e t u s , 
parodžiusius didelį sugebėjimą 
bei lankstumą pravedant darbo 
posėdžius, ir 112-tą Lietuvos 
Vyčių kuopą, ir jos valdybą, bei 
Visuotinio suvažiavimo rengi
mo komitetą, suplanavusius bei 
įvykdž ius ius našią darbo 
nuotaiką. 

Lore t t a I. Stukienė, Rezoliu
cijų komisi jos pirmininkė 

Ver tė A leksand ra s Paka ln i š 
kis Jr. 

S Ė K M I N G A S LIETUVOS 
VYČIŲ FONDO 1989 M. 
RAŠINIO KONKURSAS 

1988 m. Visuotiniame Lietu
vos Vyčių suvažiavime delega
tai apstulbę stebėjo video filmą 
Vilniuje vykusių laisvės de
monstracijų ir klausėsi su
tartinių to įvykio dalyvių šūkių 
„Lietuva, Lietuva...". Nebuvo 
nei vienos sausos akies kai su
važiavimo delegatai spontaniš
k a i sustojo ir d rauge su 
demonst ranta is giedojo Lie
tuvoje i lgai draustą himną 
„Lietuva, tėvyne mūsų". 

Aišku buvo, kad Lietuvoje 
vyko stebuklai. Laikui einant, 
vyko dar daugiau stebuklų, 
brangiajai mūsų Lietuvai išvy
dus t ikrą tautinį atgimimą. 
Šiems stebėtiniems įvykiams te
besitęsiant, ir Lietuvos Vyčiai 
turėtų pamąstyti , — o gal jau 
atėjo laikas naują veiklos kryp
tį nusibrėžti. Gal reiktų naują 
veiklą vystyti, teikiant Lietuvai 
paramą siekti, kas iki šių metų 
atrodė neįmanoma. 

Turint t a i omenyje, Lietuvos 
Vyčių fondo direktoriai nu
sprendė organizacijos narius 
skatinti pagalvoti apie naujas 
ga i r e s , ypač L ie tuv i škų jų 
reikalų komiteto veikloje, ir tą 

min ty j imą u ž r a š y t i , daly
vaujant metiniame Lietuvos 
Vyčių fondo rašinių konkurse. 

Konkurso tema buvo: „Kaip 
dabart inis tautinis atgimimas 
Lietuvoje turėtų paliesti Lie
tuvos Vyčius l i e tuv iškų jų 
reikalų veiklos apimtyje", o tas 
gvildenimas turėjo būti apipavi
dalintas 450-500 žodžių raši
nyje. Konkurse turėjo teisę 
dalyvauti visi nariai ir jau
nučiai. Algirdas Budreckis , 
Aldona Ryan, Loreta Stukienė 
bei praėjusių metų laureatė 
Sabina Henson dalyvavo jury 
komisijoje. 

Konkursas buvo itin sėkmin
gas, kadangi buvo gauta rašinių 
ir anglų ir lietuvių kalba, rašy
tų narių bei jaunučių. Lietuvos 
Vyčių organizacjos visos pen
kios apygardos buvo atsto
vaujamos, įskaitant devynias 
kuopas ir vieną jaunučių kuopą. 
Sunku buvo nustatyti laurea
tus , nes buvo pateikta daug 
išskirt inai gerų minčių. Dėl to 
buvo nutar ta skirti priedines 
premijas. 

Jury komisija tikrino rašinių 
mintį , stilių, g ramat iką ir 
temas. Kai kurie rašiniai nukly
do nuo pateiktos temos, tačiau 
ir juose buvo išdėstyta nemažai 
gerų patarimų. 76-tojo Lietuvos 
Vyčių suvažiavimo metu buvo 
paskelbti laimėtojai, ir jų raši
niai bus spausdinami organiza
cijos žurnale „Vytyje". Sveiki
name laureatus: 

Pirmą premiją ($300) laimėju
sį . Steponą V. Walinsky, Sr., 
Worcester, MA, 26-tos kuopos 
narį; 

antrą premiją ($200) laimėju
sį Bronių V. Krokį, Phila-
delphia, PA, 3-čios kuopos narį; 

dvi trečią vietą ($100) laimėju
sias Genovaitę Gobis, Amster-
dam, NY, 100-sios kuopos narę 
ir Daną Ashley, Kansas City, 
KS , 150-tos kuopos narę; 

ir du paminėjimo ($25) užsi
tarnavusius straipsnius, kurių 
autoriai buvo Laima Baltrėnas 
(Los Angeles, CA, 133-čios 

Nu ta r t a , kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
m a s pakelia į Garbės Nares 
P r a n ę R. Petkuvienę, Daytono, 
OH,96-tos kuopos narę, kurios 
kand ida tū ra buvo patvirt inta 
75-tajame Visuot in iame su
važiavime Washington, DC. 

Lietuvos Vyčių Garbės narys
t ė s komi t e t a s prašo 76-tąjį 
Visuotinį suvažiavimą patvir
t in t i šiai garbei prelatą Juozą 
Prunskį, Chicagos 5-tos kuopos, 
Vidurio Amerikos apygardos 
narį . 

Jūsų pri tar imas suteiks komi
te tu i teisę atspausdinti prel. 
Juozo Prunskio gyvenimo san
trauką, išryškinančią jo darbus, 
kaip vertingo bei pasišventusio 
Vyčio. 

Kadangi Lietuvių katalikų 
d i e n r a š t i s . . D r a u g a s " nuo
širdžiai teikia Lietuvos Vyčiams 
savai t inę skiltį „Vyčių veikla" 
bei organizacijos veiklą aptaria 
ir kitose puslapiuose. 

Nuta r ta , kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi

mas reiškia ..Draugui"' nuo
širdžia padėka už hendradar-
b.avima bei dosnumą. 

Taip pat nutar ta ..Draugo'" 
leidimui paaukoti 50 dol. kaip 
padėkom konkretu pareiškimą. 

Kadangi ..Vyčiu veiklos"" 
skiltis pasirodo ..Draugo" dien 
raštyje beveik kiekviena savai
tę , ir 

Kadangi Aleksandras Pakai 
niškis J r . uoliai redaguoja šią 
skiltį Lietuvos Vyčių įparei
gojimu. 

Nutar ta , kad Lietuvos Vyčiai 
reiškia padėka A Pakalniškiui 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
MOKSLO METU PRADŽIA 

„Žiburio" lituanistinė mo
kykla kviečia visus Detroite ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
viukus grįžti į mokyklą rugsėjo 
9 dieną, 8:50 v.r. Jus sutiks jūsų 
mokytojos su lietuviška dvasia 
ir pakil ia nuotaika. Pirmą 
pamoką mokytojos susipažins 
su mokiniais klasėje. Po to — ve
dėjos žodis ir mokyklos taisyklių 
paaiškinimas. Naujųjų mokslo 
metų pradžios šv. Mišias atna
šaus kun. Ričardas Repšys, 

neseniai atvykęs iš Lietuvos. Po 
Mišių, salėje mokinių lauks 
Lietuvių Žinių karnava las , 
kuriame mokiniai galės įrodyti 
mokytojams kokie jie išmintin
gi. Mokslo metų at idarymą 
užbaigsim bendru dainavimu ir 
12:00 valandą atsisveikinsim. 

Tėveliai ir mokiniai, apsišar-
vuokim nauja, stipria lietuviš
ka dvasia, prisimindami Mai
ronio žodžius: „Drąsiai, aukštai, 
pakils balsai, iššaus kita gady
nė. Užgims darbai, nušvis lai
kai, Atgims jauna tėvynė". 

Mokyklos vedėja 

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
„PILĖNUOSE" 

St. Butkaus šaulių kuopos ge
gužinė, įvykusi rugpjūčio 20 d. 
„Švyturio" j . šaulių kuopos sto
vykloje „Pilėnai", prie Daina
vos, buvo sėkminga ir gražiai 
p raves ta . Dalyvavo gausus 
būrys svečių. Iš ryto Detroite li
jo, bet važiuojant liovėsi lietus 
ir buvo vėsi, saulėta diena. 

Kuopos moterų vadovė Ona 
Sadeikienė. Eugenija Bulotienė 
ir Ona Pusdešrienė atvykusius 
svečius vaišino skaniais lietu
viškais maisto patiekalais. Juo
zas Mačiula i t i s ir Albinas 
Andriušaitis rūpinosi bilietu
kais, Antanas Vaitiekus patar
navo bare. 

Matas Baukys, Lidija Min 
gėlienė ir Nijolė Snapštienė pra
vedė dovanu paskirstymą. Iš-
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

kuopos narė) ir Gailė bei D a n a 
Butts (Chicago, IL, 24-tos jau
nučių kuopos narės). 

Lietuvos Vyčių fondo skelbia
mas rašinių konkursas yra me
tinis įvykis. Premijos kasmet 
bus panašios apimties, t ik t e m a 
keisis. Net rukus bus paskelbtas 
1990-tųjų metų konkursas . 

Lietuvos Vyčiai dėkingi prela
tui dr. Juozui Prunsk iu i už jo 
dosnumą paaukojan t fondui 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

pinigų sumą, kurios procentai 
įgal ina šio rašinio konkurso 
premijų paskyrimą. Tuo būdu 
n a r i a i ska t inami galvoti ir 
rašyt i Lietuvos Vyčių organiza
cijos opiais klausimais . 

Raginame visus nar ius siūlyti 
naujo konkurso temą, reikšti 
savo mint is raš tu ir konkurse 
dalyvauti . 

Loreta I. Stukienė, 
Vertė A leks . Pakalniškis , Jr. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. ta i . LU 5-0348; Raz. 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. ta i . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

*t%*z*toZ 

Detroito l ie tuvia i rugpjūčio 23 o suruoštoje demonstracijoje r e ika lau ja p a n a i k i n t i 
Rihbentropo Molotovo pakto Lietuvai primesta Sovietu okupacija ir grąžinti nepr ik lausomybe 

Nuotr J o n u U r b o n o 

dalinta daugiau negu 30 do
vanų. Svečiai susėdę prie stalų 
medžių paunksmėje vaišinosi, 
šnekučiavosi, daugiausia apie 
šių dienų įvykius Lietuvoje. 

Kuopos pirmininkas Eduar
das Milkus padėkojo gausiai į 
gegužinę a tvykus iems sve
čiams, taip pat visiems aukoju
siems dovanas laimėjimams, 
k jopos šauliams ir šaulėms dir
b u s i e m s gegužinėje. Supa
žindino su kai kuriais svečiais: 
Detroito Šv. Antano parapijos 
klebonu — kuopos kapelionu 
kun. Alfonsu Babonu ir jo 
mama Adele, rašytoju-žurnalis-
t u Baliu Gražuliu ir jo žmona 
Marija, atvykusiais iš Flinto, ir 
4 svečiais iš ok. Lietuvos. 

LŠST pirmininkas Mykolas 
Abarius pasveikino atvykusius 
ir kv i e t ė v i sus d a l y v a u t i 
rugpjūčio 23 d. rengiamoje pro
testo demonstracijoje, vyksian
čioje prie federalinio pastato, 
pasisakant prieš 50 metų Molo
tovo ir Ribbentropo pasirašytą 
paktą, kuriuo buvo okupuotos 
trys Pabaltijo valstybės. 

Gegužinės metu stovykloje 
plevėsavo iškeltos JAV-iu ir Lie
tuvos vėliavos. 

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 
„PILĖNUOSE" 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
stovykloje „Pilėnai" vasaros se
zono uždarymas vyks rugsėjo 3 
d. Uždaryme bus įvairių skanių 
lietuviškų valgių gėrimų, tur
tingas dovanų stalas, muzika 
norintiems šokti. 

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas ir moterų vadovė 
Ona Selenienė visus kviečia tą 
dieną atvykti į „Pilėnus" ir juo
se praleisti rudens dieną. Pilėnų 
vartai bus atidaryti nuo pat 
ryto. 

A. Grinius 

Of». 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

Card iac Diagnos is , Ltd. 
Marque t te Medical Bui lding 

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 

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

" hemoi'O'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tai. 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 Hariem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos paga! susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus 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. Mlchlgan Ava. , Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. — Tol . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Cantar. 7152 W. 1271 h St 

Palos Hgts . III. Ketv vai 3-6 v v 
Ts l . 448-1777 

Dr Tumasomo kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Or. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2 7 Antr 

kotv 9-12 Penkt 
ir 
2 7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 
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Užkrečiantis entuziazmas — 

BLAIVUS 
GALVOJIMAS 

r ~ 

Labai gerai daro išeivijos di
desni ir mažesni meno vienetai, 
sportininkų būreliai, muzikai ir 
dainininkai, vykstą j Lietuvą. 
Gerai daro, kad tie patys viene 
tai kviečiasi ir iš Lietuvos meno 
ansamblius ar sporto vienetus. 
Broliškas dviejų išskirtų ir ilgai 
atskirtyje buvusių tautos dalių 
bendravimas, šiltas pokalbis ir 
santykių atnaujinimas. Tai ne 
penk ių dienų vogčia lan
kymasis, negalint net su savo 
artimaisiais intymiau išsikal
bėti. Net ir tada. kai jau lei
džiama penkiolika dienų pabūti 
savo artimųjų tarpe ir laisvai 
lankytis visuose užmirštuose 
miestuose ir kaimuose, y ra tik 
skubos išgyvenimai ir paviršu
t inis gyvenimo pamatymas . 
Randama savus žmones, bet dar 
negalima apsiprasti pasikei-
tusiame ir susvetimėjusiame 
krašte. 

Turėjo mūsiškiai malonios ir 
nemalonios praeities įspūdžių, 
dalyvaujant meno vienetams, 
atkviestiems privačių žmonių. 
Miniai, kuri eina pažiūrėti savo 
tautinio meno, taut inio šokio ir 
da inos , n ieko n e k e n k i a 
užsimokėti kad ir brangesnį 
bilietą. Susipykstamą, kai iš 
anksto sąlygų nesugebama 'ir 
nenorima nustatyti . Kas tada 
kaltas, sunku pasakyti . Gal 
geriau nieko nekal t int i , nes 
nežinora*Sj,E^isos apl inkybės 
pašalinei publikai, nežinomi ne 
norai atsikviestųjų iš tėvynės. 

-Toki**kviesliai te tur i bū t i tik 
atsakingos organizacijos a r at
sakingi meniniai vienetai, kurie 
gali patys vykti ir kitus pagal 
savo pajėgumą kviesti. Tokie 

i vienetai jau iš anksto susitars 
dėl detalių, dėl programų atli
kimo, dėl kelionių ir honorarų. 
Negalime norėti, kad mes rody 
tumės tik, dėl pasi rodymo, 
negalima taip pat norėti, kad iš 
bėyjttėj&s. ntyyke rodytų .savo 
me»ą rr K&gpbejimus tik iisdrau 
giškumo-ąj.* patriotinio senti
mento. Entuziazmą šiuo atveju 
reikia palikti šal ia savo viene
to ir taut inio nusi te ik imo. 
Reikia žiūrėti tik į pasirodymą 
ir bent dalinį atsilyginimą. 

Laisvėjimas nėra tikroji lais
vė. Ekonomin i s l a i svesn i s 
tvarkymasis nėra dar nepri
klausomybė. Tas tautos jau
nimo ir net vyresniųjų po tiek 
metų vergijos laisvėjimas pasi
darė užkrečiančiu entuziazmu. 
Rea lybe mato vyresnie j i 
okupuotame krašte, nors būtų ir 
panaikintas Molotovo-Ribben-
tropo pakto veikimas. Realybę 
turi matyti juo labiau išeivija, 
kuri vergijos pančių nenešiojo, 
vergiją visai s k i r t i n g a i iš
gyveno, prie kitokios tvarkos po 
keturiasdešimt metų įprato ir 
prie naujo gyvenimo prisitaikė. 

Entuziastai kalba apie preky
bą, apie pramone, apie investa
vimus tėvynėje. Bet užmiršta ar 
pro akis praleidžia, kad Lietu
va dar ir po to, kai paskelbta 
perestroika ir glasnost, yra oku
puota ir Maskvos valdoma. 
Vilniaus valdžia, nors šiuo motu 
turi daugiau laisves, bet tokia 
laisvė dar visai nereiškia nepri
klausomybės. 

Lietuviai visuomet turėjo 
daug partijų ir daug draugijų 
Tai nėra bloga, nei smerktina. 
Tai atitiko tautos charakter i po 
ilgos prieš pirmą karą okupaci
jos ir dabartines okupacijos, ku
ri tebesitęsia. Gerai, kad parti

jos sugeba susikalbėti tarp sa
vęs, nors ir nesusikalba išeivi
joje. Bet tai nėra tragedija, nes 
daugelio tiek ten, t iek čia tik 
vardai tel ikę. 

Reikia manyt i , kad tas entu
ziazmas tai noras dirbti savo 
tautai ir savo tautos laisvei yra 
viešas noras — jis išsilieja įvai
riais būdais — šiuo atveju parti
jomis ir draugijomis Išeivijoje 
ta ip pat užsidegama tuo pačiu 
e n t u z i a z m u , k u r i u o d e g a 
žmonės pavergtoje tėvynėje ir 
j au skelbiasi partijas atgaiviną. 

Ne narių skaičius, ne partijos 
apimtis, bet t a s entuziazmas yra 
paskatas, kad išeivija sektų jais. 
T ik i še iv i ja negal i t i k ė t i s 
pagalbos, bent greitos pagalbos 
iš ten ats ikūrusių partijų. Jų 
galvojimas, jų veikimo metodai, 
jų dvasinis subrendimas yra 
visai skirt ingas nuo išeivijos tos 
pačios par t i jos subrendimo. 
Nors ir čia t ė ra mažai aktyvių 
narių, bet išsinešusių stiprų 
ideologinį į s i t ik in imą. Ten 
ideologijos da r nereikia ieškoti 
— jos dar nėra. 

Išeivija nieko prarasti negali, 
išskyrus savo santaupas, ka i iš 
didelio ir užkrečiamo entu
ziazmo pradeda remti partijas, 
dvasiai arimesnes draugijas, juo 
labiau meninius ir taut inius , 
kaip jie dažnai vadina, savi
veiklos vienetus. Išeivija šiuo 
metu t u r i labiausiai žiūrėti į 
savo veiklą, kad j ie ne laiku 
nesustotų. J i yra dar pajėgi 
rengti ir mokslininkų suvažia
v i m u s , ir da inų ar šok ių 
šventes, ir kultūros ar politinius 
kong re sus . Savo fizines ir 
moralines pajėgas išeivija ir jos 
paskiri vienetai tur i matyt i ir 
įvertinti , kad pergreitai ir per
daug neišsišoktų su važiavimais 
į pavergtą tėvų šalį ir ar iš ten 
kviestusi partijų atstovus mus 
p a m o k y t i i r s a v i v e i k l i n i ų 
vienetų ansamblius mus pa
l inksminti . 

Išbalansuoti savo lėšas ir jė
gas tai protingai panaudoti tą 
entuziazmą, kuris dabar yra su
kilęs pavergtoje tėvynėje paju
tus laisvėjimo ar atgimimo nuo
taikas , kad išeivija, kuri turi 
specialią misiją, taip pat galėtų 
neatsilikti nuo savo brolių. Išei
vijos jėgos ka i kuriose srityse 
j au sumažėjo, bet tai nereiškia, 
kad j a u n i m a s ir priaugančioji 
ka r t a n e t u r i kūrėjų, meni
ninkų, žurnalistų. Juos reikia 
t ik p r i t r auk t i prie lietuviško 
gyvenmo. nors jie lietuvišką 
gyvenimą pavaizduotų ir kitu 
bruožu, kita kalba a r kitu būdu. 
Bet juos geriau supras šis kraš
t a s a r l i e t u v i u s i š a u g i n ę 
kiti k raš ta i , nes j ie ten galės 
pas i tarnaut i , keldami Lietuvos 
ir lietuvių vardą tarp svetimųjų, 
ko nepadaro nei tėvynėje esan
tieji, nei vyresnioji išeivija. 

Nesustabdysi upės bėgimo, 
sako poetas, ragindamas nesu
stoti savo veikloje. Bet uždegtas 
laikinis entuziazmas savaime 
sustoja, nes jis neturi dar nei 
ribų. nei tikrovės, nei t ikrų 
pažadų, kur ie priklauso ne 
mūsų žmonėms Atsarga turi 
pri laikyti entuziazmą, kur is 
eina iš mūsų brolių ir sesių, at
sarga tur i prilaikyti mus. kad 
nepers i s teng tume. kol nėra 
dž iaugsmui t ikro pagrindo. 
Laisvėjimas, kaip minėta, nėra 
laisvė, juo labiau nėra valsty
bine nepriklausomybė 

P . S. 

SOVIETŲ S-GOS PREZIDENTO 
PATARĖJAI 

Politikos, karinius ir ūkinius 
klausimus svarsto įvairių sričių žinovai 

Politikos klausimais besidomin
ti lietuviškoji visuomenė žino, 
kad šiame krašte JAV preziden
tui reikal ingas informacijas 
suteikia CIA — Centrinė žval
gybos įstaiga bei JSC — Tauti
nė saugumo taryba. Kai kurie 
sudėtingi ginklų apribojimo 
klausimai gana ilgai studijuo
jami tam reikalui pasirengusių 
žinovų. Šie ekspertai tyrinėja ir 
svarsto jiems pavestą klausimą 
ligi prieina prie vieningo ir pa
geidaujamo sprendimo. Ir tik 
tuomet aukščiausias autorite
tas, dažniausiai pats preziden
tas JAV visuomenei praneša, 
kad ,,šiuo sunkiu klausimu bu
vęs pasiektas sprendimas". 

Žinoma, šio krašto žinių tar
nybos stengiasi sužinoti, kokiu 
būdu vieno ar kito spren
dimo buvę prieita.ir tokį spren
dimą gerokai pakritikuoja. Šia
me demokratiškame krašte yra 
įsigalėjęs toks paprotys, kad, ne
žiūrint ideališkiausio bet kokios 
problemos patvarkymo, kritikai 
visada randa, kad tas reikalas 
galėjo būti tobuliau sutvarky
tas. 

Kaip Sovietų Sąjungoje 

Ligi paskutinių metų, kada 
jau šiek tiek prasiskleidė „gele
žinės uždangos" virbai, apie ten 
vykstančius politinių klausimų 
svartymus ir jų sprendimus 
težinojo tik labai siauras Polit-
biuro narių klubas. Pastarojo 
sprendimus savo visuomenei ir 
pasaulio žinių tarnybų žiniai 
pranešdavo TASS, Pravda ir 
Gerasimovas. 

Šių metų rugpjūčio mėn. 
,,World Monitor" Nr. 8 patalpi
no gana ilgą, įdomų straipsnį 
apie M. Gorbačiovo smegenų 
trestą, pavadintą ,,Inside Gorba-
čev's th ink tank" . Jo autorius 
Walter C. Clemens Jr. Pastara
sis yra politinių mokslų profeso
rius Bostono universitete ir 
Harvardo centre dirba kaip 
mokslo ir tarptautinių klausi
mų tyrinėtojas. 

J a u prieš 30 metų 1958-1959 
jis studijavo Maskvos universi
tete. Po savo pastarosios kelio
nės 1988-89 į Maskvą jis parašė 
knygą „Can Russia change? 
The USSR confronts globai in-
terdependence — Ar gali Rusi
ja pasikeisti? Sov. S-ga susidu
ria su globaline priklausomy
be". Straipsnis pailiustruotas 
paveikslu — šaržu: M. Gor

bačiovo ga lvos p a k a u š i s 
atsirėmęs į 20 aukštų dangorai
žį, iš kurio laidais srovena žinios 
— informacija į M. Gorbačiovo 
pertvarkytojo smegenis. 

Taigi kaip t ik šiame pas ta te 
yra įsikūręs Sovietų Mokslų 
akademijos inst i tutas , sutrum
pintai vadinamas — IMEMO — 
Institut Mirovych Ekonomičes-
kich Meždunarodnych Otnoše-
nij (Pas t . IMEMO vardas suda
rytas iš to pavadinimo žodžių 
pirmųjų raidžių ir l ietuviškai 
reiškia: Pasaulinis ekonominių 
ir tarptautinių santykių institu
tas — aut.). 

Šio instituto tuoj po jo įstei
gimo pirmuoju direktoriumi yra 
buvęs Aleksandras N. Jakovle
vas. Kaip žinoma, jis 1958-59 
studijavo Kolumbijos universi
tete, atseit, t en studijuodamas 
jis gerai pažinęs JAV gyvenimą. 
Dėl jo neslepiamų liberalinių 
pažiūrų jis dešimtmetį turėjo 
praleisti ambasadoriumi Otta-
woje, Kanadoje. M Gorbačiovas 
jį grąžino į Maskvą, pradžioje 
Imemo instituto direktoriumi, o 
jau nuo 1987 m. sausio j is buvo 
paaukštintas į Politbiuro na
rius. Šiuo metu A. Jakovlevas 
ir E. Ševerdnadze yra ar t imiau
si M. Gorbačiovo pat ikėt iniai ir 
patarėjai. 

Kritikai 

Straipsnio autorius palygina 
pastebėtus p a s i k e i t i m u s po 
dviejų dešimtmečių I m e m o 
įstaigoje. 1969 m. autor ius ma
tęs „Srientific Secre tary — 
Mokslinį sekretorių", greičiau
sia KGB seklį, skaitantį For
tune žurnalą. Dabar po dviejų 
dešimtmečių gyvenimas glas
nost gadynėje yra didžiai skir
tingas: Sovietų piliečiai kalba, 
rašo ir veikia lyg j ie gyventų 
laisvame krašte. Sakoma, kad 
M. Gorbačiovas pa ta rė sovietų 
mokslininkams nus ik ra ty t i se
nų varžtų. Daugelis šiuos I sek
retoriaus patar imus vykdo lyg 
įsakymą, nors, kas žino, už tai 
vėliau gali tekti a tga i l au t i . 

Dabar sovietų moks l in inka i 
jau drįsta viešai kri t ikiuoti gen. 
sekretorių. Keli Imemo nar ia i — 
tyrinėtojai teigia, kad M. Gorba
čiovo 1986 m. pasiūlymas visiš
kai panaikinti b randuol in ius 
ginklus ligi 2000 m e t ų buvęs 
vaikiškas — naivus; parti jos va
das, perimdamas par t i jos gen. 
sekretoriaus vietą ne turė jo pa

kankamai patyrimo pasaulinėje 
politikoje; prieš už imdamas 
aukščiausią vietą partijoje.dau-
g i a u s i a d i rbo žemės ūk io 
sektoriuje; kiti instituto bend
radarbiai pripažįsta, kad Gor
bačiovas per pastarąjį trejų 
metų laikotarpį labai daug iš
moko, bet j is jokiu būdu negali 
lygintis savo gabumais su jo bu
vusiu globėju Ju r i Andropovu, 
buvusiu gen. sekretoriumi 1983 
m. 

Tačiau visi kritikai pripažįs 
ta , kad M. Gorbačiovas sulaužė 
senos biurokratijos ledus ir 
įteisino ,,naują galvojimą". Ir 
nuo dabar jo sumanymai ir idė
jos nėra nepaliečiamai šventos, 
bet yra kri t iškai apsvarstomos. 

P a t a r ė j ų n u o m o n ė s 

Autorius domėjosi kaip Ime
mo tyrinėtojai žiūri į dabartines 
pasaul ines problemas, kiek tai 
jos liečia Sov. S-gą. Ir jis jiems 
pateikė keletą klausimų. 

Kodėl „didžiosios galybės" ga
lėjo susitarti dėl INF — Interme-
d ia te - range Nuclear Forces 
Treaty — Vidutinių ats tumų 
branduolinių ginklų sutarties? 

I šį k lausimą atsakė Sergejus 
Blagovolinas, Imemo ekonomis
tas, karinių studijų direktorius. 
J am ta lk in inkavo dar penki 
bendradarbiai , jų tarpe Boris 
Mesiją, kurį autor ius buvo 
sutikęs 1988 m. vasarą Massa-
chussets valstijoje, ir Jur i Kost-
ko, kurį Clemens pažinojo dar 
1969 m. jo vieno Sov. S-je ap
si lankymo metu. 

S. Blagovol ino nuomone , 
.,nors Sov. S-ga pana ik ino 
didesnį skaičių branduolinių 
ginklų (galvučių) negu JAV, bet 
nežiūrint šių skaičių, balansas 
buvęs i š l a iky ta s , a t m e t a n t 
m e c h a n i š k ą - m a t e m a t i š k ą 
apskaičiavimo formulę. Mes 
suprantame, kad branduoliniai 
ginklai šiandien neskaičiuojami 
vienetais, kiek kuri šalis jų 
galės atsisakyti" , kalbėjo dir. S. 
Blagovolinas. 

Jo bendradarbis Anatolij Ras-
sadinas komentavo: „Branduo
liniai ginklai daug kur negalimi 
panaudoti , ypač Europoje". 

Autorius neiškentė, nepalei-
dęs špilkos: „Arkadijaus Šev
čenkos nuomone (Past. buv. 
Sov. S-gos JT gen. sekr. pava
duotojas, pabėgęs į JAV -aut.1 

Politbiuro nariai didžiai nervi
nosi, kad jeigu Pershing 2 

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio pirm p«oi Y- tautas Landsbergis su sen. 
Bill Bradley Iš kairės: prof Vyt. Landsbergis, -.-n Hill Bradley ir LB krašto 
vald pirm. dr. Antanas Razma. 

raketa būtų iššauta Europoje, 
tai ji galėtų pasiekti Raud. aikš 
tę Maskvoje per 5 min. ir Polit
biuro nariai nesuspėtų pasiekti 
prie.šraketinių slėptuvių. Čia 
Juri Kostko pataisė: ..Ne per 5, 
bet per 7 min.. bet. tiesa pasa
kius. Pershing 2 sudarė mums 
ypatingą grėsmę". 

Dir. S. Blagovolino ir A. Sa-
veljevo<Imemo nusiginklavimo 
sekretoriaus atsakingas parei
gūnas — aut.1 nuomone JAV ir 
Sov. S-gai „branduoliniam liet
sargiui" balanse išlaikyti šiuo 
metu nereikia daugiau kaip 
300-400 branduoliniu užtaisų. 

Vokietijų sus i jungimas 

Po ilgesnių pasikalbėjimų su 
šiais vadovaujančiais naujo so
vietinio galvojimo atstovais 
autorius prielaidžiavo, kad šie 
akademikai tikėjo, jog esąs pra
sidėjęs naujas istorijos tarpsnis. 
Daugelyje kraštų atpuolė rūpes
tis, kad kai kurios valstybes, 
kaip pvz. Vokietija, gali ..nusto
ti sveiko proto"- norėdamos įsi
gyti joms nepriklausančias že
mes. Tačiau šiuo metu mokslas 
yra taip toli pažengęs, kad gali 
išmaitinti labai daug žmonių ir 
nebūtinai produktais, gautais 
iš žemės. Tad kyla klausimas: ar 
Rytų ir Vakarų Vokietijų susi
jungimas būtų grėsmingas Sov. 
S-gai? 

..Vokietijų susijungimas nesu 
daro jokios problemos. V. Vokie
tija vyrauja Europoje ir Rytų da
lies prisidėjimas daug ko nepa
keistų. Ir karinė grėsmė iš 
Vokietijos yra nesąmonė. Tai 
t ik p a k e n k t ų Vokietijos 
ūkiniam pajėgumui. Modernaus 
pasaulio sąlygose nei Vokietijai, 
nei Japonijai nereikia jokios 
. .Lebens raum" Kiekvienas 
kraštas gali palaikyti ir pakelti 

savo gyventojų pragyvenimo 
lygį. išnaudodamas mokslą ir 
technologinę revoliuciją. Rusija, 
atvirkščiai, nors ir turi daug 
erdvės, bet gyvena vargingai, 
nes nesugebėjo įsisavinti SRT", 
aiškino autoriui Blagovolinas. 

Atos lūgio dve lk imas 

Autoriaus pokalbininkai taip 
pat sutiko, kad Sov. S-ga galė
tų pakęsti (gal volens-nolens ir 
sut iktu -aut.i. kad Vengrija ir 
Lenkina taptų neutralios, at
seit, nepriklausytų Varšuvos 
paktui. Šios valstybės su Vaka
ru pasaulio pagalba turėtų su
sitvarkyti savo ekonominius rei
kalus ligi tokio laipsnio, kad jie 
negultų ant Sov. S-gos pečių. 

Mokslininkai Saveljevas ir 
Mesiją atkreipė C lemens dėme
sį į t a i -kad Kremliui betų sun
ku dabar komanduoti Lenkijo
je, kada Estija. Latvija ir Lie
tuva siekia nepriklausomybės ir 
nori įsivesti savo pačių ..iškei
č iama rublį — eonvert ible 
rubie" . 

Saveljevo nuomone. M Gorba
čiovas nori ir stipraus centro ir 
stiprių pakraščiu 'perifei ijų), 
bet abejotina ar jam pavyks 
abudu tikslus pasiekti. 

Instituto bendradarbiai galvo
jo, kad šmo metu. kai-po 1985 
m. jam Vadovavo A. Jakovlevas, 
mokslo įtaka užsienift^olitikai 
tapusi daug svaresne, negu 
ankstyvesniais metais. Ir jeigu 
tai. ką sako tarptautininkai-in-
ternaciolistai yra teisinga pažiū
ra, tada Vakaru pasaulis galėtų 
lengviau atsikvėpti, rašoma 
straipsnyje. 

a. b . 

Kaip gi būsi krikščionis, jei 
taip bijai žmonių pašiepimo. 

Pa I a u 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J. ADOMAITIS 
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Truputis mokslo - tolina žmo Iš skambėjimo pažinsi, a r in-
gų nuo Dievo, bet pagrindinis das sveikas, ar įskilęs; iš kalbos 
mokslas ji p r i a r t i n a prie pažinsi, ar žmogus išmintingas, 
tikėjimo. ar paikas . 

Fr. Bacnn DemonstPnis 

Po kelių mėnesių aukštesnės valdžios įsakymu poli
tiniai kaliniai iš „Sančasties" buvo pašalinti. Juos 
pakeitė „bataviky". Aš buvau perkeltas tame pat la
geryje į namų tarnybą. Dežuruoti barake, nešti 
vandenį, kūrenti pečius, nešioti iš darbo grįžusių 
šlapius drabužius į džiovyklą ir rytą juos anksti 
parnešti. Šiame lageryje susitikau ir su lietuviais. 

Ypač geru žodžiu turiu suminėti brigadininką 
Žemaitį nuo Višakio Rūdos. Jis daug man padėjo, daug 
pamokė, savo guolį pavedė man naudotis dienos metu, 
kai turėsiu laisvą valandėlę, ir daug ką kitą. Gaila, 
kad grįžus iš lagerio neturėjau galimybės padraugauti 
ir atsilyginti už jo gerą širdį. Tik vieną sykį mane 
aplankė Marijampolėje ir tai tik kokiai 15-20 minučių. 

Artėjant 1952 m. pavasariui, visus politinius 
kalinius surinko ir perkėlė į to paties lagerio padalinį 
..Dainy" — apie 40 km nuo centrinio. į miškus. Čia su
rinko tik politinius kalinius, todėl ramiau buvo galima 
jaustis. Darbą paskyrė ne į mišką eiti, bet zonoje — prie 
medžio apdirbimo: j gaterį vežioti medžius, išpjautus 
nuvežti. Darbas sunkus ir jau pirmą dieną ..sustreika
vo" širdis. Tad buvau pervestas į lengvesni darbą. Iš
nešioti išpjautas lenteles ir krauti į stirtas. Vėliau — 
kirsti malkas, skusti žievę nuo medžiu, skirtų šachtos 
atramoms, vėliau barako — „dnevalninku" — budinčiu: 
palaikyti švarą, parnešti „kipitoką". karštą vandenį 
su priemaišomis, t.y. kavą, kūrenti pečius ir 1.1. 

Paskiaus ia i vėl perkėlė į ..sančastį" prie ligonių, kaip 
ir san i ta ru . Čia pašėlusiai kankino ypatingi uodai — 
nuo jų dar būdavo apsisaugojama, užsidedant ant 
galvos — veidą dengiantį tinkleli, bet nuo kitų 
smulkesnių vabalų — ..muški" išsisaugoti būdavo 
neįmanoma, kaip nesisaugosi. vis tiek įlenda ir sugelia 
veidą, rankas , kaklą. Jų įgėlimas ar įkandimas 
iššaukia smarkų niežėjimą, išverčia spuogais. 

Iš „Dainio" po poros metų vėl grąžino į „Šerstky". 
Tai mažas padalinys. Prie darbinio lagerio čia veikė 
ir ski rs tymo punktas — peresilka. Darbo zonoje teko 
gaminti popierines dėžutes vaistams dėti. Pradžioje nor
m a buvo 30 dėžučių į dieną, o kas padaro daugiau — 
jam užskaitoma dvi kalėjimo dienos. Visi pradėjo spaus
t is ir daugiau gaminti . Pagamindavo po 60-100 vnt. 
Vadovybė tuojau normą pakėlė 50-60. vėliau iki 100 
vnt . ir daugiau 

Iš „Sančast ies" iškėlus į etapą batavikus, mane. 
ka ip mokantį lotyniškai perskaityti vaistų pava
d in imus paskyrė sanitaru-felčeriu — tikrinti susirgu
sių sveikatą ir dalinti išrašytus vaistus sergantiems 
Turėjau ta ip pat t ikrinti pirtyje esančius, skutykloje ir 
virtuvėje, ar maistas gerai pagamintas. Čia būdamas 
gavau invalido grupe, bet jos niekas nepaisė ir 
nežiūrėjo. 

Pergrupuojant kalinius, visi politiniai vel buvo 
evakuojami į kitą lagerj. o čia apgyvendinti ..butaviky" 
Šį kar tą buvau su kitais nuvežtas į ..Suchoje bezvod 
noje" — centrinį lagerį Tai buvo pirmoji Kalėdų diena. 
Visi. atvežti naktį, lauke ryto suvaryti į pirtį. Čia per 
žvelgęs, kad visi stipriai įmigę, norėdamas pagerbti 
brangią Kristaus gimimo šventę, ryžausi švęsti šv. Mi
šias. Pasistatęs a n t suolo visus reikmenis, užsistatęs 
nuo kitų savo didoku čemodanu, laimingai jas at-
švenčiau. Niekas, ačiū Dievui, nesutrukdė. Kita vėl 

proga susirgus buvau nuvežtas j ligoninę. Buvo pava
saris. Ligoninėje praleidai: šv. Velykas. Esant palatoje 
tik keliems ligoniams. Velykų rytą švenčiau šv. Mi
šias, gulėdamas lovoje, apsisaugojęs nuo nepagei
daujamų akiu Ir tuo kar tu niekas nesutrukdė. 

Pradžia gyventi buvo gana varginanti. Kol suskirs
tė į brigadas. į darbus, teko gyventi pereinamajame 
barake. Jis šaltas, nepakurtas, gulėti — ant pliku lentų. 
o lauke šaltis — virš M) šalčio. Norėdamas atšilti, 
lauke vaikščiodavau, bot tuoj - barzda ir ūsai i leda 
pavirsdavo. 

Po keleto dienu buvom pervesti j barakus. Atsiga
vau. Barakas šiltas. Cia po ketverių metų pirma karta 
susitikau katalikų kunigą - latvį Valerijoną Zondak-
są. J is vėliau, grįžęs iš lagerio, kuri laika klebonavo 
mažoje parapijoje, iš ten pakartotinai buvo išvežtas i 
lagerį užbaigti kalinimo laika. 

Grįžęs aš su juo susirašinėjau. Sakėsi lageryje radęs 
lietuvi kunigą mano pavarde - tai buvo kun Pr. 
Adomaitis. Zondaksui pasiusdavau „Gregoriankų". Jis 
galutinai (Srižęs, apsigyveno Rygoje, buvo rodos Kunigu 
seminarijos rektorius, n vėliau paskirtas Rygos 
vyskupo pagalbininku ir konsekruotas vskupu 

Tame pat lageryje gyveno ir ku" Saliamonas 
Samuolis bei keletas katalikų kunigų unitu 
..greko katoliki". ..Suchoje bezvodnoje" buvo mino 
geriausios lageryje dienos. Pavyko įsikurti ..Sančastv ' 
— medstatistu. Ir darbas ne iš peties, ir laisvo laiko 
yra. ir su kunigu Zondaks turiu progos pasikalbėti, pa
draugauti , išpažinti atsilikti, bendrai žiniomis pasi 
dalinti. Jis dirbo ceche buhalteris, o po darbo la.s-
vai lagerio teritorijoje vaikščiodavome ir dalindavomes 
praktinėmis žiniomis. 

•Bus daugiau) 
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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SĄJUNGOS 
PROTESTAS 

Pareiškimas apie padėtį Pabaltijo 
respublikose iš Komunistų centro 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sąjunga vert ina T S K P CK pa
reiškimą, kaip atvirą iššūkį 
lieiuvių. latvių ir estų t au tų tai
k iems siekimams, kaip grasi
nimą šių tautų, valstybinės 
n e p r i k l a u s o m y b ė s s i e k i m ą 
neteisėtai numalš in t i ka r ine 
jėga, kaip grėsme pačiai šių 
t a u t ų egzistencijai. 

Pareiškime iškraipoma tikroji 
Pabaltijuje vykstančio t au t in io 
atgimimo prasmė. Tarybiniams 
žmonėms pr imetama nuomonė, 
esą Pabalt i jo t a u t o s — t a i 
abejingos savo istorijai, tamsios 
ir patiklios masės, kur ias egois
t in ia is t ikslais kurs to neatsa
kingos ekstremistų ir nacio
nal is tų grupės. J i e m a s ė m s 
pr imeta ant i rus iškas , ant i tary
bines ir antinacionalistines nuo
t a i k a s , lozungus , provokuo
j a n č i u s n e a t s a k i n g u s j ų 
veiksmus, stumia į kažkokią ka
tas t rofą . N a c i o n a l i s t a i esą 
neteisėtai skelbiasi tikrųjų tau
t in ių interesų reiškėjais. 

Toks padėties Pabaltijyje vaiz
davimas nea t i t inka t ikrovės. 
F a k t a i i šk ra ipomi , p r i e š t a 
raujama sveikam protui, klai
dinami t iek TSKP nar ia i , t iek 
visa TSRS visuomenė. 

Tau t in i s a tg imimas Pabalty-
j e įgavo tokį mas in į , v isa 
apimant į pobūdį, jog j i s jau 
prakt i ška i negali būt i kokių 
nors kurstytojų veiklos rezul
t a t a s , siekiąs a t s ta ty t i vals
tybinę nepriklausomybę, kurią 
TSRS 1940 m. neteisėtai likvi
davo — pagrindinis l ietuvių, 
latvių ir estų tautų siekis. Todėl 
šios tautos remia tuos politinius 
judėjimus, kurie kovoja už šio 
siekio realizavimą. Ir priešin
gai , niekada nebus populiarios 

kur ios nepa iso 
cescių. 

Ne kieno nors kurs tomi , o sa
vo iniciatyva žmonės mas iška i 
buriasi į įvairias organizacijas, 
dalyvauja taikiose neparlamen-
tinėse protesto akcijose, rašo į 
neformalią spaudą. Jie visiškai 
pr i tar ia LTSR AT komisijos 
išvadoms apie Lietuvos pri
ėmimą į TSRS 1940 m. neteisė
tumą. Tai liudija i r j au sur ink t i 
1.3 milijono parašų po reikala
vimu likviduoti Molotovo-Rib-
bentropo pakto pasekmes . 

Niekam nepavyks užgniauž
t i Pabaltijo t au tų veržimosi į 
taut inę nepriklausomybę, kurią 
tu r i visos pasaulio tau tos . 

TSKP CK d o k u m e n t e iš
kraipoma reali padėtis, esą kyla 
iš masinių susirėmimų gatvėse, 
o jų pasekmės būtų baisios 
mums. Nė vienoje Pabaltijo res
publikoje nebuvo nei st ichinių 
demonstracijų, nei su i ruč ių 
gatvėse, nei tų nacionalinių 
sus i rėmimų, nė t e i sė tų šio 
k r a š t o gyven to jų s t r e i k ų , 
reikalaujant destabilizuoti poli
t inę padėtį. Priešingai — poli
t inės jėgos gyventojus kviečia 
s a u g o t i s p rovokac i jų , b ū t i 
drausmingiems ir san tūr iems . 
..Baltijos kelio" akcija, kurioje 
rugpjūčio 23-ją visose trijose res
publikose dalyvavo ne mažiau 
kaip 1 mil įvairių šio krašto 
tautybių žmonių, tuo metu buvo 
palaikoma tvarka ir organizuo-
t u m H v Tnip v y k s t a v isos 
masinės akcijos. Tačiau TSKP 
CK savo pareiškime melagingai 
tvir t ina, esą rugpjūčio 23-ją 
organizatoriai stengėsi sukelti 
istoriją. Tokius pareiškimus 
mes laikome sąmoningu TSRS 
gyvmtoju klaidinim i Aišku. 
kad pare iškimas ruošia dirva 
r i m t e s n ė m s p rovokac i j oms . 

tQf r^sr t į jos , 
t au tos lukesči 

Jame tv i r t inama, esą, jeigu da
ba r t i nė įvykių eiga nebus 
sustabdyta, gali įvykti katastro
fa, gresianti netgi Pabaltijo 
tautų gyvybingumui. Motinos 
kviečiamos pagalvoti apie savo 
vaikų likimą ir t.t. Kodėl turėtų 
įvykti katastrofa? Mes teisėtai 
siekiame valstybinės nepriklau
somybės esant stabiliai politinei 
padėčiai ir ramiai operatyviai 
situacijai parlamentinėms ir 
ta ikioms neparlamentinėmis 
priemonėmis. Tvirtinimas, esą 
mes vienu mastu siekiame nu
t r a u k t i visus ekonominius 
ryšius su TSRS, deportuoti rusų 
tautybės gyventojus yra mela
gingas. Priešingai — viena 
mūsų nepriklausomybės sąlygų 
yra geri kaimyniški santykiai 
su TSRS ir rusų teisė pasirink
ti gyvenamą vietą. 

Vadinasi grėsmė mūsų tautos 
egzistencijai gali kilti tik iš 
vieno šaltinio — iš paties TSKP 
CK, kuris faktiškai apie tai mus 
ir įspėjo. TSKP CK kviesdamas 
respublikos valdžia tapt i pa
dėties šeimininkais ir imtis 
„ryžtingų ir neatidėliotinų prie
monių apva ly t i per tvarkos 
Pabaltijyje procesą nuo eks-
tremizo destruktyvių, kenks
mingų tendencijų" faktiškai 
duoda jai nurodymą uždrausti 
politinę opoziciją, neformalią 
opozicinę spaudą, uždrausti opo
zicijai r e n g t i mi t ingus ir 
demonstracijas, o masinio nepa
klusnumo atveju nesvyruojant 
atidengti ugnį, pralieti savo res
publikos gyventojų kraują. Štai 
ką reiškia kvietimas motinoms 
pagalvoti apie savo vaikus. 

Tačiau mūsų jau neįbauginsi
te. Mes turime visišką moralinę 
ir juridinę teisę į valstybinį sa
varankiškumą. Mūsų pusėje 

CLASSIFIED GUIDE 

Kauno senamiestis su katedra — bazilika ir aplinkiniais namais. 

tarptautinė teisė ir bendražmo-
giškos moralės normos. Pa
baltijo tautos niekuomet neuž
mirš negirdėtos neteisybės ir 
piktadarybių, padarytų šalies, 
vadinančios save TSRS, ir san
t v a r k o s , v a d i n a n č i o s save 
socializmu, būtent šitaip reikia 
suprasti tai, kas pareiškime 
demagogiškai vadinama antita
rybinėmis užmačiomis. Kaip tik 
todėl nė viena Pabaltijo tauta 
niekuomet nesut iks su žemi
nančia TSKP „Platforma" na
c ional in iu k l a u s i m u . Būtų 
beprotybė imtis bet kokių kraš
tutinių priemonių Pabaltijyje. 
Tai nut rauktų gamybos pro
cesą, sąlygotų tarptautinę TSRS 
izoliaciją. LNS kviečia TSKP 
CK neiti šiuo keliu, netęsti Sta
lino nusikaltimų žmogiškumui. 
Mes prašome nu t rauk t i mela
gingų, šmeižikiškų prasimany
mų srautą TSKP CK spaudos 
organuose ir sute ikt i visiems 
politiniams judėjimams už Lie
tuvos nepriklausomybę ir analo
giškiems kitų respublikų judėji
mams galimybę reikšti savo 
nuomonę sąjunginėje spaudoje. 
Prašome neiti valstybės bepro
tybės keliu. Pabaltijo respubli
kų nepriklausomybės klausimą 
t u r i sp rę s t i pačios šių 
respubl ikų t a u t o s be jokio 
kišimosi iš išorės. 

Pasirašė s e p t y n i o s g r u p ė s 

VLIKO PAREIŠKIMAS 
Visų lietuvių aukščiausias ir 

pagrindinis tikslas yra Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės 
atstatymas. Gotlando komuni
k a t a s , pas i r a šy ta s 1989m. 
rugpjūčio 6 d. visų pagrindinių 
lietuviškų veiksnių, siekiančių 
Lietuvai laisvės, tai tiksliai 
nurodo. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atidžiai seka 
įvykius okupuotoje Lietuvoje ir 
deda visas pas tangas , kad 
Vakarų valstybių vyriausybės, 
nep r ipaž į s t anč ios L ie tuvos 
okupacijos ir jos neteisėto įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, būtų 
t iks l ia i informuojamos apie 
okupuotos Lietuvos ir laisvojo 
pasaulio lietuvių pas tangas 
Lie tuvos nepr ik lausomybės 
kovoje. 

Mūsų visų bendros pastangos 
p a s m e r k t i gėdingą Hi t le-
rio-Stalino paktą bei jo slaptus 

protokolus jau a tneša teigiamų 
rezultatų. Dauguma Vakarų 
valstybių jau yra pasmerkusios 
Hitlerio-Stalino paktą ir net 
Vakarų Vokietija laiko jį ne
galiojančiu. 

Mes visi tu r ime ir toliau ben
drai visomis jėgomis dirbti, kad 
Hitlerio-Stalino pakto pasekmės 
taip pa t būtų panaikintos ir Pa
baltijo valstybės, Lietuva, Latvi
ja ir Estija, vėl taptų laisvomis 
be jokių išorinių įtakų savo ir 
savo piliečių atei t į kurinčiomis 
valstybėmis. 

Teigiamai pri imame Sovietų 
deputatų komisijos pripažinimą, 
kad Hitlerio-Stalino paktas su 
visais slaptais protokolais tikrai 
buvo nacistinės Vokietijos ir 
komunis t inės Stal ino vado
vaujamos Sovietų Sąjungos pa
sirašytas. Griežtai a tmetame 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto gra-

VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
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 

Europos Lietuviu studijų dienose Gotlando saloje, Švedijoje, prezidiumas 18 
kairės: prof. Vyt. Landsbergis, prof. A. Misiūnas ir dr. K Bobelis. 

Rumunijos vokietis norėjo 
grįžti į savo protėvių žemę. Pa
davė pareiškimą, užpildė visus 
r e i k a l i n g u s p a r e i š k i m u s , 
l aukdamas teigiamo atsakymo. 
Po kel ių mėnesių vokie t i s 
g a u n a Rumunijos slaptosios 
įstaigos „Securitate" kvietimą. 
Pasikalbėjimas vyksta su dviem 
slaptosios tarnybos karininkais, 
k l aus i an t pavardės, gimimo 
datos, darbovietės ir baigiant ne 
t ik visos giminės smulkiom ži
niom, bet taip pat pranešant , 
kad jam bus leista išvykti į 
V a k a r ų Vokietiją, jeigu j is 
persikėlęs į savo protėvių žemę 
„di rbs" jų įstaigai. Taip pat , 
vokietis kurį laiką, privalo j au 
Rumuni jo je š n i p i n ė t i s a v o 
tėvynainius, o Vakarų Vokie
tijoje, pildyti gautus „Securi
t a t e " nurodymus. Taigi, a iškus 
tolimesnis šnipinėjimas ir savo 
protėvių žemėje. 

Pasirodo, kad ne vien Rumu
nija imasi tokio šantažo. Vaka
rų Vokietijos " idaus reikalų 
ministerija sp< doje pranešė, 
k a d tokio šantažo imasi Rytų 
Vokietijos slaptoji tarnyba (su
t rumpinta i „Stasi") Lenkijos 
„ S l u ž b a Bezpieczęnstvve" , 
Čekoslovakijos, „Štatui Bez-
pecsnost" bei Sov. Sąjungos 
„Komitet Gosudarstvenoj Be-
zopasnosti" (KGB). 

Daugumas užangažuotų vo
kiečių, atvykę į Vakarų Vokie
tiją, tuoj pat praneša valdžios 
įstaigoms jiems uždėtą šnipi
nėjimo pareigą. Tačiau atsiran
da repatriantų, kurie bijo pasili
kusių giminių persekiojimo, lik
dami slaptosios priešiškos vals
tybės rankose. 

s inimą okupuotos Lie tuvos 
vyriausybei, laisvės siekian
t iems judėjimams, politinėms 
grupėms ir okupuoto kraš to 
piliečiams, kad j ie nus to tų 
reikalavę Lietuvai nepriklau
somybės ir atsiskyrimo nuo 
Sovietų sąjungos, ką leidžia pati 
Sovietų konstitucija. Atmetame 
tvir t inimus, kad dabart inė pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje nėra 
Hitlerio-Stalino pakto pasekmė. 
Tai yra pakartojimas daugelį 
metų stalinistinės diktatūros 
skelb to melo, kur į a t m e t ė 
Vakarų demokratinės vyriau
sybės, Europos parlamentas , 
Helsinkio Baigiamasis a k t a s ir 
7 milijonai Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečių. 

Šis pareiškimas bus pasiųstas 
Europos par lamentui , J u n g 
tinių Amerikos Valstybių ir 
Prancūzi jos p r e z i d e n t a m s , 
Anglijos ministerei pirmininkei, 
Kanados minis ter iui pirmi
ninkui, Vakarų Vokietijos kanc
leriui ir Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui. 

Dr. Kazys Bobel is , 
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas 

Kaip mažą pavyzdį spauda 
nurodė Lenkijos repa t r ian tų 
šeimą, kuri buvo infiltruota į 
Vakarų Vokietijos lenkų ka
talikų organizaciją. Joje spietėsi 
gen. Jaruzelskio opozicija. Po 
kelių metų ši šeima užėmė net 
vadovau janč ias pa re igas i r 
keletą metų net jai pirminin
kavo. Jų niekšiškas darbas buvo 
išaiškintas. Vokiečių policija 
nespėjo la iku suimti, nes taria
mieji repat r ianta i spėjo grįžti 
Lenkijon. 

Vidaus reikalų ministerija ap
skaičiavo, kad 1% visų atvyks
tančių „d i rba" savo buv. gyve
namo kraš to saugumui . Nuo 
Š.m. pradžios, Vokietijos žvalgy
ba visus atvykstančius į t raukia 
į kompiuterį, į rašydama pavar
des, darbovietę gyventame kraš
te ir Vokietijoje. Tokiu būdu 
saugumo ta rnyba gali t ikr įa t i 
į tar iamo asmens 24 vai . gyve
nimą, nes į kar toteką įrašomi 
draugai , ka imynai , bendradar
biai , kar ta i s užklausiant visiš
kai „neka l t a i " kiek žinių apie 
a tvykusius repa t r ian tus . 

- iri''r 
* * * 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

H MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba gaMe PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REA1.TORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

m MLS, 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

Namas su t inkamomis patalpomis 
parduotuvei, įstaigai arba gydytojo 
kabinetui, su 2 liuksusiniais butais. 
Mūrinis garažas. Marquette Pk. apyl. 
Kreiptis: „One Step Realty", Irena 
Rimavičienė, 767-0600. 

(sk) 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RE/MAX GREIT 
REALTORS | PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6166 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba-norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

10*9 
FOR RENT 

Išnuomojamas švarus kamba
rys su namų apyvokos reikme
nimis arti gero susisiekimo. 64 & 
California apyl. 

Skambinti: 361-1171 .u 

21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 

patar
navimo 

t t j ' ' ' iii I I nąc iriniirifiii 

Ščerbaitei Mayar dėl sąžiningo p; 
•rtavimo ir vefloi^si/H^i^hfeJtnav 

For ront 4 rm. heated basement 
flat. Near 43 & Maplevvood. For 
adults. 

Call 927-4759 

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

5953 S. Kadzle Ave. 
Chlcago, IL 80629 

Tel. 436-7978 

Keletą kar tų esu minėjęs, kad 
šiandieninio Vakarų Vokietijos 
prezidento R. Veiczekerio tė-
vas,nacių valdymo laikotarpyje 
ėjo užsienio reikalų viceminis-
t e r io pa re igas , d a u g k a r t ų 
turėjęs reikalų su mūsų min. J . 
Urbšiu pvz. Klaipėdos krizės 
metu, sut ikęs lietuvį Berlyno 
geležinkelio stotyje. Niurnber
go nacių te isme E. Veiczekerį 
gynė jo sūnus jur is tas Ričardas 
Veiczekeris, šiandieninis Vaka
rų Vokietijos prezidentas (tėvas 
buvo nuteis tas , bet iš kalėjimo 
paleistas 1950 m. J is mirė 1951 
m. - K. B.). 

Neseniai, knygų lentynose 
pasirodė net du leidiniai apie 
šiandienini prezidentą. Knygų 
autoriai — Bonnos žurnalis tai 
daugumoje lydėję prezidentą jo 
įvairiose kelionėse a r dalyvavo 
surengtose vaišėse. Keliuose 
d ienrašč iuose t eko ska i ty t i 
knygų recenzijas bei trumpas iš
t raukas . Pasirodo, kad prezi
dentas mėgsta važinėti dvi
rač iu , d a ž n a i e ina į viešą 
suomišką pirtį — sauną, moka 
kredito kortelėm. Gabus (moka 
anglų ir prancūzų kalbas), bran
dos a tes ta tą gavęs 16 m. Kny
gose daug palyginimų su dabar
t i n iu kanc le r iu H. Kohl iu , 
tačiau pastarojo nenaudai , ka
dangi susidaro vaizdas, kad pre
zidentas gali pakeisti vyriausy
bės nu ta r imus . Deja, jis tos tei
sės neturi . 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas ' U a o r n ^ t 

Km9 ujsva i i s.rnfin 

DAIGYNAS"*"*"^ 
I o i n u * •• -;0išuA., -

Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš>Sp^NJdoš. 
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 

išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte ,.Mano senelis šluostydavosi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,,/ vvonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chlcago, IL 60629 . Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 
ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. Jrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siusti ..Draugo" 
adresu. 

Krikščionis yra tas , kuris t iki 
Kristaus Dievystę, kuris laikosi 
Jo įsakymų, o ypač Dievo ir ar
t imo meilės įsakymų. 

Kard. Faulhaher 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4S4S W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60620 



RENGINIAI CHICAGO JE 
R u g s ė j o 7-10 d. -

Santaros-Šviesos federacijos 
36-tas suvažiavimas, Tabor 
Farm, Sodus, MI. 

Rugsėjo 10 d. — LB Lemon-
to apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 15 d- — dailininko iš 
Lietuvos Romo Dalinkevičiaus 
tapybos darbų parodos atidary
mas 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus galerijos 
patalpose. Paroda tęsis iki 
spalio 7 d. 

Rugsė jo 16 d. - Šeštojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
b a n k e t a s L ie tuv ių cen t re , 
Lemonte. 

Rugsėjo 17 d. — Tautos šven
tės minėjimas Jaunimo centro 
didž. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Taut inė sąjunga. 

— Muz. Roberto Mockaus pia
no koncertas 3 v. p.p. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

„Lietuvos A i d ų " radijo prog-
ramos geguž inė Šau l ių 
namuose. 

Rugsėjo 22 — spalio 8 d. dail. 
Dalios Kolbaitės dailės paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

Rugsėjo 23 d. — „Derliaus 
š v e n t ė " L ie tuv ių cen t r e , 
Lemonte. 

— „Grandies" tautinio jauni
mo ansamblio vakaras Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
balius Šaulių namuose. 

Rugsėjo 24 d. — „Draugo' 
pokylis „Martiniąue" pokylių 
salėje. 

Rugsėjo 29 d. — Br. Nainio 
paskaita apie Ribbentropo-Mo-
lotovo pakto pasekmes. 7:30 v.v. 
Balzeko Lie tuvių Kul tūros 
muziejuje. 

Rugsėjo 30 d. — LB Brighton 
Pa rko apy l inkės „Rudens" 
pokylis Šaulių namuose. 

— „Antro kaimo" pirmosioms 
gastrolėms Lietuvoje skirtos 
programos („Istorijos paraštėse: 
namie ir svetur") premjera 
Jaunimo centre. 

— „Aušros Vartų" tunto 40 
metų jubiliejinė vakarienė ir šo
kiai Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugsėjo 30-spalio 1 d. — 
Cicero jūrų šaulių veiklos 25 
metų sukakties minėjimas Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
parapijos salėje. 

Spalio 1 d. — Pranciškiečių 
seselių rėmėjų seimas Marijonų 
vienuolyne. 

Spal io 6 d. — Vakaronė 
Jaunimo centre ruošia ateiti
ninkai sendraugiai. 

Spalio 7 d . - Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių meno 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre; rengia „Margutis". 

Spalio 8 d. — Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių meno 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Spalio 14 d. — Balfo Jubilie
jinis seimas Jaunimo centre. 
I šk i lminga vakarienė didž. 
salėje. 

— „Puota jūros dugne" —jūrų 
skau t i jo s met in i s ba l i u s 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 15 d. — Balfo 45 metų 
jub i l ie j in io seimo dalyvių 
pamaldos ir mirusių balfininkų 
prisiminimas: šv. Mišios Švč. M. 
Mar i jos Gimimo parapi jos 
bažnyčioje; pamaldos Ziono ev. 
l i u t e ronų bažnyčioje ir 
„Tėviškės" lietuvių ev. liute
ronų parapijoje. 

— 28-toji madų paroda Jauni
mo centre. Rengia Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų rėmėjos. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Spalio 20 d. - Dr. Vinco 
Kudirkos ir „Varpo" minėjimas 
Jaunimo centre. Ruošia jauni
mas. Globoja Pedagoginis Li
tuanistikos institutas. 

Spa l io 20 - 29 d. - Metinė 
lietuvių fotografų paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Rengia Budrio vardo lietu
vių foto archyvas. 

Spalio 21 d. - „Spalibalis" -
„Žiburėlio" ir „Vaikų namelių", 

lietuvių Montessori mokyklė
lių pokylis Lietuvių centre. 

— Lietuvių Fondo vajaus už-
baigtuvių banketas Martiniąue 
salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugijos 
„ R u d e n s " pokylis Jaunimo S°nJa Plenienė. Adolfas Dirgėla ir Agnė Kižienė Balfo piknike prie dovanų 
centre. dalinimo. 

— „Antro kaimo" antrosio
mis gastrolėms Lietuvoje skirtos 
programos („Legurniniscum tuti 
f ru t i" ) premjera Playhouse 
salėje. 

PAGALBA 
ŠVIETIMUI 

Spalio 22 d. — „Antras kai
m a s " su „Leguminiscum tuti 
fruti" Playhouse salėje. 

J . P L A C A S 

Baigiasi gražioji vasara. Gam
t a pradeda keisti savo skrais tę . 
Prie gamtos taikosi ir žmonės. 
Grįžta iš atostogų namo i r pra
deda tvarkyt i įvairius reikalus . 
Ištuštėjusias mokyklas pripildo 
saule įdegę, įspūdžių pi lni 
mokiniai. Kar tu su kasdieni
nėmis mokyklomis p radeda 
darbą ir tautinės mokyklos. Prie 
jų skaitomės ir mes l ietuviai . 
Lietuviškos mokyklos yra mūsų 

žurnalo vakaras Jaunimo cent- taut in ia i židiniai. Kaip kitos 
ro didž. salėie. tautos, didelės a r mažos, t a i p ir 

_ mes stengiamės išlaikyti savo 
_ „Lietuvių Balsas laikraš- k a l b ą p a p r o č i u s , k u i t ū r ą , 

čio metinės vakarienė Lietuvių i e š k o m e ^ s u ^ k a m i e n u . 
Tautiniuose namuose. Lie tuvia i yra įnešę didelį 

Spalio 27 d. — Vakaronė Jau
nimo centre kavinėje. Ruošia 
ateit ininkai sendraugiai. 

Spa l io 27 - 29 dienomis — 
Devintasis „Ateities" Akademi
nis savaitgalis Jaunimo centre, 
Chicagoje, ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Spalio 28 d. — „Ateities' 

- „Puota tik Tau". P.L. cen 
t re , Lemonte. 

Spalio 28- 29 d. - „Gyvoji 
Tautodailė". Ruošia Chicagos 
Lietuvių Tautodailės institutas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus meno galerijoje. 

Spalio 29 d. — Lietuvos ka
riuomenės įžygiavimo į Vilnių 
50 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga, Ramovėnai ir šauliai. 

— š v . Kazimiero 
rėmėjų vakar ienė Presman 
salėje. 

Lapkričio 3 d. — Budrio var
do foto a rchyvo vaka ronė 
Jaunimo centro kavinėje. 

L a p k r i č i o 4 d. Čikagos 
Aukšt. lituanistinės mokyklos 
(Čalm) balius Jaunimo centro 
didž. salėje. 

indėlį į Amerikos tautų kultūrą: 
muz ika , da inomis , šok i a i s , 
tautodai le , papročiais ir k t . Tie 
lobiai y r a skirtingi iš kitų tautų 
ir d a ž n a i a t k r e i p i a mas ių 
dėmesį. Ypat ingai brangi yra 
lietuvių kalba. Turbūt niekas 
negirdėjo, kad kur ios nors 
mažos tautos ka lba bū tų dės
toma pasaulio universi tetuose, 
tačiau lietuvių kalba a t r anda 
ten vietos, nes y r a visų kalbų 
lopšys. Kiek kitataučiai vert ina 
mūsų kalbą, t iek patys lietuviai 

seserų ją skurdina. Pa tekę į svetimą 
aplinką, tuoj pradeda puoštis 
svetimomis plunksnomis. Kai 
kurie išsimokslinę tautiečiai , 
sužinoję mūsų kalbos tikrąją 
vertę, p radeda ieškoti savo 
šaknų. Ieško knygų, mokyklų, 
kur galėtų išmokti t ą seną, 

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo metinis banketas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Lapkričio 5 d. — Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
IlI-ias Tautybių festivalis. 

— Marijonų bendradarbių 
apskr. metinė žaidimų popietė. 

— Zarasiškių klubo susirinki
mas Jaunimo centro posėdžių 
kmb. 

Lapkričio 11 d. - LB Le 
monto apyl. „Rudens" balius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 12 d. - Kr. Done
laičio lituanistinių mokyklų 
madų paroda Jaunimo centro g i a i 

didž. salėje. 

— Dalios Eidukaitės-Fannel-
li, lyrinio soprano, koncertas 3 
vai . p . p . Balzeko L i e tuv ių 
Kul tūros muziejuje. 

L a p k r i č i o 22-26 d. Šeštasis 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas 
Jaun imo centre Chicagoje ir 
Lietuvių centre Lemonte. 

L a p k r i č i o 23 d. — J a u n i m o 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius. 

G r u o d ž i o 3 d. — J a u n i m o 
centro Metinė vakar ienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 8 d. — Vakaronė 
J a u n i m o c e n t r o k a v i n ė j e . 
Rengia atei t ininkai sendrau-

— Panevėžiečių klubo susirin
kimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

— L a p k r i č i o 17 d. -
Vakaronė Jaunimo centro kavi
nėje. Ruošia ateitininkai send
raugiai. 

Lapkričio 18 d. - Lietuvių 
Operos metinis balius.Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
metinė vakarienė ir šokiai 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Lapkričio 19 d. - „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto veiklos dvi
dešimtmečio minėjimas Jauni
mo centre. 

— Kariuomenės šventės minė
j imas Jaunimo centro maž 
salėje. 

gražią ir vertingą kalbą. Bet jau 
nebe tas imlumas ir nebe tokios 
sąlygos, kaip vaikystės dienose. 
Lietuviai mokytojai aukojasi ir 
kv ieč ia v i sus mažamečius 
lankyti savas mokyklas ir jas 
i š l a i k y t i . J e i k i t a t auč ia i 
lankydami universitetus, meta 
dideles sumas pinigų, kad tarp 
ki tų dalykų išmoktų ir lietuvių 
kalbą, t a i patys lietuviai gaili 
p a a u k o t i ir mažos sumos 
išlaikytų savo kultūros pa
gr indus. Neužmirški te , kad 
kitataučiui daug sunkiau yra 
išmokti lietuvių kalbą, negu lie
tuviui, savo kalbos savininkui. 

Prasidedant mokslo metams, 
Švietimo taryba kviečia visus 
lietuvius, mažus ir suaugusius 
l a n k y t i i r i š la iky t i savas 
mokyklas, ar jos būtų didelės ar 
mažos. Iš valdžios pinigų ne
g a u n a m e sumokėti pa ta lpų 
nuomos ir pridėti šiek tiek 
arbatpinigių pasiaukojusiems 
mokytojams. Reikia vadovėlių, 
pratimų, skaitinių, skaidrių, ir 
ki tų pagalbinių mokymo prie
monių. Tie dalykai irgi nepigiai 
gaunami. Mokinių skaičiui ma
žėjant, mokyklų išlaikymo išlai
dos nemažėja, be t didėja, nes 
mažiau mokslapinigių surenka
m a iš tėvų. 

Švietimo taryba nutarė kreip
t is į geros valios lietuvius, pra
šydama pagalbos. Išsiųs daug 
laiškų ir prašys į pridėtą vokelį 

įdėti savo auką. Nereikės ieško
t i adresų, tik užklijuoti pašto 
ženklą . Vienas p r a š y m a s , 
neįmesti to voko į šiukšlių dėžę. 
bet pasiųsti nurodytu adresu 
savo tautinių židinių išlaiky
mui. Lietuviška sąžinė j iems 
šnibždės, kad ir jie yra tautos 
dalis. 

Pagal paskutinį gyventojų 
s u r a š y m ą , J A V u ž s i r a š ė 
daugiau kaip 800.000 gyventojų 
lietuviais. Nemažas skaičius. 
Je i kiekvienas lietuviškiems 
re ika lams paaukotų t ik po 
vieną dolerį, žydėtų švietimas ir 
kiti taut iniai sambūriai . J u k 
doleris šiais laikais jau nebėra 
didelis p in igas , k i ekv ienas 
pajėgtų duoti. Ko mums trūks
t a — vienybės. Je i būtume vie
ningi, būtume galingi. 

Nemeskite šešėlio fondams. 
J i e duoda, gal šiems metams 
kiek mažiau, bet tų pinigų toli 
gražu neužtenka visiems po
reikiams. Visuomenės parama 
y r a būtina. 

Lietuvoje žmonės meta vergi
jos pančius. Rizikuoja savo gy
vybėmis. Žinote, koks sunkus 
t e n yra pragyveninmas, bet 
aukoja paskut ines kapeikas 
tautos laisvei. J u k mes turtin
gesni, daug lengviau galėtume 
išlaikyti savo dvasines tvirtoves 
— lietuviškas mokyklas. Kol tos 
mokyklos egzist IOS, tol lietu
vybė bus gyva už Lietuvos 
sienų. Tie židiniai turi skleisti 
šviesą ir šilumą savo aplinkai ir 
padėti laisvės kovotojams. 

Mokykimės iš gamtos, iš 
mažų vabzdžių bičių, tiesiog ste
buklus dai\j savo darbštumu ir 
vienybe. Švenčiame ,.Varpo" 
metus. Dažnai girdime himno 
žodžius, išgirskime ir „Varpo" 
balsą: , ,Kelkite, ke lk i t e . . . " 
Kelkite iš letargo ir siųskite 
savo v a i k u s į l i e t u v i š k a s 
mokyklas, prikelkite lietuvišką 
sąžinę, kad jas išlaikytume. Be 
aukos negavome nepriklauso
mybės, be aukos nenušvis vėl 
mums laisvės rytojus. 

Norėčiau, kad šios mintys pa
siektų kiekvieną l ie tuvišką 
širdį. Gaila, kad ne visi nau
dojasi mūsų laisva spauda. Pra
šau tų, kurie skaitys šias min
tis, kad padaugintų ir pasiųstų 
tiems, kurie neskaito šio dien
raščio ir kartu j iems primintų, 
kad re ikal inga yra spauda 
mūsų tarpusavio ryšiams palai
kyti. 
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A.tA. 
TEKLI TIPSHUS 

Gyveno 47 metus Elrrmood Park. IL, vėliau Morton Grove, 
IL, Worthington Hills. OH ir Brunswick, Maine. 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 22 d.. Brunswick. Maine, 
sulaukusi 97 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Šaukėnuose: Amerikoje gyvendama 
priėmė JAV pilietybę. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lilian J. Aubens. 
sūnus Edward C. Tipshus. anūkai: Kenneth Aubens. Laurie 
Bem Aubens, Lisa Ann Tipshus ir John BlaseTipshus; keturi 
proanūkai ir dukterėčia Marta Kranauskienė Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Blase Frank Tipshus. 
Laidotuvės įvyko rupgjūčio 26 d. Po gedulingų pamaldų 

St. Williams katalikų bažnyčioje, Chicagoje velionė buvo nuly
dėta į Tautines lietuviu kapines. 

Nuliūdusi šeima. 

G r u o d ž i o 9 d. — „Dirvos" ju
biliejinių metų at idarymo vaka
r ienė L ie tuv ių Tau t in iuose 
namuose. 

Gruodžio 10 d. — Madų paro
da — „Aukštos kokybės rūbai 
iš Lietuvos". Jaun imo centre 
r e n g i a t a u t i n i s a n s a m b l i s 
„Grandis" . 

Gruodžio 17 d. — Ateiti
ninkų kūčios Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Gruodžio 25 d. - Jaun imo 
šokiai Jaun imo centro didž 
salėje. Ruošia skautai akade 
mikai. 

Gruodžio 31 d. — Operos 
Naujųjų Metų su t ik imas Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujųjų Metų sut ik imas Jau 
nimo centro kavinėje. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS BUDRYS 

Klaipėdos sukilimo organizator ius ir 
Lietuvos Gen. Konsulas New Yorke 

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylima Dėde. kurio netekome 
1964 m. rugsėjo 1 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybe-

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Putnam. CT 
rugsėjo 2 d. Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus pasimelsti už a.a. Jono Budrio sielą. 

Nuliūdę giminės. 

G R Ą Ž I N S UŽ E L E K T R A 
Commonvvealth Edison bend

rovė gavo jsakymą savo varto
tojams grąžinti apie 200 mil. 
dol., kur ių buvo per daug paim
ta iš klientų. Bendrovė žada 
sprendimą apeliuoti. 

BRITAI PERKA 
HOLIDAY INN 

Holiday Inn viešbučių t inklą 
JAV-se už 2.23 bilijonus dolerių 
perka britų pramoninkų ir vieš
bučių laikytojų firma Bass PLC. 

A.tA. 
MARCELĖ BALČIUVIENĖ 

Gyveno Hickory Hills apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi gilios senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 24 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Marytė Končiene, 

žentas Antanas, Marcelė Jonušienė, žentas Vytautas: penki 
anūkai: Algis Jonušas su žmona Vida. Alė Lelienė su vyru 
dr. Eligijum, Arnoldas Končius su žmona Rūta. Ina 
Luneckiene su vyru Algiu, Arvydas Končius; septyni 
proanūkai ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas buvo pašarvotas rugpjūčio 28 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Lack & Sons Hickory Hills koplyčioje. 9236 S. Roberts Rd.. 
Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyko rugpjūčio 29 d., antradienį. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto buvo atlydėta į St. Patricia parapijos bažnyčią, 
Hickory Hills, IL, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų buvo nulydėta j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuliūdę dukterys, anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 430-5700. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESCl 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S . Ca l i f o rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 523-0440 

UOSE 

• 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LA€KAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430 -5700 

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

1 4 4 6 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

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

Sallv Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 

PATAMS \ l l \ ( HKAGUJEBEl PRIEMIESČIUOSE 
l r l . 652-:>215 
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x „Draugo" jubiliejinis ban
ketas, minint jo aštuonias
dešimt įsikūrimo ir septynias
dešimt Mar i jonų leidimo 
perėmimo, bus rugsėjo 24 d., 
sekmadieny, Martiniąue pokylių 
salėje Evergreen Parke. Stalus 
ir pavienius bilietus dar galima 
užsisakyti pas „Draugo" ren
ginių komiteto narius ir admi
nistracijos raštinėje. 

x Dr. Čes lovas Masaitis at
vyksta į Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos kon
ferenciją, kuri vyks Chicagoje 
rugsėjo 2-3 dienomis. Dr. Masai
tis plačiai žinomas savo veikla 
ateitininkuose, Lietuvių Bend
ruomenėj, Vyriausiame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete. 

x J A V LB k ra š to valdybos 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Dalia Kučėnienė išvyksta vieno 
mėnesio viešnagei į Lietuvą. 
JAV LB Krašto valdyba ją įga
lioja atstovauti krašto valdybai 
ne vien kultūros, bet ir kitų sri
čių reikaluose, kurie iškiltų jos 
viešnagės metu. 

x Da r i aus Girėno lituanis
tinė mokykla kviečia visus lie
tuvių kilmės vaikučius rugsėjo 
9 d. pradėti naujuosius mokslo 
metus Jaunimo centre veikian
čioje lietuviškoje mokykloje. 
Veikia 8 skyr ia i ir vaikų 
darželis. Priimami vaikučiai 
nuo 4 m. amžiaus. Mokykloje 
dirba profesionalai mokytojai. 
Registracija, vadovėlių įsi
gijimas, susipažinimas su lietu
viška mokyklos aplinka, moky
tojais ir naujais draugais vyks 
nuo 9 - 12 vai. ryto. Visi 
kviečiami, visi laukiami. 

x Lemon to Lietuvių Bend
ruomenės apyl inkė rugsėjo 10 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. ren
gia gegužinę Lietuvių centre. 
Bus laimėjimai, valgių ir gė
rimų, orinio lošimas gamtoje. 
Jei lytų, viskas vyktų salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x L ie tuvo je y r a g a r s i o s 
Drusk in inkų ir Pa l angos ku
rortinės vietos, kuriomis gali 
pasinaudoti ir iš Amerikos nu
važiavę žmonės, ypač norį pa
taisyti nervų sistemą ir su ner
vų ligomis susijusius negala
vimus. Galima rašyti dr. Eivi-
dui Dzekunskiui, P. Cvirkos 43, 
Vilnius 232723. 

x Dr. A. V a n a g ū n a s , Oak 
Park, 111., dr. D. Surantas, Rock-
ford, 111., Juozas Naujalis, 
Cicero. 111., J. Butikas, Chicago, 
111., George Radvenis, Los 
Angeles, Cal., K. Čėsna, Wor-
cester, Mass., parėmė „Draugą" 
su 25 dol. auka ir grąžino 
laimėjimų šakneles. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. A. B r o e l - P l a t e r i s , 
Bethesda, Md., muz. Stasys 
Gailevičius, Willowdale, Kana
da, St. ir VI. Šimoliūnas, Dana 
Point, Cal., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka „Drau
go ' ' s t i p r i n i m u i . Laba i 
dėkojame. 

x Lietuvių š e ima Vilniuje 
nori priimti amerikiečių lie
tuvių šeimą ar pavienį asmenį 
pasisvečiavimui Lietuvoje. Susi
ka lba a n g l i š k a i . Z e n o n a s 
K a u š p ė d a s , 232057 Vilnius, 
Bal tup io 57-24. L i thuania . 

(sk) 
x PATRIA praneša, kad kol 

kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air, mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatų nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba g r įž tan t iems į Lietuvą 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių. Lietuvoje pagei
daujamu, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 26:W W. 71 St., Chi
cago, t t i . 312-778-2100. Sav A. 
ir V S iuta i . 

(sk) 

x Ateinantį pirmadienį yra 
Darbo diena — valdiška šventė 
visiems dirbantiems ir nedir
bantiems. „Draugo" redakcija ir 
spaustuvė šeštadienį, rugsėjo 2 
d., nedirbs. Administracija bus 
atidaryta iki 12 vai. Pirmadienį 
nei redakcija, nei administra
cija, nei spaustuvė nedirbs. 
„Draugas" po darbo dienos išeis 
trečiadienį, rugsėjo 6 d. Rugsėjo 
5 d., antradienį, visa įstaiga 
dirbs kaip paprastomis 
dienomis. 

x Juozas Giedraitis, Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas, 
yra atvykęs į Chicagą dalyvau
ti Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos konfe
rencijoje, kuri bus rugsėjo 2-3 
dienomis. J. Giedraitis yra apsi
stojęs pas Joną Saką ir pasiekia
mas tel. 925-4507 rugsėjo 4 ir 5 
dienomis. 

x Chicagoje bus premjera. 
Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblis pirmiausia 
koncertuos Chicagoje, o paskui 
ir kituose miestuose. „Margu
čio" rengiami koncertai bus 
spalio 7, 8,9 dienomis. Jaunimo 
centre. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
birželio 17 d. laidoje buvo ne
tiksliai parašyta. Turėjo būti: 
„A.a. Izabelė Krikščiūnie-
nė-Stačkauskaitė, 88 metų 
amžiaus, mirė šių metų vasario 
16 d. San Leandro, Cal. Buvo 
kilusi iš Radviliškio apylinkės. 
Lietuvoje turėjo daug giminių, 
draugų ir pažįstamų Tyrulių 
krašte — nuo Lyduvėnų iki 
Radviliškio. Patyrė daug vargo 
per du pasaulinius karus. Buvo 
traukiny prie Dresdeno per 
bombardavimą. Vokietijoje 
gyveno prie Wasserburgo Bava
rijoje. Amerikoje išgyveno 40 
metų. Liko du sūnūs — Vy
tautas ir Henrikas EI Dorado 
Hills. Gal. 

x Parduodami aukštaitiški 
tautiniai drabužiai , rankų 
darbo, atvežti iš Lietuvos, 12-14 
dydžio. Kreiptis 239-2179. 

(sk) 

x A. a. Magdalenos Bakšie-
nės mirties metinių šv. Mišios 
bus atnašaujamos tėvų jėzuitų 
koplyčioje penktadienį, rugsėjo 
1 d., 8:30 v. ryto. Draugus ir 
pažįstamus prašome velionę 
prisiminti savo maldose. Seimą. 

fsk) 

x Ieškau brolio Povilo Bū
dos ir jo vaikų — dukters Ali
cijos ir sūnaus. Gimė ir augo 
Mosėdyje. Brolis išvyko į 
Ameriką 1913 m. Gyveno Čika
goje. Susirašinėjimas nutrūko 
1962 m. Mano adresas: Lithu
ania, 233028 Kaunas, Basana
vičiaus 51-19, Ona Būdai-
tė-Kazragienė. 

fsk) 
x Apie sutarimus Gotlando 

saloje kalbės VLIKo pirmi
ninkas dr. K. Bobelis. Atstova
vimas Europos Par lamente 
— kalbės VLIKo atstovas A. 
Venskus iš Paryžiaus ir apie 
naujus kelius Tautos Fonde 
kalbės J. Giedraitis iš New Yor-
ko. Šie pranešimai radijo ir 
spaudos atstovams ir Čikagos 
visuomenei bus penktadienį, 
rugsėjo 1 d.7 vai. vak. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Visi 
maloniai kviečiami. 

'sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimaia ir pri 
einamais nuošimčiais Kreipki
t e i Mutu I Fedtaral Savi 
2212 V* « • • < ti»*d • • 
VI 7-7747. 

(ski 

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis koncertuos JAV ir Kanadoje. Ansamblio šokėjai 
Duisburgo mieste Vakarų Vokietijoje atvirame ore surengtame koncerte. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PALYDINT KUN. JONĄ 

BOREVIČIŲ 

Tris savaites sunkiai sirgęs 
Švento Kryžiaus ligoninėje mirė 
kun. J. Borevičius rugpjūčio 23 
d., sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Atsisveikinimas su juo buvo 
penktadienį 7 vai. vak. Dar 
prieš tai buvo pas jo karstą atėję 
pasimelsti ir atsisveikinti daug 
žmonių, o šauliai, šaulės ėjo 
garbės sargybą prie jo karsto, 
papuošto tautine vėliava, vaini
kais ir gėlėm. 

Atsisveikinimą pradėjo Lietu-

x V a i v a Vėžytė , studi
juojanti Illinois universitete Ur-
banoje, Southtown Dahlia club 
buvo išrinkta šių metų jurginų 
parodos karalai te . Jurginų 
paroda šį šeštadienį ir 
sekmadienį — rugsėjo 2 ir 3 
dienomis, vyks Ford City preky
bos centre. Vaiva parodoje 
„karaliaus" sekmadienį tarp 1-3 
vai. p.p. 

x Dailininkų Kęstučio Bal
čikonio ir Joanos Plikionytės 
Bružienės iš Vilniaus kūrybi
nių darbų parodos atidarymas 
įvyks rugsėjo 8 d., penktadienį, 
7 v.v. Čiurlionio galerijoje. Pa
roda tęsis iki rugsėjo 20 d. 
Rugsėjo 15 d., penktadienį, 
autorių susitikimas su visuome
ne 7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 

x „Kernavės" skaučių tun
t o sue iga , aplinkybėms 
susidėjus, nukeliama į šeš
tadienį, rugsėjo 16 d., 1:30 vai. 
p.p. Sueiga vyks Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Visos sesės 
dalyvauja uniformuotos. 
Maloniai kviečiami visi tėveliai 
ir svečiai, o ypač mergaitės, no
rinčios įsijungti į kernaviečių 
prasmingą veiklą. 

x Laisvų vidurių priežas
tys ir jų tvarkymas — gail. 
sesers Elenos Peržinskienės 
pranešimas Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. 
Juozas Juozevičius. Grožvyda 
Giedraitytė skaito savo kūrybą. 
Gydytojas atsakinėja į sveikatos 
reikalu paklausimus, išrašo 
kraujo tyrimui lapelius ir aiški
na tokio tyrimo duomenis. 
Kraujospūdžio matavimas. Mai-
ronio minėjimas Raseinių 
bažnyčioje — video filmas. Alvu
do gėrybėmis pasivaišinimas. 
Visi laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Dr. Leonas ir dr. Dalia 
Šulai, Portage, Wisc., Algirdas 
Aglinskas, Chicago, 111., Kazys 
Majauskas, taip pat iš Chicago, 
Kostas Burba, Western Springs, 
111 . Raymond Vitkus, St. 
Char les , UI., gražindami 
laimtjimų šakneles kieta ienas 
pridėjo po 20 dol. auką. Nuošir 
dus ačiū. 

vių operos vyrų choras, diri
guojamas muz. Arūno Kamin
sko, akompanuojant pianinu 
muz. Robertui Mockui. Giesmės 
„Reąuiem aeternam", „Tėve 
mūsų" (J. Gruodžio; ir drauge su 
soliste Margarita Momkiene 
„Šventoji Dievo Motina" (iš Ver
di operos „Likimo galia") visus 
dalyvius sutelkė rimčiai, 
susimąstymui ir maldai. 

Maldas už mirusįjį kun. Joną 
pravedė jėzuitų provinc. kun. A. 
Saulaitis ir kun. J. Kidykas, 
kuris pasakė ir religinį žodį 
pagal V. Jėzaus, kaip vyriausio 
kunigo,maldos žodžius. Maldos 
buvo kalbamos pakaitom su 
dalyviais. 

Atsisveikinimo dalyvių buvo 
tikrai daug — pilna salė ir dar 
nemažai balkone. Atsi
sveikinimo eigai vadovavo 
Vaclovas Momkus. 

Jo žmona Margarita ir uošvė 
Juzė Ivašauskienė yra kun. J. 
Borevičiaus giminaitės). 
Pakviesti iš eilės kalbėjo ir 
nupasakojo velionio darbus, 
veiklą, gyvenimą ir asmenybę. 
Kalbėjo Lietuvos konsulas V. 
Kleiza. Liet. fronto bičiulių ir 
savo šeimos vardu dr. P. 
Kisielius. JAV Liet. Bend
ruomenės ir PLB vardu inž. Br. 
Nainys. Ateitininkų federa
cijos vardu inž. J. Polikaitis, 
Šaulių sąjungos vardu Myk. 
Abarius, Liet. Fondo vardu St. 
Baras, Jaunimo centro valdybos 
pirmininkė S. Endrijonienė, 
Julius Karsas Dzūkų draugijos 
vardu, ramovėnų vardu A. Juš
kevičius, Politinių kalinių drau
gijos ir Vliko vardu inž. P. Na
rutis ir Chicagos skautininkų 
bei Liet. skautų sąjungos vardu 
A. Paužuolis. Atsisveikino V. 
Momkus savo šeimos vardu. 
Kun. Borevičius buvo geras 
giminaitis, mielas bičiulis, pata
rėjas ir įvairių bendrų užmojų 
vykdytojas. Atsisveikinimas 
baigtas visiems giedant gies
mes „Marija, Marija", „Lietu
va brangi", Lietuvos himną. 

Rugpjūčio 26 d. rytą jau nuo 

9 vai. pradėjo rinktis tautiečiai 
palydėjimui į kapus ir laido
tuvių Mišioms. Ir vėl prisirinko 
apypilnė didžioji salė. Šv. Mišias 
su giliu susitelkimu aukojo 
jėzuitų provinciolas kun. A. 
Saulaitis drauge su 20 konceleb-
ruojančių kunigų, vysk. V. Briz
giu, Chicagos kardinolo Joseph 
Bernardin atstovu vysk. A. 
Abramovicz. Kun. Saulaitis 
pasakė ir pamokslą apie didžią, 
šviesią tikinčiųjų prisikėlimo 
gyvenimui viltį drauge su Kris
tumi. Solo giedojo Marg. 
Momkiene per aukojimą gies
mes „O Visagalį" (Moniuškos) 
ir per komuniją duetu drauge su 
V. Momkumi — , ,0 didis 
Dieve", akompanuojant muz. D. 
Lapinskui. 

Mirusiojo išlydėjimo apeigose 
meldės lietuviškai vysk. V. Briz-
gys ir angliškai vysk. Alfr. 
Abramowicz. Beveik visi Mišių 
dalyviai palydėjo karstą ir į Šv. 
Kazimiero kapines. Daugiau 
kaip 100 automobilių vilkstinė 
išsitęsė per porą kvartalų. 
Melsdamiesi a.a. kun. Jono Bo
revičiaus žemiškuosius palaikus 
palaidojo tarp kitų jėzuitų kapų, 
šešėlyje kryžiaus su Jėzaus 
kunigo dekoratyvine statula. 

Pagal lietuvišką paprotį daug 
kas dar grįžo į Jaunimo centrą 
užkandžiams ir pasidalinti per
gyventais įspūdžiais bei a.a. 
kun. Jono Borevičiaus gyveni
mo prisiminimais. 

P . D. 

ALTOS PAGALBINIS 
FINANSŲ KOMITETAS 

Pernai vasarą ilgame
čio Altos darbuotojo ir centro 
valdybos vicepirmininko Petro 
Bučo (Bucho) iniciatyva buvo 
įsteigtas Altos pagalbinis fi
nansų komitetas. Komitetą 
sudaro: Petras Bučas, Daiva 
Dumbrienė, Jūra Jasiūnienė, 
Angelė Katelienė, Oskaras 
Kremeris, Veronika Lenkevičie-
nė, Matilda Marcinkienė, 
Evelyna Oželienė ir Antanina 

Repšienė. Svarbiausias šio 
komiteto tikslas sutelkti lėšų 
Altos darbams remti. Komi
tetas, susidedąs iš devynių 
narių, pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkė — M. Marcinkienė, 
vicepirmininkas — P. Bučas, 
sekretorė — A. Repšienė, iždi
ninkas — O. Kremeris ir penki 
nariai. 

Komitetas nutarė lėšų su
telkimui surengti laimėjimus 
knygutėmis, laimėjimams ski
riant 2,000 dolerių, kuriuos 
paskirstė: I laimėjimas — 750 
dol., II - 500 dol., III - 250 dol. 
ir IV - penki po 100 dol. Bilie
tėlių ir lydraščio tekstas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Kny
gutėje 11 bilietėlių, jos kaina 10 
dol. Pavienio bilietėlio kaina — 
1 dol. auka. 

Komitetas laimėjimų knyge
les su grąžinimo vokeliais ir lyd
raščiais prieš porą mėnesių iš
siuntinėjo Altos skyriams, orga
nizacijoms ir pavieniams asme
nims. Gavusieji laimėjimų kny
gutes, prašomi skubiai grąžinti 
šakneles su aukele iždininkui 
O. Kremeriui. Negavusieji kny
gučių, bet norintieji paremti 
Altos veiklą, prašome kreiptis į 
komiteto narius arba į Altos 
raštinę. Laimėjimų traukimas 
įvyks spalio 21 d. laike XI 
Amerikos Lietuvių kongreso 
Los Angeles, Californijoje. 

Taip pat komitetas prašo or
ganizacijas, klubus bei pa
vienius asmenis, kurie norėtų 
tapti mecenatais, finansuodami 
nors vieną laimėjimą arba nors 
ir dalį. Iki šiol turime tik vieną 
mecenatą trečiajam laimėjimui 
— 250 dol. Mecenatų pavardės 
bus paskelbtos spaudoje. Altą 
yra non profit organizacija. 

1940 m. birželio 15 d. bolševi
kams okupavus Lietuvą, 
Amerikos lietuviai ėmė or
ganizuotis Lietuvos reikalams 
ginti. Tokiu būdu buvo sudaryta 
JAV lietuvių ideologinių grupių 
susitarimo ir lygaus atsto
vavimo pagrindu organizaciją, 
kurią pavadino Amerikos Lie
tuvių Taryba (Altą). Pirmąjį 
vykdomąjį komitetą sudarė: L. 
Šimutis — pirmininkas, A. Olis 
— vicepirmininkas, dr. P. Gri
gaitis — sekretorius ir M. 
Vaidyla — iždininkas. Iš Altos 
steigėjų yra išlikęs J. Laučka 
dar stiprus ir veiklus. Amerikos 
Lietuvių Taryba išgavo iš JAV 
nepripažinimą Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
1944 m. įsteigė Balfą pabė
gėliams šelpti, Altos dėka buvo 
priimtas įstatymas, kuris ati
darė duris pabėgėliams atvykti 
į JAV ir ištrūkti iš komunistų 
grėsmės. 

Altajau penktas dešimtmetis, 
veda kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Sekant įvykius ok. Lietuvoje, 
mūsų šventa pareiga pasisku
binti jiems į talką laisvės kovo
je. Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo reikalinga, yra reikalinga 
ir bus reikalinga, iki Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Taigi iš šių kelių pavyzdžių 
matome, kokius svarbius dar
bus yra atlikusi Altą. 

Be to, paėmę laimėjimų 
knygelę, savo auka paremsite 
Altos veiklą ir kartu išmė
ginsite savo laimę. Altos pa
galbinio finansų komiteto var
du dar kartą kreipiuosi, tegul 
nelieka nė vieno iš mūsų, kuris 
neprisidėtų prie šio lėšų telkimo 
vajaus šiai garbingai organiza
cijai. 

Ant. Repšienė 

DAINAVOS ANSAMBLIS 
KVIEČIA, LAUKIA... 

LB Kultūros t*rvbos pirm. Dalia Ku( •mene ir vicepirm. Nijole Martinaitytė 
buvo nuvyku.-v.i.s pas dail. Adolfą V aUeką tartis del jo pagrindines paskaitos 
-< Kąjas* Moh k. ir k ū r y b a sjmpoziume. N u o t r y K a v a ) i ū n o 

Jau ir baigiasi mūsų vasarėlė 
(kodėl ji visuomet taip greitai 
prabėga?) ir pats laikas sugrįžti 
į darbą ir į visuomeninę veiklą. 
Greit prasidės mokyklos, suei
gos, susirinkimai ir repeticijos. 
Jau dabar kviečiami nauji na
riai, nes chorai bei šokių grupės 
nori padidinti savo eiles. Šiuo 
atveju neatsilieka ir Dainavos 
ansamblis. Lietuvių meno an
samblis Dainava po labai gerai 
praėjusio rugiapjūtės spektaklio 

IS ARTI IR TOLI 
OK. LIETUVOJE 

— Kun. Kazimieras Ambra-
zas profesoriauja Vilniaus uni
versitete, dėstydamas litera
tūrą. Kai jis Vilniaus katedro
je laikė Mišias, visi nustebo, kad 
jis yra kunigas. Jis prisipažino, 
kad buvo kunigu jau seniai slap
tai įšventintas. 

— Palaimintojo arkiv. Jur
gio Matulaičio gimtinėje Lū-
ginės-Orinų kaime buvo pasta
tytas palaimintojo atminimui 
paminklėlis — koplytstulpis. Jį 
pašventino vysk. J. Žemaitis, 
Vilkaviškio vyskupas, šiuo 
metu gyvenąs Marijampolėje. 
Marijampolėje liepos 9-12 
dienomis buvo atšvęsta pal. Jur
gio Matulaičio šventė, dalyvau
jant kardinolui ir visiems Lie
tuvos vyskupams. 

ir po labai sėkmingo religinio 
koncerto laukia naujų narių, 
kurie norėtų įsijungti į an
samblio gretas. Jau yra numa
tyta tolimesnė veikla, reikia tik 
norinčių dainuoti. Pirmoji po-
atostoginė Dainavos ansamblio 
repeticija bus rugsėjo 5 d., 
antradienį, 7:30 val.vakaro Jau
nimo centro 203 kambaryje. 
Dainavos ansamblis kviečia 
buvusius narius sugrįžti ir 
laukia naujų narių įstojimo. 
Atėję — nenusivilsite — rasite 
energingą valdybą, draugiškus 
žmones, simpatišką dirigentą ir 
labai gerą nuotaiką. 

Per praėjusį visuotinį narių 
susirinkimą, kuris įvyko pa
vasarį, buvo išrinkta (geriau 
sakant , perr inkta) nauja 
valdyba. Valdyba dabar susi
deda iš šių žmonių: pirm. Mėta 
Gabalienė, vicepirm.-sekr. 
Danguolė Ilginytė, iždininkas 
Juozas Vieraitis, renginių va
dovė Salomėja Daulienė, koresp. 
Rita Likanderytė, finansų sekr. 
Nijolė Rūbienė ir nariai Česlo
vas Geležiūnas, Kazys Jankaus
kas ir Vitas Plioplys. 

Valdyba jau yra kelis kartus 
posėdžiavusi aptarti ateities pia
nus, kad Dainavos ansambliui 
būtų ką veikti. Jau numatoma 
keletas įvairių pasirodymų — 
koncertų. Rugsėjo 10 d. kartu su 
Šv. Antano parapijos choru, 
Cicero, giedosim per šv. Mišias 
kun. B. Rutkausko 50 metų 
kunigystės proga, o rugsėjo 17 
d. giedosim per šv. Mišias Tau
tos šventės minėjime Jaunimo 
centre. Taip pat jau pradė
sim ruoštis naujam spektak
liui „Kai papartis žydi", 
kuris bus statomas 1990 metais 
kovo 25 d. Tuoj po to reikės pasi
ruošti Dainų šventei. Taip pat 
numatyta Dainavos vakaronė — 
rugsėjo 8 d., penktadienį, Chi
cagos Dainavos ansamblis pri
statys Alytaus šokių ir dainų 
ansamblį Dainavą. Bus 
rodomas video, kuris buvo su
suktas, kai Alytaus dainaviečiai 
dalyvavo Šiaurės Karolinos 
tarptautinėje dainų šventėje. 
Šios vakaronės visas pelnas ski
riamas Alytaus Dainavos fondui 
— gal jie čia vėl galės atvykti už 
poros metų. 

Kaip matote, darbo bus 
nemažai, bet, jei visi dirbsime 
kartu, bus linksma, gera ir 
smagu. Tad Dainavos an
samblis kviečia ir laukia visų 
norinčių dainuoti ir mylinčių 
lietuvišką dainą prisijungti prie 
ansamblio. Padėkite atjaunėju
siai Dainavai išsilaikyti . 
Nepamirškit — pirmoji repeti
cija bus antradienį, rugsėjo 5 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre! 

Rita Likanderytė 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, 1L 60629 
Tel . - 776-8700 

Darbo v.il nuo 3 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 




