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Tikrasis ir gyvasis Baltijos kelias! sina Pabaltijo tautoms fiziniu 
sunaikinimu? Kaip kitaip su
prasti žodžius apie galimą trijų 
tautų „negyvybingumą"? 

Ir čia reikia tiesiai ir atvirai 
perspėti: praėjo laikai, kai visa 
buvo sprendžiama karine jėga. 
Tankai — ne tik amoralus poli
tinis argumentas. Jie jau ne vi
sagaliai. Svarbiausia tai, kad 
toks įvykių posūkis nublokštų 
Tarybų Sąjungą į labiausiai at
silikusių totalitarinių valstybių 
gretą. 

Lietuvos Komunistų vadovas 
įspėja neprovokuoti 

Šimtai Vakarų žurnalistų iš daugelio pasaulio valstybių, dalyvavę Vil
niuje, Rygoje ir Taline, rašė pasauliui, kad milijonai žmonių buvo savo 
ramkomis ir širdimis susijungę rugpjūčio 23 dieną už Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos kraštų nepriklausomybes. Tai unikali, nematyta ir negirdėta 
laisvės manifestacija — rankų grandinė, atsuktais veidais į Vakarus — 
trijų Baltijos valstybių bendras kelias. 

Į Sovietų Sąjungos tautas kreipiasi Latvijos, Estijos Liaudies 
Frontų ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Baltijos taryba 

Ryga. 1989 rugsėjo 8. (LIC) -
Baltijos Taryba, kuriai priklau
so estų ir latvių liaudies frontų 
organizacijos bei Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis, susirinko Ry
goje rugpjūčio 31 d. aptarti rug
pjūčio 26 d. paskelbtą „TSKP 
CK pareiškimą dėl padėties tary
binio Pabaltijo respublikose". 
Taryba paskelbė įvairius pareiš
kimus, įskaitant ir kreipimąsi į 
Tarybų Sąjungos tautas, kurio 
tekstą patelkiame žemiau. 

Sąjungos tautoms 
Pastaraisiais mėnesiais TSRS 

masinėse informacijos priemo
nėse, per Centrinę televiziją ir 
radiją pradėta plati dezinforma
cijos kampanija, taip pat blokuo
jamos teisingos žinios, liečian
čios įvykius Pabaltijo respubli
kose. Pusiau tiesa, tikrų įvykių 
iškraipymas patelkiama šalia 
tiesioginio melo. Planingai ir 
nenukrypstamai milijonų žmo
nių sąmonėje vietoj pasenusio ir 
jau nieko nebegąsdinančio bau
bo — „pasaulinio imperializmo" 
— kuriamas naujo priešo, vi
daus priešo įvaizdis. Ir kaip Sta
lino laikais šios kampanijos au
toriai nesigėdi tokiu priešu vaiz
duoti ištisas tautas. 

Kaip nacių broliai 
Visą šią kampaniją apvaini

kavo 1989 metų rugpjūčio 26 d. 
paskalbtas „TSKP CK pareiški
mas dėl padėties tarybinio Pa
baltijo respublikose". Turbūt nė 
karto nuo Stalino ir 1968 metų 
Čekoslovakijos įvykių laikų 
mūsų salyje nebuvo pasirodęs 
piktybiškesnis ir pavojingesnis 
demokratijai dokumentas. Mes 
kreipiamės į visas TSRS tautas 
ir tauteles, ragindami rimtai ir 
be išankstinio nusistatymo su
vokti tai, kas vyksta. Pareiški
me, mūsų nuomone, atvirai mė
ginama paskleisti šalyje ..nuo 
krašto iki krašto" įtarimą ir 
priešiškumą trims Pabaltijo res
publikoms ir jų seniesiems gy
ventojams, sukelti neapykantą 
ištisoms tautoms ir judėjimams 
Dokumentas „Dėl padėties tary
binio Pabaltijo respublikose" 
priimtas be šių respublikų ži
nios, be mažiausio mėginimo ap
svarstyti gyvybiškai jas liečian
čias problemas. Norėjo to ar 
nenorėjo pareiškimo autoriai, 
bet daugybės žmonių akyse jie 
atrodė kaip tikri broliai tų. 

kurie dalijosi įtakos zonas 1939 
metais ir sprendė mūsų suvere
nių respublikų (tuo metu nepri
klausomų) tautų likimą taip pat 
be jų žinios. 

Tarptautinė teisė už 
nepriklausomybę 

Prieš penkiasdešimt metų 
slaptas Vokietijos ir TSRS suo
kalbis buvo priežastis aneksuo
ti tris nepriklausomas šalis, su 
kuriomis Tarybų Sąjungą siejo 
taikos sutartys. Pažeidžiant 
tada galiojusius tų valstybių 
įstatymus, įvedus iš užsienio 
karinę jėgą, buvo panaikintas 
nepriklausomas šių šalių vals
tybingumas. Daugelis oficialių 
istorikų ir šiandien aiškina, kad 
Pabaltijo šalys buvo aneksuotos 

tijos, Latvijos, Lietuvos keliuo
se: neužfiksuota nė vieno inci
dento. 

Ir Latvijos Rygoje 

TSRS saugumo interesais pra
sidėjusio karo sąlygomis. Dėl 
šios keistos logikos nė viena kai
myninė Tarybų Sąjungos vals
tybė negali jaustis ramiai, nes 
ir jos teritorija tam tikru mo
mentu gali pasirodyti būtina 
„saugumui sustiprinti". Tarp
tautinė teisė nepripažįsta tokių 
argumentų. Nedidelės valstybės 
saugumas toks pat brangus ir 
svarbus, kaip didžios valstybės 
saugumas, o jeigu ne, ta i 
pasaulinė teisėtvarka apskritai 
neįmanoma. 

„1989 m. rugpjūčio 23 d. (tai 
yra Molotovo-Ribbentropo 
50-mečio dieną) įvykių organi
zatoriai pasistengė įkaitinti 
nuotaikas iki tikros nacionalis
tinės isterijos", — pasakyta pa
reiškime. Tai visiškai neatitin
ka tiesos. Beveik 2 milijonai vy
rų, moterų, vaikų, senelių, 
kurie sudarė gyvą grandinę nuo 
Talino iki Vilniaus, parodė rim
ties ir draugiškumo pavyzdį, be 
to šioje gyvoje grandinėje buvo 
daugelio tautybių atsotvai. Pa
vyzdinga tvarka viešpatavo Es-

Atgimimas tautose 
neišvengiamas 

Pareiškime labai negatyviai 
įvertinami visi kartu, be jokių 
išimičių: ir trijų respublikų vy
riausybės, ir partinė vadovybė, 
ir liaudies judėjimų lyderiai, ir 
įvairiausių pakraipų visuome
nės organizacijos. Iš esmės „an-
tinacionalinėmis jėgomis" pa
skelbtos pačios tautos, ekstre
mistais — visi taut inio 
atgimimo šalininkai, o juk tai 
kukliausiais apskaičiavimais 
sudaro 90 procentų latvių, 
lietuvių, estų, taip pat didelę 
dalį rusų, bal tarusių , 
ukrainiečių, lenkų, žydų ir kitų 
Pabaltijyje gyvenančių tautų 
atstovų. 

Šalia plačių liaudies judėjimų 
apkaltinimo separatizmu, eks
tremizmu, antisocialistiniu, an
titarybiniu, antirusiškų kryp
tingumu užsipuolamos trijų res
publikų masinės informacinės 
priemonės, kurių dalis pirmą 
kartą tarybiniais metais ir toli 
gražu ne pilnutiniai realizuoja 
konstitucinę spaudos laisvę. 

Nacionalinio ekstremizmo ap
raiškos šiandien sutinkamos 
įvairiose respublikose ir jos yra 
viena iš bendrų mūsų problemų, 
tačiau tokių pat apraiškų 
galima aptikti ir visai arti 
TSKP CK. Kartu mes esame tos 
nuomonės, kad nacionalinio at
gimimo kelias neišvengiamas 
visoms Rusijos tautoms, prade
dant rusų tauta, kuri per pra
ėjusius dešimtmečius taip pat 
patyrė neatlyginamų nuostolių. 
Ir šiame vaisingame kelyje ru
sai pajus brolišką Pabaltijo šalių 
tautų užuojautą ir paramą. 

šiųjų pilietiniame ir Didžiajame 
Tėvynės karuose paminklų". 
Jokių konkrečių faktų nepatei
kiama: kur, kada. kokioje res
publikoje, kas tie šventvagiai? 
Tokį vandalizmą, bet kurią jo 
apraišką mes besąlygiškai 
smerkiame, tuo labiau, kad po
kario metais Pabaltijo respubli
kose buvo sugriauta šimtai pa
minklų kariams, žuvusiems Pir
mojo pasaulinio karo laukuose 
ir išsivadavimo kovose. 

Maskvos grasinimas 
numalšinti 

„Kai kur atsirado reali tikro 
pilietinio konflikto, masinių su
sirėmimų gatvėse su sunkiais 
padariniais grėsmė", — toliau 
skaitome šiame dokumente. Nė 
vienoje Pabaltijo respublikoje 
nėra ir nebuvo tokių susirėmi
mų, tokių konfliktų. Tačiau susi
daro įspūdis, kad pareiškimo au- Į 
toriai norėtų kažkam padiktuoti I 
sprendimus iš jėgos pozicijos, su
kurstyti juos veiksmams, gru
biai tariant, ^provokuoti tą pa
tį konfliktą, kurio nėra. ir vietoj 
politinio dialogo bei pliuralizmo 
griebtis labiau įprastų malšini
mo ginklu pr.emonių. Tuo įtiki
na ir šios eilutės: „Nueita toli. 
Pabaltijos tautų likimui gresia 

Nerinkto komiteto 
pareiškimas 

Ir tokį svarbų, tokį dra
matišką pareiškimą, galintį 
nepaprastai paaštrinti ir šiaip 
jau sudėtingą situaciją daugia
tautėje šalyje, anonimiškai pa
rengė nevalstybinė struktūra, 
net ne renkama vadovybė, o 
aparatas, kurio apskritai niekas 
nerinko! Pagal nerašytą taisyk
lę dėl šios instancijos sprendimų 
negalima abejoti, ir juo labiau 
juos kritikuoti, Kaip tik dėl 
tokios praktikos ir įvyko visos 
tragedijos, kurių taip gausu 
TSRS istorijoje ir kurios jau 
kainavo dešimčių milijonų 
žmonių, ištisų tautų gyvybes. Šį 
kartą, matyt, automatinio „vi
sos liaudies pritarimo" nebus. Ir 
pačioje partijoje, reikia manyti, 
atsiras jėgų, kurios pasipriešins 
tokiam „vadovavimo" stiliui. 
„Pačiame viršuje" padarytų 
klaidų kaina per daug didelė vi
siems. 

TSRS Konstitucijoje pasaky
ta, kad Tarybų valstybė — lais
vų, lygiateisiškų, savanoriškai 
susivienijusių tautų sąjunga. 
Tai pagrindiniai principai. Jei
gu sąjunga ne savanoriška, jei
gu tautos joje laikomos prievar
ta, jeigu respublikų santykiai 
nelygiateisiški, jeigu iš centro 
duodamos komandos, o federaci
jos valstybėse jos turi būti besą
lygiškai vykdomos, tad tai nėra 
jokia sąjunga, tai vadinama ki
tais žodžiais: valstybe, imperija, 
„tautų kalėjimu". 

Vilnius, Okupuota Lietuva, 
rugsėjo 5 d. — Pasikalbėjime su 
„New York Times" dienraščio 
Maskvos biuro vedėju Bill 
Keller Lietuvos sostinėje parti
jos vadovas Algirdas Brazaus
kas pasakė, jog dabar yra labai 
svarbu Baltijos respublikoms 
nekelti per daug smarkiai ne
priklausomybės klausimo, kad 
nebūtų išprovokuota Maskva 
panaudoti karinę jėgą. 

Brazauskas pasakė, jog šiuo 
metu nėra įrodymų, kad būtų 
karinis pasipriešinimas, ir pa
stebėjo netikįs, kad Kremliuje 
būtų galvojama įsakyti kari
niams daliniams veikti. Bet pa
klaustas korespondento, ar yra 
pavojus, kad Maksva siųstų 
dalinius sutriuškinti nepriklau
somybės sąjūdžius, kaip kad 
daugelis pabaltiečių galvoja, at
sakė: „Tai priklauso nuo mūsų 
visų, nuo mūsų veiklos, organi
zacijų laikymosi ir t .t ." Tačiau 
jis pasakė, kad tokie dalykai 
buvo daromi praeityje. „Aš 
negaliu kategoriškai sakyti, 

Arkivysk. Bačkis 
Lietuvoje 

Vilnius. — Lietuvos kardino
lo Vincento Sladkevičiaus kvie
timu, arkivyskupas Audrys J. 
Bačkis, pronuncijus Olandijoje, 
rugsėjo 6 d. išvyko Lietuvon, 
kur dalyvaus Šiiuvoje reiigmese 
iškilmėse ir rugsėjo 10 d. laikys 
šv. Mišias. Jis bus Lietuvoje dvi 
savaites. 

vienos tautos orumą, tradicijas, 
moralines vertybes. Ir tik lais
vos, lygiateisiškos, suverenios 
tautos gali jungtis į pilnavertes 
sąjungas, valstybes, kurias su
tvirtina bendri interesai ir 
savitarpio pasitikėjimas, o nejė
ga ir prievarta. 

kad tai nėra galima Baltijos 
kraštuose. Aš nesakau, kad tai 
neįmanoma. Aš viliuosi ir tikiu, 
kad to niekada nebus reikalin
ga", kalbėjo Brazauskas apie 
kariuomenės panaudojimą Bal
tijos tautų numalšinimui kely
je į nepriklausomybę. 

Žmogaus teisių 
„supratimas" 

Brazauskas užima centrinę 
rolę Baltijos klausime, bandyda
mas prilaikyti didėjančius nusi
teikimus už didesnę autonomiją 
Lietuvoje ir tuo pačiu viešo 
konflikto išvengimo su Maskva. 
Korespondentas primena išleis
tą įspėjimą ir Centro komiteto 
— kaltinimą „tautine isterija ir 
separatizmu". Du Politbiuro na
riai apkaltino Baltijos veikėjus, 
kad jie pažeidė rusiškai kalban
čiųjų teises, įvesdami kalbos 
įstatymus ir reikalaudami išgy
venti tam tikrą laiką, kad galė
tų balsuoti. Tai esąs didelis žmo
gaus teisių pažeidimas. 

Dienraščio žurnalistas sakosi 
patyręs, kad Baltijos respubli
kose didėja noras atsiskirti. Jos 
1940 metais buvo pavergtos, 
nors kai kas ir abejoja, ar tai 
būtų išmintinga. Kremliaus pa
reiškimas neišgąsdino Baltijos 
žmonių. Šiandien posėdžiavo 
Sąjūdžio taryba ir Vytautas 
Lar.dsbergis juos įspėjo laikytis, 
kad nebūtų išsitarta prieš rusus 
ir kitas tautybes, kad nebūtų 
priešiškos taktikos. Maskvos pa
reiškime esą galima įžiūrėti net 
ir fizinių veiksmų galimumus. 

Tautų teisės 

Nepasiduoti provokacijoms 
Mes nepasiduodame provoka

ciniams mėginimams pakeisti 
kovą prieš stalinizmą ir cent
ralizuotą komandinę valdžios 
sistemą tarpnacionaliniais kon
fliktais. Mes tikime, kad rusų 
tauta ateityje neleis būti panau
dojama įrankiu kitų tautų lais
vei slopinti. 

Pareiškime kalbama apie kaž
kokius vandalizmo aktus, apie 
tai, kad buvo pasityčiota „iš 
šventenybių, neliečiamų kiek
vienam doram žmogui — žuvu-

Ir hStijos Taline 

rimtas pavojus. Žmonės turi ži
noti, prie kokios bedugnės juos 
stumia nacionalistų lyderiai. 
Jeigu jiem*- pavyktų pasiekti sa
vo tikslus, padariniai galėtų 
būti tautom* katastrofiški. Ga
lėtų iškilti klausimas dėl paties 
jų gyvybingumo". Kas gi tai — 
Tarybų Saungos Komunistų 
Partijos Centro komitetas gra-

Tarybų Sąjungos tautos! Iš 
Stalino epochos ir vėlesnio su
stingusio laikotarpio visuomenė 
paveldėjo labai menką teisinį 
sąmoningumą, barbarišką mo
ralinių normų, pasaulio bendri
jos įstatymų, žmogaus teisių ir 
tautų teisių negerbimą. Baisus 
įprotis savavaliauti, daryti taip, I 
kad dėl pragmatinio tikslo ga
lima ,,iš viršaus" pažeisti kiek
vieną įstatymą, jėga priversti 
kitus žmones, kitas šalis ir tau
tas pasielgti priešingai savo in-1 
teresams. 

Stoję į demokratizacijos ir tau
tinio atgimimo kelią, mes ti
kimės, kad mus supras ir pa
rems visi tie, kurie susiejo savo 
likimą su mūsų protėvių tėvy
ne. Žmogaus teisių, tarptauti
nių normų šioje srityje gerbimą, 
mes laikome tokiu pat būtinu, 
kaip ir tautų teisių, ir svar
biausių iš jų: teisės į gyvavimą, 
į savimonę. į apsisprendimą, į 
gimtąją kalbą, į gimtąją žemę, 
gerbimą. Rusų tautybės žmo
nės, ar jūs atsisakytumėte tokių 
teisių Rusijos atžvilgiu? Ukrai
niečiai, ar jūs atsižadėsite Uk
rainos, gruzinai — Gruzijos, tad
žikai — Tadžikijos? Nė viena 
tauta, jeigu jos paklaustume, 
nesutiktų įeiti į didelę valstybę 
tam, kad ištirptų joje ir išnyktų, 
kad netektų bet kurios teisės į 
žemę, paveldėtą iš protėvių. 

Mes žengiame keliu, kurio ne
išvengs nė viena dvasiškai gy
va tauta. Tik šiuo keliu žen
giant galima susigrąžinti kiek 

Netikėti melu, užjausti 
Mes reginame būti tikrais in

ternacionalistais — užjausti 
vieni kitus, padėti vieni kitiems 
sunkiomis minutėmis, netikėti 
melu ir nepasiduoti provokaci
joms. Mes visada ir bet kuriomis 
aplinkybėmis liekame kaimy
nai, nė vienas protingas žmogus 
niekada neketino nutraukti pla-1 
čius ryšius, kurie jungia mus ne 
tik pastaruosius dešimtmečius. 
Į kiekvieną gerą žodį, į norą su
prasti mūsų skausmą ir mūsų 
siekius mes atsakysime nuošir
džiu dėkingumu ir tokiu pat 
noru suprasti ir padėti. Kaltų 
tautų nebūna. Žmonės, o ir pa
tys galingiausi režimai išnyks
ta, užleidžia vietą naujoms kar
toms, naujoms vyriausybėms. 
Tautos ilgaamžės, joms teks 
bendrauti šimtmečiais. — jeigu 
mes padėsime žmonijai išgyven
ti, o ne stumsime ją prie juodos 
priešiškumo ir susinaikinimo 
duobės. 

Mes raginame visas tautas 
būti kantriomis ir bendradar
biauti, draugiškai suprasti kitų 
tautų problemas ir sunkumus. 
Plačiame įdėjų ir pažiūrų spekt
re tegu nebūna vietos prieš ką 
nors nukreiptam pykčiui. Už 
gerą geru bus užmokėta. 

Uš jūsų ir mūsų laisvę! 
Latvijos ir Estijos Liaudies 

Frontų, Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio Baltijos Ta
ryba. 

Ryga. 
1989 rugpjūčio 31 d. 

Jėgų balansas 
Pasikalbėjimo metu Brazaus

kas taip pat minėjo, jog jis esąs 
už sukūrimą suverenios Lietu
vos Sovietų Sąjungoje, bet jis su
tinkąs su tautininkais, kad Lie
tuva turi teisę pati nuspręsti at
siskyrimo klausimą. Lietuva 
nesanti ekonomiškai pajėgi val
dytis viena pati ir kad Sovietų 
federacijos išsklaidymas pa
kenktų ir Europos stabilumui. 
„Yra politinių jėgų balansas — 
Vakarų kraštų NATO ir Varšu
vos paktas", sako jis. „Šiuo me
tu viskas balansuojasi. Tai su
daro geras sąlygas normaliems 
ryšiams tarp tautų ir tarp 
įvairių sistemų. Niekas nenori 
sugriauti šio balanso". 

Bet Brazauskas įspėjo, jog, jei 
Lietuvos Komunistų partija ne
atsiribos nuo Maskvos, tai ji 
vargiai laimės būsimuosiuose 
rinkimuose Tačiau jis atsisakė 
pasakyti, ar bus su tais komu
nistais, kurie nori turėti atskirą 
Lietuvos Komunistų partiją, ar
ba suras kitą išeitį, kad partija 
turėtų didesnę laisvę veikti ir 
tuo pačiu liktų po Maskvos 
sparnu. 

— Washingtone Baltieji rū
mai, praneša, jog prez. Bushas 
nesipriešins federalinių tarnau
tojų algų pakėlimui 3.6^. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Mari

jos gimimas. Tautos šventė. 
Adelė, Ina, Gerutis. Daumantė, 
Liaugaudas. Klementina 

Rugsėjo 9 d.: Sergijus, Sera
piną, Ozana, Ramutė. Valdas, 
Vylius, Argintas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:22. leidžiasi 7:14. 
Temperatūra dieną 83 1.. nak

tį 63 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

ŠIAURĖS AMERIKOS LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS 

Rungtynės įvyko Detroite 
rugpjūčio 19-20 d. Nors dr. Algis 
Barauskas jau kelis metus 
nuoširdžiai stengiasi su
kviesti kuo daugiau dalyvių. 
Jis ir J. Šenbergas tuo tikslu 
išsiuntinėjo daugiau šimto as
meniškų pakvietimų ir 
reklamavo spaudoje, tačiau 
dalyvių skaičius buvo mažas. 
Ypač nuolat pastebima, kad jei 
rungtynės nevyksta Chicagoje, 
tai čikagiečiai dažniausiai ne
dalyvauja. 

Šiais metais, Vaidas Čikotas 
iš Alexandria, VA, ir Stepas 
Solys iš Toledo, OH, du mūsų 
geriausi žaidėjai negalėjo daly
vauti. Vaidas vasaros pradžioje 
sunkiai susižeidė vandens slidi
nėjimo nelaimėje ir tik dabar 
pradeda grįžti prie teniso, o 
Stepas turėjo konfliktą dėl dar
bo. Nedalyvavo ir daugelio 
metų nuolatinė lošėja ir dažna 
laimėtoja Vanda Vebeliūnienė, 
iš New Yorko. Tačiau tiems, 
kurie atvažiavo buvo smagu 
palošti ir pabendrauti. 

Pirmą dieną, lošimas vyko 
„round robin" būdu, kad kiek
vienas gautų progą palošti su 
visais dalyviais savo grupėje. 
Moterų finalas įvyko tą pačią 
dieną, kuriame Irena Woodham 
iš Cincinnati, OH^laimėjo prieš 
Daną Barauskaitę iš Detroito 
6-0, 6-3. Trečia vieta teko Biru
tei Barauskienei iš Detroito. 

Sekmadienį vyrų B grupės 
finale Antanas Paškus iš Ro-
chester Hills, MI, laimėjo prieš 

Jurgį Senbergą iš Royal Oaks, 
MI, 6-3,6-2. Trečia vieta teko dr. 
Algiui Barauskui iš Detroito. 

Vyrų A grupės finale Jonas 
Čikotas iš Alexandria, VA 
laimėjo prieš Donald Selenį iš 
Ann Arbor, MI, 6-0, 6-1. Trečia 
vieta teko Taurui Barauskui iš 
Detroito. Šiuo laimėjimu Jonas 
perėmė iš savo brolio Vaido a.a. 
Eleuterijaus Bačinsko perei
namąją taurę. 

Paskutinius 4 metus sekant 
pirmenybes teko pastebėti, kad 
lietuviai turi užtenkamai gerų 
žaidėjų ir būtų galima turėti 
tikrai įdomias rungtynes. Gaila, 
kad vieni atvažiuoja vienais 
metais, kiti kitais, tokiu būdu 
daug žaidėjų niekad nesusi
tinka. Gerai, kad atsiranda 
naujų dalyvių, kaip Irena 
Woodham, kuri pirmą kartą 
atvažiavusi laimėjo pirmenybes 
ir tikisi dalyvauti ir ateinan
čiais metais. Yra gerų žaidėjų ir 
senjorų grupėje, kurie galėtų pa
stiprinti tos grupės pirmenybes, 
bet daugelis jų nesiryžta 
atvažiuoti. Šiose rungtynėse 
Juozas Škėma iš Sterling 
Heights, MI, buvo vienintelis 
senjorų grupės atstovas ir todėl 
jam teko lošti vyrų B grupėje. 

Dr. A. Barauskas minėjo, kad 
ateinančiais metais rungtynės 
t ik r iaus ia i bus Chicagoje. 
Reikia tikėtis, kad ateinančiose 
pirmenybėse, kaip pasiruošimui 
sporto šventei Lietuvoje, daly
vaus didelis būrys tenisininkų. 

B. Čikotas 

Detroito ir Clevelando lietuviai golfininkai. tarpmiestinių varžybų dalyviai. 

TARPMIESTINĖS 
GOLFO ŽAIDYNES 

1978 metais pradėta graži tra
dicija tebetęsiama. Šiais metais 
jau dvyliktos tarpmiestinės 
draugiškos žaidynės tarp 
Detroito ir Clevelando lietuvių 
golfo mėgėjų įvyko rugpjūčio 12 
d. Elmore, OH, Sugar Creek 
aikštėje. 

Diena pasitaikė labai graži, 
saulėta, ne per šilta. Susirinko 
24-ri golfo mėgėjai išbandyti 
savo laimę ir apginti savo mies
to garbę. Pasibaigus žaidynėms 
ir suskaičiavus abiejų klubų ge
riausius šešis rezultatus, pa
aiškėjo, kad šiais metais laimė 
lydėjo Clevelando Lietuvių 
Golfo klubą ir jie laimėjo 9 smū
gių skirtumu. 

Po 12-kos žaidynių rezultatai 
yra labai lygūs. Abu miestai yra 
laimėję po šešis kartus. Žiū
rėsim, kaip dėstysis ateinantieji 
12-ka metų. Kas užsiaugins 
geresnius žaidėjus, tas ir užsi
tikrins laimėjimus ateityje. 
Žaidynės pasibaigė geroje nuo
taikoje. Kadangi mūsų žaidynės 
sutampa su Elmore miestelio 
„Open", tai daugelis dar laimi 
įvairių dovanų ir nebūna pra
laimėjusių. 

Pasivaišinę keptu jaučiu ir 
atsivėsinę šaltu alučiu, dalyviai 

išsiskirstė į namus, sutarę susi
tikti kitais metais toje pačioje 
vietoje rugpjūčio 4-tą dieną. 

V. P. 

Šiaurės Amerikos Lie tuvių Lauko teniso pirmenybėse, rugpjūčio 19-20 dienomis vykusiose Detroi
te, v y r ų A k l a sė s la imėto ja i . Iš k.: T a u r a s B a r a u s k a s — III vieta, Jonas Čikotas — I vieta ir a.a. 
E. Bačinsko pe re inamoj i t a u r ė , D. Selenis - II v ie ta . 

LIETUVIAI BURIUOTOJAI 
GOTLANDO SALOJE 

36-oji Europos Lietuviškųjų 
Studijų savaitė, nuo liepos 30 d. 
iki rugpj. 6 d., vyko Gotlando 
saloje, Baltijos jūroje, maidaug 
250 kilometrų nuo Lietuvos. Į 
Studijų savaitę Europos ir Šiau
rės Amerikos lietuviai vyko 
įvairiais būdais. Vieni skrido iš 
Stockholmo, Švedijoje. Kiti 
plaukė laivu gabendamiesi ir 
automobilius iš įvairių uostų. 
Tai buvo keleiviniai laivai. 
Įdomią įgulą sudarė dvi jachtos, 
„Nerija" ir „Ragana", iš Klaipė
dos išplaukusios per pusantros 
paros pasiekė Gotlandą. Tokiu 
būdu atvyko 17 asmenų. Jų 
tarpe buvo 7 aktoriai iš Vilniaus 
Jaunimo teatro, 6 jūreiviai, 
Sąjūdžio Seimo tarybos pirm. 
prof. Vytautas Landsbergis, Lie
tuvos Kultūros fondo pirm. prof. 
Česlovas Kudaba, to fondo iždi
ninkas Mindaugas Černiauskas 
ir Lietuvos komunistų partijos 
centro k-to ideologinio skyriaus 
vedėjas Justas Vincas Paleckis. 

Studijų savaitėje aktoriai at
liko liaudies dainų ir šokių 
programą. Kiti šių jachtų kelei
viai skaitė paskaitas, davė 
pranešimus. Jūreivių svar
biausia pareiga buvo atplukdyti 
savo keleivius. Teko trumpai 
pasikalbėt su keliais jūreiviais. 
Buvo įdomu patirti apie jų 
laivus, jų„įgulų" pasiruošimą, 
bei šių dienų jū re ivys tę 
Lietuvoje. 

„Nerija" ir „Ragana" abi yra 
daugiau negu penkiolikos metų 
senumo medinės jachtos. Abi, 
berods statytos Lenkijoje. „Neri
ja" priklauso Vilniaus Elek-
trografijos mokslo tyrimo in
stitutui, kuris ją nuomoja „Ne
ringos" sporto komandai. „Raga

na" priklauso Vilniaus Inži
nierinės statybos institutui. 
Jachtų savininkai negali būti 
individai, ir jų restauracija 
daugiausia mėgėjų (labai pasi
šventusių* rankose. Jachtos 
plaukė vadovaujamos dip 

lomuotų kapitonų. Teko girdėti, 
kad kapitonų egzaminai ne
lengvi- reikia įrodyti ir laivų 
plaukimo praktiką. Jachtos 
plaukė be radijo aparatų. 15 
valandų labai lijo ir bangos 
didelės. Jūreiviai keturių 
valandų pakaitomis budėjo ko 
ne vieni, nes keleiviai ne visi 
galėjo atsikelti iš lovų! Iš šešių 
jūreivių, visi, (išskyrus vieną) 

Nuotr . B . Č i k o t o 

mas Lietuvoje. Parodų rengimas 
ir dalyvavimas spaudoje. Kiti 
šiuometiniai projektai — „Ne
ringos" restauracija, Kuršių 
Marių „Pureno" restauravimas. 
1989 m. Klaipėdos miesto vado
vybei pateiktas pareiškimas, 
kad Klaipėda būtų paversta 
uostamiesčiu, atkurti marinis
tinį Klaipėdos centrą su parduo
tuvėmis ir kt. Miesto vadovybė 
pareiškimą priėmė. Jachtoms 
žygiui per Atlantą ruošiantis, 
naudotasi „Budžio" klubo 
vardu, sąskaita, adresu. Iš 
sąskaitos likęs pelnas liks 
visuomenės poreikiams. M. Ei
dukevičiaus nuomone, Klaipė
dos „Lietuva" buvo geriausiai 
paruošta kelionei per Atlan
tą. Buvo paminėtas žurnalas 
„Jūra". Pirmosios dvi jo laidos 
išėjo nenumeruotos, bet jau tre
čioji ir ketvirtoji laidos jau 

Futbolas Chicagoje 

RUNGTYNĖS 
MARQUETTE PARKE 

Šį sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
„Lituanica-Liths" vyrų koman
da žais Marquette Parko aikš
tėje antrąsias rudens rato 
pirmenybių rungtynes prieš 
stiprią Wilmette „Trevian" 
komandą. Pradžia 3 vai. p.p. 

Po sėkmingų rungtynių patenkint i 
šypsosi „Lituanicos" futbolo klubo 
var t in inkas L. Jon ikas ir H. Jenigas 
— įvarčių Šaulys. 

Nuotr . E d . ŠulairMo 

Rungtynės žada būti gyvos, 
nes abi komandos yra rimti 
varžovai dėl sekcijos meisterio 
titulo. Žiūrovams būtų pravartu 
atsinešti savo kėdes, nes rungty
nės bus toje aikštėje, kuri yra 
toliau į Vakarus nuo tribūnos. 

Veteranų komanda žais savo 
klasės pirmenybių rungtynes šį 
šeštadienį pr ieš gra ikų 
komandą „Falcons". Žiūrovai į 
abejas rungtynes labai laukia
mi. 

LYGIOSIOS PRIEŠ 
„LIONS" 

Pirmose rudens rato rung 
tynėse, rugpjūčio 27 d., po vyriš
kos ir atkaklios kovos, 90 
laipsnių karštyje ir sutroje, „Li
tuan icos" vyrų komanda 
sužaidė 1:1 prieš atnaujintą ir 
stiprią ukrainiečių „Lions". Abi 
komandos įvarčiais pasikeitė iš 
baudinių. Mūsiškių įvarčio au
torius H. Jenigas toje specialy
bėje preciziškai seka tėvo pė
domis, kuris tai darė genracija 
anksčiau. Šį sezoną jis įkirto jau 
6 įvarčius ir su A. Krygeriu pir
mauja įvarčių medžioklėje. 

J . J . 
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jo angliškai, buvo pasikeista in
formacijomis, gal net tartasi dėl 
kitų jachtų plaukimo į Lietuvos 
uostus. Kai kurie iš Lietuvos 
svečius vedėsi į savo jachtas, kiti 
gabenosi pažuvauti. Atrodė, kad 
kai kuriems Gotlando gyvento
jams reikėjo šiek tiek paaiškin
ti, kur ta Lietuva. Po to, kai 
Lietuvos jachtų ir keleivių 
didžiulės nuotraukos pasirodė 
„Gotlands Allehanda" ir „Got-

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gilbert, UGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

lands Tidningar" laikraščiuose, 
gal tas „17 litauer" ir jų pradėta 
„Klaipėdos-Gotlando jūros linija 
liks vietinių atmintyse. O 
Europos Lietuviškųjų Studijų 
savaitės dalyviams, turėju
siems progos apžiūrėti jachtas, 
jose trumpai paburiuoti, kyla 
tik pagarba Lietuvos jūreiviams 
— mėgėjams už jų pasiryžimą 
restauruoti jachtas ir plaukioti 
vandenynuose. 

R. Kubiliūtė 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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EMOCINĖS LIGOS 
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6449 So. Pulaski Road 
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pagal susitarimą 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
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Trys diplomuoti kapitonai a n t „Nerijos", i* Klaipėdos atplaukusios į Gotlando 
salą. Iš k.: Mari jus Eidukevičius. Vincas Valinskas, šios kelionės kapitonas 
ir Saul ius Sabal iauskas . 

yra iš Vilniaus. Keturi yra iš
laikę kapitonų egzaminus, bet 
jachtoje kelionėje vadovauja tik 
vienas kapitonas. „Raganos" 
kapitonas buvo Aidas Jurkonis, 
o „Nerijos" Vincas Valinskas. 

Klaipėdietis Marijus Eiduke
vičius, Klaipėdos „Žalgirio" 
jachtklubo direktorius (turįs 
pareigas ir Lietuvos Kultūros 
fonde) darė pranešimą Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitėje. 
Jis apibūdino „Budžio" klubo 
veiklą Lietuvoje. Klubas įsteig
tas 1988 m. pasivadino Nepri
klausomos Lietuvos jūrų skautų 
jachtos „Budys" vardu. „Bu
džio" tragiškas likimas aprašy
tas „Jūros" žurnale, gegužės 
mėn. laidoje. KLubo tikslas — 
senų jachtų restauravimas 
Lietuvoje; istorinės ir etno
grafinės medžiagos rinkimas, 
jūreivy^ '^ skatinimas ir ugn\ 

Nuotr . R. Kub i l i ū t ė s 

numeruotos. „Jūra" leidžiama 
Lietuvos jūrininkų sąjungos ir 
Lietuvos Kultūros fondo („Bu
džio" senųjų laivų klubo. Be 
kitų projektų, dar buvo paminė
ta, kad bus iškeliamos Kuršių 
mariose per karą pačių žvejų 
paskandintos jachtos. Mažojoje 
Lietuvoje steigiamam muziejui 
bus teikiama pagalba. Kitas 
projektas — išleisti žodyną, nes 
pagal M. Eidukevičių, jūreivys
tėje trūksta reikiamų žodžių 
lietuvių kalba. 

Katthammarsvik'o uoste Got
lande Lietuvos jachtos rado sau 
prieglobstį. Jachtų apžiūrėti 
atėjo Gotlando salos gyventojai 
ir svečiai. Pamatę „Klaipėdą" 
ant „Raganos" ir „Nida" ant 
„Nerijos", žvejai ir jūreiviai tuoj 
žinojo iš kur tos jachtos atplau
kė Kai kurte jau ten buvę. Ka
dangi dalia įi""-<Mvių sv 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago. IL 
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9525 S 79th Ave Hickory Hills 
Tel. 598-8101 
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Universali etika 

NAUJAM PASAULIUI 
Juo labiau man tenka pažinti 

įvairių tremčių (Sibiro, užsie
nio), įvairių kartų (išaugintų ir 
suformuotų nepriklausomoje 
Lietuvoje ar gimusių ir augusių 
įvairiose svetimose kultūrose) 
lietuvius, tiek užsienyje, tiek ir 
savajame krašte, juo labiau 
man ryškėja įspūdis, jog lie
tuvių tautos vaikams skirtos pa
tirti tiek įvairios baisybės, tiek 
ir gėrybės; tiek nesitikėtas geru
mas vos pakeliamose sąlygose, 
tiek nesitikėtos blogybės „rojiš
kose" sųlygose — visa tai galbūt 
buvo Dievo duota mums kaip 
patyrimo-išminties kraitis, me
džiaga įvykdyti savo tautos 
pašaukimą 21-mame amžiuje 
mūsų tautoje sukur t i visai 
naujų žmonių gyvenimo, valdy-
mosi būdą — nei kapitalistinį, 
nei socialistinį. 

Iš tėvų gavau gimtosios tau
tos lūkesčius, bet augusi JAV-
ėse, vertinu jos demokratines 
tradicijas, iššauktas šio kraš
to įvairiatautės, daugiareliginės 
sudėties, ir džiaugiuosi ma
tydama panašius bruožus Lietu
vos atgimimo veikloje. 

Atrodo, jog bent vadų tarpe 
yra Lietuvos s u p r a t i m a s , 
kaip daugiakultūrinės tautų 
pasaulio bendruomenės lygia
teisė narė ir kaip kraštas, kurio 
tautinė dauguma stengiasi būti 
jautri savo krašto etninėms bei 
religinėms mažumoms. Garbė 
priklausyti tokiai tautai. Tačiau 
nebūtinai tai atstovauja dau
gumos lietuvių, tiek Lietuvoje, 
tiek ir demokratinių kraštų išei
vijoje, savimonei, nesgi nedaug 
kas dažniau pamąstome. kų tai 
reiškia asmeniškai, morališkai 
— būti daugiakultūrinio pa
saulio vienos tautos nariu. 

Ta tema pamąstyti mane iš
provokavo vieno JAV-ių diplo
mato, politikos profesoriaus ir 
gabaus vadovo Harlan Cleve-
land komentarai. Susitikęs su 
juo Pasaulio Ateities draugijos 
konferencijoje, vykusioje Wa-
shingtone, vienas žurnalistas jo 
paklausė: Kaipgi galima visam 
pasauliui sukurti etikos dėsnius? 
Cleveland atsakė: Mano supra
timu, tai ne tiek būtų etikos dės
nių klausimas, kiek šitaip pa
statytas klausimas: Argi nėra 
kai kurių normų, kurios būtų 
taip pagrindinės, esminės gry
nai buvimui žmogumi, jog 
kai kuria prasme jas galima 
būtų vadinti unviersaliomis? Į 
tokį klausimą atsakymas yra 
„taip*'. 

Bet tas atsakymas priešinasi 
daugelio žmonių etikos supra
timui, kuriems etika tėra tik 
asmeniškų pasirinkimų svarbos 
surikiavimas, o ne diskrimina
vimas tarp absoliučių vertybių, 
kaip gėrio ir blogio. Kai 
pasaulyje visos vertybės yra 
sureliatyvinamos, kaip t ik 
grynai asmeniški, individualūs 
pasirinkimai, žinoma, „uni
versalių normų" sąvoka tegali 
būti tik nušluojama, kaip be
viltiška. 

Harlan Cleveland vertybių 
reliatyvinimą atmeta, kaip ne
atsakantį i tokias globalines 
problemas kaip branduolinio 
karo grėsmę, gamtos, aplinkos nai
kinimo pavojų, didėjantį plyšį 
tarp turtingų ir neturtingų 
kraštu. Šių globalinių problemų 
sprendimas neįmanomas, pir
miau nepriėjus sutarimo apie 
kokias nors visiems pasaulio 
gyventojams universaliai priim
tinas normas. Gera vieta pradė
ti tokių universalių normų 
kūrimą, sako Cleveland. yra 
vadinamoji „aukso taisyklė": 
elkis su kitu, kaip nori. kad 
su tavimi būtų elgiamasi. Šios 
taisyklės vienoks ir kitoks va
riantas randamas visose didžio
siose pasaulio religijose. 

Viena iš didžiausią poveikį 
turėjusių tokių „universalių 
normų" yra įgimtų žmogaus tei
sių sąvoka, kuri prioš tris šim
tus metų buvo visai nežinoma. 

PABALTIJO DEMONSTRACIJOS 
TELEVIZIJOJE 

LAMOS KANKINIAI 

Prieš tai buvo tikima, jog teises 
Dievas davė valdytojams, o šie 
jas teikė pavaldiniams, bet vis 
mažėjančiu kiekiu, juo žemiau 
žmogus stovėjo teises-galios 
hierarchijoje. Anuometiniu su
pratimu įgimtų teisių niekas 
neturėjo. Dabar gi net yra pri
imtas Tarptautinis Žmogaus 
Teisių sąrašas, į kurį įeina eko
nominės, socialinės, politinės ir 
civilinės teisės. Jomis vado
vaujasi įvairios tarptautinės 
grupės, besistengiančios su
tramdyti valstybes, kad jos nesi
elgtų žvėriškai su piliečiais. 

Tačiau, kalba Cleveland, ly
giagrečiai su žmogaus teisėmis 
turi eiti ir žmogaus atsakomy
bė, pareigos. Šioje srityje esame 
dar labai atsilikę. I šią sferą 
įeina vadinamos globalinės elg
senos klausimai, taip vadinami, 
nes individų veiklos pasekmės 
turi globalinių pasekmių. Pvz., 
gamtos apsaugos srityje, Cle
veland pastebi, kad „Ši yra pir
moji generacija pasaulio istori
joje, kuri supranta, jog ką žmo
gus daro gamtai gali turėti rim
tesnių pasekmių negu tai, ką 
gamta padaro žmogui". Techno
logija suteikia tiek informacijos, 
jog nebegalime teisintis nežino
jimu. Svarbiausiai tad iškyla 
būtinumas ugdyti asmeninės 
atsakomybės jausmą. 

Tatai tegalima pasiekti tik 
per individualios sąžinės ugdy
mą, ką Cleveland definuoja kaip 
atsakomybę prieš kitus žmones: 
kaip jausčiausi apie savo elgesį, 
jei turėčiu jį paaiškinti televizi
joje rodomame kongresiniame 
kvotime. Tokiam visuomeni
niam sąžiningumui, atsakomy
bei labai pasitarnauja susižino
jimo tinklų atvirumas, vie
šumas. Tuo viešumu remiasi 
net ir Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo veikla, pasauliui 
pristatydama okupanto nie
kingus darbus. Cleveland bai
gia: „Jei prisimeni, jog pasaulio 
istorijoje savos vėliavos iškėli
mas, trimito paskardenimas ir 
brovimasis į svetimą teritoriją 
iki šiol buvo tarptautinio poli
tinių santykių savaime aiškūs, 
pateisinami procesai, tai gali su
prasti, kokio didelio masto pasi
keitimas yra įvykęs visos žmo
nijos etinėje galvosenoje" tautų 
santykių atžvilgiu. 

Harlan Cleveland nelieka tik 
teoretikas, o išdėsto septynis 
visuomeniškai atsakingų pilie
čių bruožus. Pirma, būtina 
viskuo domėtis, nes viskas ri-
šasi su viskuo kitu ir tad su tuo, 
ką nori nuveikt i . Antra, 
nemeluotai domėkis kitų žmo
nių galvosena ir tuo, kas juos 
paveikia, o tai visų pirma reika
lauja mokėti tvarkytis su savy
je iškylančiais konfliktais. Tre
čia, būtina suprasti, jog rizikos 
yra ne tam, kad jų vengtumėm, 
o tam, kad jų imtumės. Ketvir
ta, svarbu suprasti, jog krizės 
yra teigiamos įtampos, kurios 
gali vesti į naujus reikalingus 
sprendimus, ir jog komplikuo-
tumai yra įdomūs. Penkta, 
būtina suprasti, jog paranoia ir 
verkšlenimas yra savybės tų, 
kurie nenori vadovauti. Šešta, 
būtina turėti „nepagrįstą opti
mizmą", t.y„ įsitikinimą, jog 
įmanoma rasti kokį nors tei
giamą sprendimą, jei tik bus su
rinktos visos ekspertų nuomo
nės. Septinta, yra būtina jausti 
asmeninę atsakomybę už savo 
veiksmų pasekmes. 

Būtina turėti tiek drąsos, kad 
nebūtume įbauginti vaidinti 
nesamą, nepagrįstą linksmumą, 
o siekti teisingumu grįsto 
džiaugsmo. Užteks gyventi tik 
„gražiai dienai", rašo kalba Cle
veland. „Aš noriu jaudinančių, 
aistringų dienų, palaimintų 
dienų, nuostabių dienų, stebi
nančių dienų". Tai, mano supra
timu, yra ypatingai tinkami 
nurodymai ir linkėjimai naują 
ateitį kuriantiems lietuviams. 

a.j.z. 

Rugpjūčio mėn. 23 d. mano 
klausomos Frankfurto ir Stutt-
garto radijo stotys plačiai 
komentavo Hitlerio-Stalino su
tartį, privedųsią prie Pabaltijo 
nepriklausomybės praradimo. 

Televizija jau pietų metu pa
rodė „aus VVilna — Litauen" 
rugpjūčio mėn. 22 d. vakaro de
monstraciją, kurioje dalyvavo 
virš 50 tūkst. žmonių. Aiškiai 
girdima demonstrantų giedama 
mūsų dainiaus J. Maironio 
giesmė „Lietuva brangi, mano 
tėvyne"... Komentatorius taip 
pat sako, kad vakare ruošiama 
žmonių grandinė nuo Talino iki 
Vilniaus. Ją sudarys virš 1 mil. 
žmonių. 

Pradėdamas 7 vai. v. žinias II 
kanalas ekrane užrašė svar
biausius tos dienos įvykius, į 
antrą vietą įstatydamas de
monstracijas Lietuvoje. 

Nuolatinis korespondentas 
Maskvoje Holtz pradėjo nuo 
Talino, parodydamas mergaites 
su estiškom vėliavėlėm. Vokie
tis aiškino, kad Estija, Latvija 
ir Lietuva atžymi liūdną 
sukaktį, kadangi prieš 50 m. bu
vo pasirašyta Hitlerio-Stalino 
sutartis. Dabar tų respublikų 
gyventojai reikalauja laisvės. 
Jis taip pat primena, kad 19 
vai.v. rengiama žmonių gran
dinė — nuo Talino iki Vilniaus. 

Antras korespondentas Mask
voje Hirš pranešė, kad Pabaltijo 
įvykiai Maskvos gyventojams 
beveik nežinomi. Tik „Pravda" 
(parodyti jos rūmai) išspausdino 
straipsnį, apkaltindama lietu
vius nacionalistine istorija, o 
profsąjungos laikraštis „Trud" 
rašė, kad Hitlerio-Stalino su
tartis buvo „pagalbinė prie
monė". Vokietis taip pat 
priminė, kad konservatyvius 
Aukščiausios tarybos deputatus 
laukia sunkūs sprendimai. Juos 
atneš Lietuvos KP, norėdama 
atsiskirti nuo Maskvos. 

8 vai. v. žiniose I kanalas taip 
pat trumpai pranešė Pabaltijo 
įvykius, kartu pabrėždamas, 
kad 10 v.v. ruošiama speciali 
laida „Brennpunkt" („židinys, 
fokusas"), skiriant ją Pabaltijo 
kraštams. 

Ir štai „Brennpunkt". Prade
dama Vilniumi. Demonstracija, 
girdimi lietuviški šūkiai — „ru
sai lauk", lietuviškos vėliavos, 
dideli transparentai su angliš
kais užrašais, reikalaujant rau
donosios armijos pasitraukimo, 
komunizmo iš Lietuvos. Spėju, 
kad vokiečiai rodė rugpjūčio 
mėn. 22 d. demonstraciją. Paly
dinti gitara, jaunasis vyras 
dainuoja lietuviškai „Pamilau 
aš tavo šventą vardą"... Jo 
dainą nustelbia vokiečio komen
tarai pranešant, kad demonstra
cijoje dalyvauja ir Lietuvos 
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komunistai. Specialiai iš 
Maskvos atsiųsta vokietė kores
pondentė kalbasi su Algirdu 
Brazausku. Jis į klausimus at
sako tik lietuviškai. Užklaustas 
dėl Stalino ir Hitlerio sutarties 
A. Brazauskas lietuviškai at
sako „galbūt tai buvo aneksa-
vimas, galbūt... Lietuvos parla
mentas tuo reikalu tars savo 
žodį". 

Gedimino aikštė. Jaunas lie
tuvis „susikerta" su ruse. 
Atvykėlę taip pat stipriai puola 
kiti lietuviai, patardami jai iš
važiuoti iš Lietuvos. Kitas vaiz
das, lietuvė protestuoja, reika
laudama po 13-kos metų buto, 
nes atvykėliai rusai tuoj pat 
gauna apartamentus. Lietuviai 
„trina" viską kas yra rusiško. 
Lenino prosp. pavadintas mies
to įkūrėjo vardu. Rodoma len
telė „Gedimino prosp." ir 
apačioje gatvės pavadinimas 
kyriliškom raidėm. 

Vokietijos televizijos kanalo 
komentatorius susijungia su 
Maskva. Ekrane pasirodo isto
rikas Mykolas Navinski, kuris 
sako, kad kiekviena respublika 
turi teisę išstoti iš Sov. Sąjun
gos. Tačiau pasekmės gali būti 
kenksmingos, nepavydėtinos, 
nes paliečiama militarinė pusė 
ir taip pat neužmirštant Pa
baltijyje gyvenančių rusų. Kaip 
su anuliavimu Stalino-Hitlerio 
sutarties? Ruso istoriko atsa
kymas: „mes negalime istorijos 
atgal atsukti. Taip pat, reikia 
prisiminti, kad Lietuva nenorės 
grąžinti (abgeben) dalį Lenkijos 
teritorijos". 

Užbaigdamas skirtą pus
valandį Lietuvai, televizijos 
komentatorius dar kartą 
priminė, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija nori būti tiltu tarp rytų 
ir vakaių. Gorbačiovas turi 
kalbėti su Talinu, Ryga ir Vil
niumi. Bet ar jis suteiks laisvę 
Pabaltijo tautoms — šiandieną 
sunku pasakyti. Tačiau viskas 
sako, kad — ne! Po Pabaltijo 
nepriklausomybės, jos reikalaus 
Kaukazas. Azijos tautos. Tai 
reikštų galą sovietinei impe
rijai. 

Šiandieną, t.y. rugpjūčio mėn. 
24 d. po 8 vai. rytinių žinių 
Frankfurto radijo komenta
torius vėl palietė Pabaltijo 
įvykius, stipriai puldamas 
Vakarų Vokietijos vyriausybę, 
kurios kancleris, užsieno 
reikalų min. ar net pats prezi
dentas nematė reikalo tarti 
keletą padrąsinančių žodžių 
narsiems lietuviams, latviams 
ir estams. Stalinas, Chruščio

vas, Brežnevas mirė, tačiau Pa
baltijo tautos buvo ir liks gyvos. 

Rašau ką tik nusipirkęs savo 
miestelyje rugpjūčio mėn. 24 d. 
didesnių laikraščių laidas. Ir 
taip, Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" pirmame puslapy už
dėjo didelę antraštę „Baltai 
reikalauja okupacijos pabaigos" 
bei komentarą, „Frankfurter 
Rundschau" taip pat pirmame 
psl. „Pabaltiečiai šaukiasi ne
priklausomybės" bei surengtos 
žmonių grandinės žemėlapi 
— Talinas, Viljandi, Ainazi, 
Ryga, Panevėžys, Vilnius. 
„Frankfurter Allgemeine" taip 
pat pirmame psl. pažymi, kad 
„šimtai tūkst. pabaltiečių pro
testuoja prieš rusišką viešpata
vimą. Tik pabaltiečių reikalams 
visuomet skūpus „Mannheimer 
Morgen" net trečiame psl. 
patalpino informaciją ir užrašą 
„Masinės demonstracijos Pa
baltijyje", tačiau įdėdamas 
didelę nuotrauką demonstraci
jos Lietuvos sostinėje. 

Ir mažas <o gal didelis?) kurjo-
zas. Ruhro krašte vyksta pa
saulinės studentų sporto 
žaidynės — Universiada. Baigęs 
rašyti šį pranešimą, įjungiau 
televizijos aparatą krepšinio 
rungtynėms tarp Kanados ir 
Sov. Sąjungos r inkt inių . 
Laimėjo Sov. Sąjunga, kurios 
rinktinėje žaidžia net penki 
Kauno Žalgirio krepšininkai, du 
latviai, trys iš Kievo. Ir kaip 
komentatorius vadino žaidėjus? 
Lengva įspėti „Sovietrussen", 
aiškindamas žiūrovams, kad 
penki yra „aus Kaunas", du 
„aus Ryga" kiti iš Kievo bei 
kartu primindamas, kad Kievas 
yra Sov. Sąjungos krepšinio 
meisteris, paskutinėse sekun-
dėse dviem taškais įveikęs 
Kauną. 

O tik prieš 24 vai. televizija 
žemėlapyje rodė visas tris 
respublikas, miestus. Vėl šian
dieną, plačiai minimos Pabaltijo 
valstybės ir gyventojai — lietu
viai, latviai, estai. Juk ir ištar
damas (kad ir netaisyklingai) 
Brazausko, Visockio, Liaugmi-
no. Vėtros. Miglinieko ir kt. pa
vardes, geopolitinis analfabetas 
turėjo atskirti, kad jos yra be 
galūnių „ov", kad jos skamba 
nerusiškai. 

Du kartus skambinau į Hesse-
no-Frankfurto televizijos stotį, 
prašydamas ištaisyti pranešėjo 
klaidą ir nevadinti lietuvių ar 
latvių rusais. Juk moku radijo 
ir televizjos mokestį (po 8 v.v. 
jokių reklamų nėra!), tad galiu 
reikalauti teisingų žinių, 
teisingų pranešimų. Deja, mano 
griežti reikalavimai taip ir liko 
balsu tyruose. Ir po pertraukos 
pranešėjo lūpose skambėjo tik 
„sovietrussen" vardas... 

ALFONSAS NAKAS 
'Pabaigai 

— Susitikimo metu rodėte 
storoką tremties metų atsimi
nimų aplanką. Sakėte, kad 
rašyti toli gražu da r nebaig
ta. Viliamės, kad išeis isto
rijai vert ingas veikalas. Tuo 
ta rpu malonėki te suteikti 
nors keletą Lamoje gyve
nimo bei d a r b o detalių. 

— Lamos lageryje iki 1944 m. 
liepos men. vidurio be pertrau
kos buvau keturių arklių prižiū
rėtojas. Su vienu iš jų važnyčio
jau. Atlyginimo — jokio. Tik la
bai jau skurdus, vos gyvybei 
palaikyti maistas. Aš kaip 
vežikas Lamoje judėjau be sar
gybinio. Lagerio administracija 
elgėsi gana pakenčiamai, bet 
tarp sargybinių buvo tikrų sa
distų. Jokio kontakto su pa
sauliu. Neturėjome spaudos, ra
dijo. Negaudavom laiškų. Be to, 
Lamos gamta labai žiauri. 
Kalnai, aplink ežerai, upeliai... 
Žiema šimtu procentų balta. 
Pustymai. Nuolatinės pūgos. 
Bet vasara, kuri tęsiasi tik apie 
pustrečio mėnesio, nuostabiai 
graži. Nuolatinių gyventojų 
Lamoje nebuvo. Sutikdavome 
nebent tik klajoklių su elniais, 
tunguzų. 

— Iš Jūsų ankstesnių užuo
minų, kur ias paskelbiau šia
me dienrašty, žinome, kad 
Lamos kapinaitėse kankiniai 
laidoti t ik iki 1942 metų (tur
būt galo). Kaip gyvenimas 
klostėsi toliau: gal sąlygos 
pagerėjo, kad n iekas ne
bemirė? Ar gal visus iškėlė į 
kitą lagerį? 

— Mes, Lietuvos karininkai 
artileristai. Lamoje išbuvome 
iki 1944 m. liepos vidurio. Ten 
keturis savo draugus palaido
jom, o penktą, pulk. Kazį Aba-
rą, išvežė į Norilsko ligoninę. 
Likusieji devyni buvome išvežti 
j šalies europinę dalį. į kitą la
gerį. Su mumis kartu areštuo
tieji latviai ir estai liko Lamo
je. Kas su jais atsitiko, man 
nėra žinoma. 

— Kur po Lamos jums ir ki
tiems likimo draugams d a r 
teko kalėti? 

— Iš Lamos mus devynis 
etapu gabeno per Dudinką ir 
Krasnojarską į Omsko, Novosi
birsko, Čeliabinsko. Sverdlovs-
ko. Kuibyševo kalėjimus, ku
riuose palaikydavo maždaug po 
savaitę. Pagaliau atvežė i Mor-
daviją 'pusiaukelė tarp Kuiby
ševo ir Maskvos), kur patalpino 
į Temniakų lagerį (Mordovijos 
SSR). Čia susirgo maj. Balys 
Steikūnas. Jį išvežė į kažkurią 
ligoninę ir daugiau mes jo ne-
bematėm. 1946 metų žiemą dėl 
mums nežinomų priežasčių vi
sus likusius aštuonis paskirstė 
po vieną į įvairius TSRS lage
rius. Aš buvau išgabentas į Soli-

komsko lagerį š iauriniame 
Urale. Jame išbuvau iki palei
dimo į laisvę. Komi lageriuose, 
kiek žinoma. 1950 metais mirė 
gen. Jonas Juodišius. 

— Kada leido sugrįžti i 
tėvynę Jums ir kitiems gy
viems išlikusiems? 

— Pirmas atliko ..bausmę" ir 
sugrįžo j tėvynę pulk. Įeit. Ado
mas Janavičius — 1947 metais. 
Jam buvo pritaikyta kažkokia 
amnestija. Antrasis 1948 m. 
rugpjūčio 28 d. sugrįžau aš. Po 
manęs grįžo pulk Įeit. Eduardas 
Tallat-Kelpša. Visi trys be tei
sės gyventi didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose — Vilniuje, 
Kaune. Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje. Nors mano šeima 
gyveno Kaune, turėjau pasi
rinkti Marijampolę. Tik vėliau 
su dideliu vargu išsikovojau 
teisę grįžti pas šeimą į Kauną. 
Likusiems keturiems, t.y. gen. 
Vincui Žiliui, pulkininkams 
Vincui Jasulaičiui ir Vladui Sid
zikauskui bei pulk. Įeit. Pranui 
Matuliui po kalinimo buvo pa
skirta amžina tremtis. Vis dėlto 
ir jie į tėvynę po reabilitacijos 
sugrįžo 1956 metais. 

— J e i neklystu, iš šios kan
kinių grupės J ū s vienas su
laukėte Sąjūdžio laikų ir j a u 
laisvai galite apie t ragediją 
kalbėti? 

— Visi keturiolika aukštųjų 
Lietuvos kariuomenės artile
rijos karininkų už poros-trejeto 
metų po Stalino mirties, tai yra 
1955-56 metais, buvo reabili
tuoti. Formule skambėjo: „Dėl 
nebuvimo nusikaltimo spren
dimą pakeisti, bylą nutraukti". 
Taip. iš pokalbyje minėtų ketu
riolikos šiuo metu gyvas besu 
tik aš vienas. 

* * * 

Čia laiskinis pokalbis su pulk. 
Įeit. Antanu Malijoniu baigiasi. 
Po paskutinių atsakymų pridė
tame post scriptum'e jis dar pa
taria plačiau apie kai kurių šios 
grupės narių likimą pasiskai
tyti š.m. ..Švyturio" žurnale Nr. 
10 (gegužės mėnesio) ir ..Kom
jaunimo tiesos" Nr. 102. Turiu 
savo rankose abi pašnekovo mi
nimas publikacijas. Turiu dar ir 
neminimą ta tema rašiusį 
„Gimtąjį kraštą". Viską per
skaičiau. Ne visur visos siūlės 
vienodai sueina, kaip vietomis 
truputį skyrėsi ir mano žodinis 
pokalbis su Malijoniu Kaune 
nuo dabar pateikto raštu. Bet 
pagrindiniai faktai vienodi ir 
tikri. Belieka tik surasti ir at
pažinti žuvusiųjų Lamoje ir ki
tose Sibiro vietose kaulus, juos 
atskraidinti į Lietuvą ir gar
bingai palaidoti. O Tarybų 
Sąjungos dabartiniai vadai turi 
žuvusiųjų artimiesiems ne tik 
grąžinti jų turėtą bet kokį turtą, 
bet už budelių darbus ir 
nuolankiai atsiprašyti. 

KOMPLIKUOTAS 
REIKALAS 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ 

ŠIMAITIENĖ 

— Daktare, po jūsų taip nuodugnaus Rh paaiški
nimo — pakėlusi į mane savo apsiašarojusias akis. 
trūkčiojančiu balsu ji tarė — supratau, kad ilgiau 
nutylėti nebegaliu. Turiu jums prisipažinti, kad aš savo 
gydytojui ne viską pasakiau. Gėdinaus ir bijojau, nes 
jis yra mano tėvelių geriausias draugas. Dabar aiškiai 
matau, kad padariau didelę, labai didelę klaidą. Todėl 
pasiryžau visai atvirai atskleisti jums tamsiausios savo 
jaunystės paslapties nuogą realybę. Ji kiekvieną 
akimirką, kiekvieną minutę, dieną ar naktį, kaip 
geležinė ranka spaudžia mano širdį ir žudo mano 
gyvenimą. Bet... prašau, maldaujus jus, neįrašyti jos 
į mano ligos istoriją ir neišsitarkit nei mano vyrui, nei 
mano tėveliams. Ir niekam, niekam. Ir niekados! 

— Ponia, dėlto prašau nesirūpinti. Kiekvienas 
gydytojas ne tik turi respektuoti pacientų pagei
davimus, bet ir laikytis etikos. Todėl būkit tikra, kad 
jūsų prašymą išpildysiu. 

J i nekantriai krustelėjo lovoj. Pirštų galais nu
braukė nuo kaktos nukritusią garbaną. Liūdnu 

žvilgsniu į mane pažvelgė ir, vos praverdama lūpytes, 
iš lėto dėstydama žodžius kalbėjo: 

— Buvau pasiturinčių tėvų vienintelė duktė. La
bai gerais pažymiais baigiau privačią gimnaziją ir iš
vykau į didmiestį studijuoti teisę. Būdama antrame 
kurse, įsimylėjau į to paties kurso kolegą. Ir lengva
būdiškai lyg pelė įkliuvau į spąstus. Pasijutau nėščia. 
Nelauktas nėštumas sugriovė mano dvasinę pusiausvy
rą. Sudrumstė mano ramybę, amžinai apkartino mano 

jaunystę. Beribis nusivylimas, gėda plėšė man širdį 
ir aš atsidūriau tokioj panikoj, kad net nebežinojau nei 
ką begalvoti, nei ką bedaryti. 

Mano galvoj ėmė šėlti įvairių, įvairiausių prilei-
dimų audra. Pasakyti tėveliams, kad nelegalaus kūdi
kio laukiu? Negaliu. Netekčiau jų pasitikėjimo ir likusi 
jų gyvenimą apgaubčiau juodu šydu. Ištekėti ir kūdikį 
turėti? Sugriaučiau savo taip rūpestingai tęsiamą tiltą 
į šviesesnę ateitį. O gal paimti vieną iš tų nuostabių 
migdomų vaistų ir ramiai amžinu miegu užmigti? Ne
turiu drąsos, nes mirties šmėklos vizija mane purto. 

Prabėgo mėnuo, antras. Pasibaigė ir trečias. Mano 
nervai pasidarė tokie įtempti, lyg smuiko stygos. Mok
sle pradėjau atsilikti. Ėmiau vengti draugų, o netikė
tai juos sutikus, bijojau pažvelgti jiems į akis. 
Gyvenimas man pasidarė nepakeliama našta. Galų 
gale nutariau iš tos košmariškos padėties išsigelbėti 
— nėštumo atsikratyti. Suradau paramediką. kuris, tik 
man vienai težinant, gerokai užsimezgus) vaisių išplėšė 
iš mano gimdos. 

Gimdyvė staiga nutilo. Nusipurtė Keistai patempė 

savo rausvas lūputes ir išjos gilaus skausmo prislėgtų 
akių. lyg perlų karoliai, pradėjo byrėti ašaros. 

Tuo momentu ji man atrodė baisiai nelaiminga. 
Mano širdy jai gimė ne tik užuojautos, bet ir pasi
gailėjimo jausmas. Tačiau neraminau jos. Leidau išsi
verkti. Susikaupusi sėdėjau. Stengiausi šią taip 
šiurpulingą ir sopulingą jaunos moters pergyventą tra
gediją užregistruoti savo smegenyse. 

Po kurio laiko ji nusiramino ir liūdna gaida tęsė: 
— Norėdama nukreipti mintis nuo taip mano 

gyvenimą sukrėtusio vingio, su neapsakomu atkaklu
mu puoliau į studijas, kol vieną dieną jas apvainika
vau diplomu. 

Tėveliai didžiavosi manimi ir džiaugėsi mano 
pasiektais mokslo 1 aimejimais. bet aš... asmeniškai 
džiaugsmo neturėjau. Mano prieš Dievą ir prieš sąžinę 
papildytas nusikaltimas, tartum kažkokia neap
sakomai sunkia, nepraleidžiančia džiaugsmo uždanga, 
uždengė mano saulėtą gyvenimą. Man vaizdajuostėje 
visam amžiui pasiliko tos niekšiškos praeities pėdsakai, 
o sielos gelmėse skausmingas randas. Jaučiu, kad 
sąžinė man net karste neduos ramybės, kad aš 
Pasaulio Valdovo bejėgiam kūriniui gyvybę atėmiau. 
Ach! kaip norėčiau sugrįžti į jaunystę ir nebepakar-
toti tos klaidos, bet kelio atgal nebėra. 

Gimdyvė vikriai nuo manęs nusisuko ir graudžiai 
kaip kūdikis pravirko. 

Po valandėlės nusiramino. Patogiau atsisėdo ir, 
padėjusi rankas ant kelių, iš lėto dėliodama žodžius 
toliau kalbėjo. ~ . 

i Bus daugiau^ 

y 
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OKTETĄ I LIETUVĄ 
IŠLYDINT 

Clevelando vyrų oktetas, švęs
damas savo 30 metų sėkmingos 
muz ik inės veiklos sukak t į , 
džiaugiasi, kad savo meniniais 
pasiekimais galės dalintis ir su 
dainos mylėtojais-klausytojais 
Lietuvoje. Oktetas, intensyviai 
repetuodamas naują programą 
ir kartodamas anksčiau koncer
tuose a t l i ekamus kū r in ius , 
ruošdamasis šiai išvykai, su 
k l e v e l a n d i e č i a i s nori atsi
sveikinti skambia daina ir gilia 
giesme. 

Išleistuvių koncertas ruošia
mas rugsėjo 9 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje, o sekma
dienį, rugsėjo 10 d. per 10 vai. 
šv. Mišias giedos Dievo Motinos 
šventovėje. 

Oktetas iš Clevelando išskris 
rūgs. 14,2:32 v. p.p. TWA lėktu
vų linija iki New Yorko, iš kur 
austrų linija skris iki Maskvos, 
Vilnių pasieks Aerofloto linija. 
Clevelandan sugrįš spalio 3 d., 
12:31 vai. r. 

Koncertai numaty t i Vilniaus 
Operos ir baleto teatre rugsėjo 
18 d. Panevėžyje koncertuos 
rūgs. 20 d., Alytuje — rūgs . 22, 
Šiauliuose, rūgs. 25, Klaipėdoje 
rūgs. 27 ir Kaune rūgs. 29 d. Be 
oficialiai numaty tų koncertų, 
oktetas ekskursijose į Trakus, 
Palangą, Rumšiškes eventualiai 
atl iks papildomus koncertus. 

Oktetą sudaro: Valdas Žie-
donis. Romas Zylė. Paulius N'as-
v'ytis, R a i m u n d a s B u t k u s , 
Mečys Aukštuolis, Mindaugas 
Motiejūnas, Paulius Motiejūnas 
ir Algis Gilys. Solistė Irena 
Grigal iūnaitė , vadovas Rai
m u n d a s K a v a l i a u s k a s . Iš
vykos koordinatorė Ingr ida 
Bublienė, kuri išvykoje klau
sytojus supažindins su išeivijos 
kultūrine-visuomenine veikla. 

Clevelando koncerte ir kon
certuose Lietuvoje bus girdimi 
kompozitoriai: V. Kuprevičius, 
J. Tallat Kelpša, E. Balsys. M. 
Petrauskas. A. Bražinskas. V. 
Gorinąs. J. Gaižauskas, Ryto 
Babicko (Ok te to įkūrėjo) 
harmonizuotos liaudies dainos, 
C. A. Bixio, St. Šimkaus, J . 
Paulausko, S. Romberg, G. Pos-
ford ir kt. 

Clevelando ir apylinkių lietu
v ia i , a t s i l a n k y d a m i į šį 
koncertą, kar tu pal inkės šiam 
dainos vienetui laimingos kelio
nės ir sėkmingų koncertų Tėvy
nėje, kurią daugelis iš daini
ninkų išvys pirmą kartą . 

ATIDENGIAMAS VINCO 
KUDIRKOS BIUSTAS 

tojos Aurelijos Balašai t ienės 
montažas — „Kudirka — Tautos 
žadintojas". Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis. 
Visi lietuviai kviečiami atvykti 
į šias prasmingas iškilmes. 

Clevelandas didžiuojasi savo 
unikumu — Kultūriniais darže
liais, įkurtais Rockefellerio 
parke. Pasikeitus to rajono gy
ventojams, darželiai daug kartų 
buvo vandalų išniekinti , išva
giant, sudaužant įvairių tautų 
iškiliems asmenims pas ta ty tus 
paminklus, biustus. Ir lietuviai 
čia buvo gražiai atstovaujami 
Basanavičiaus, Kudirkos, Mai
ronio, Gedimino stulpų skulp
tūra . Birutės fontanu, kurie per 
daugeli metų smarkiai nuken
tėjo, d a u g i a u s i a i n u o tos 
apylinkės gyventojų. 

Rugsėjo 10, sekmadienį, 12 
vai.,minint ,,Varpo" 100 metų 
sukakti , a ts tatomas dr. Vinco 
Kudirkos biustas. Trumpų iš
kilmių metu kalbės Lietuvių 
kultūrinių darželių draugijos 
pirm. Vincas Apanius, Kultū
r inių darželių federacijos pirm. 
Clay Henck ir bus atliktas rašy-

„JUODOJO K A S P I N O " 
DIENA 

Rugpjūčio 23, trečiadienį. 12 
vaL pietų metu Clevelando mies
to centre, prie 01d Stone Church 
buvo susirinkę l ietuviai , lat
v ia i ir e s ta i p r i s i m i n t i ir 
ka r tu amerikiečiams priminti 
n i e k š i n g ą S t a l i n o - H i t l e r i o 
klastą, kurios padariniai Pabal
tijo valstybėms ir tau toms buvo 
nepriklausomybių praradimo 
mirties, kančių, Sibiro trėmimų 
ir vergovės šiurpi pradžia. Ir po 
50 metų, kai ki tos panašaus 
likimo tau tos ir valstybės jau 
sugrįžo į normalaus gyvenimo 
buitį, Lietuva, Latvija ir Estija 
tebėra tos vergų tau tų Sovietijos 
imperijos dalis. I r jų pastan
goms žengti į pasaulio laisvu 
tau tų šeimą, tebedaroma vis
kas, kad ten laisvės troškimo 
proveržis nerastų atgarsio kito
se Sovietų respublikose. Bet 
Maironio ..Nebeužtvenksi upės 
bėgimo" paliečia daug jaunų ir 
ryžtingų širdžių Pabaltijyje. 

Miesto centre dirbantieji ir su
važiavę į didžiąsias krautuves, 
pietų me tu stebėjo plakatus su 
įrašais — ,,Denounce Soviet-
Naci Pac t 1939", „Restore 
independence to Baltic s ta tės" , 
buvo dalinamos proklamacijos. 
,,Washington Times" vedamie
ji , kreipiantis: ,,Mr. President, 
don't be afraid of t h e „B" word", 
sagės su juodu kaspinu „Inter
national Black Ribbon day", 
,,August 23", bei Baltic Ame
rican a ts i šaukimai . 

T r u m p o m s c e r e m o n i j o m s 
vadovavo estas T. Tabalkin. 
Kalbėjo apskr. komisionierius 
T. Hagan. latvis M. Mantinieks, 
lenkų „Solidarumo" atstovas ir 
l i j tuvis Algis Paut ien is . Alto 
skyr iaus pirrr. Miesto vardu 
kalbėjo ir įteikė proklamaciją A. 
Pust, miesto direktorius tauty
bių reikalams. Daugiau negu du 
šimtai pabaltiečių susijungę 
rankomis , tuo simboliškai pra
tęsdami gyvąją žmonių gran
dinę nuo Vilniaus iki Tallino, 
sugiedojo „God. bless America". 

„The Cleveland Plain Deaier" 
dienrašt is , turįs puse milijono 
p r e n u m e r a t o r i ų , tai dienai 
paskyrė vedamąjį, pavadintą 
„Baltic moment ofTruth" ir pir
majame puslapyje atspausdino 
s t r a i p s n į . .Ba l t i c s r e b u k e 
Kremlin. Lithuanian body re-
jects Soviet ru le" , o kitą dieną 
aprašė pabaltiečių demonstra
cijas miesto centre. TV 5-sis 
kana las vakare parodė keletą 
akimirkų iš šio pabaltiečių susi-

CLASSIFIED GUIDE 

Baltiečių sujungtų rankų grandinė Juodojo kaspino dienos demonstracijoje Clevelande. 
Nuotr . V. Bacevičiaus 

būrimo. TV 5-sis kanalas 4 vai. 
p.p. turėjo įdomias diskusijas 
pabaltiečių klausimu. Jose daly
vavo Lietuvos deputatas Linas 
Kučinskas, a.a. prof. A. Kučo 
sūnus, State departamento ats
tovas ir universiteto istorijos 
profesorius. 

Gražų mostą parodė Lietuvių 
kredito kooperatyvas „Taupa", 
p a s a m d y d a m a s ir apmokė
damas autobuso išlaidas žmo
nėms, norintiems važiuoti į Juo
dojo kaspino demonstracijas. 
Tokios, nors ir kuklios demonst
racijos atkreipia dėmesį didžio
sios komunikacijos įstaigų, ku
rios pasiekia plačiąsias skaity
tojų ir žiūrovų mases, informuo
ja ir komentuoja pabaltiečių 
troškimą, siekiant laisvės ir 
nepriklausomybės. 

„TĖVYNĖS GARSAI" 

Prieš 40 metų, rugsėjo 9 d., vėl 
buvo atgaivintos (Jaunučio P . 
Nasvyčio iniciatyva) lietuviško
sios radijo transliacijos Cle
velande. Jos ir dabar „Tėvynės 
garsų" vardu tebegirdimos Cle
velando metropolijoje. Per ketu
ris dešimtmečius „TG" dėl 
įvairių motyvų ir priežasčių 
buvo priversti keisti radijo sto
tis . AM ir FM bangas, savaitės 
dienas ir dienos valandas. Bet 
jie nenustodami skleidė lietuviš
ką žodį, muziką, dainą, giesmę 
ir objektyviai informavo apie į-
vykius pasaulio ir lietuvių gy
venime. Svarbi ir reikalinga 
institucija lietuvių gerovei. 

Pastaraisiais mėnesiais klau
sytojai turėjo malonumo girdėti 
net dvi radijo programas: vieną 
iš ryto iš Jėzuitų universiteto 
John Carroll universiteto sto
ties nuo 8 iki 9:30 vai. ryto ir iš 
Public Radio stoties nuo 7 vai . 
iki 8 vai. vak. sekmadieniais. 
Dviejų su puse valandos t rans
liacijos pareikalauja daug ener
gijos, lėšų ir papildomų talki
ninkų. Programų vedėjas Juo
zas Stempužis, „TG" vado
vaująs nuo 1960 metų, kaip pri
vačiais pagrindais tvarkomai 
institucijai, apklausinėjęs ir 
sužinojęs klausytojų opiniją, 
nutarė Viešosios radijo stoties 
t r a n s l i a c i j a s n u t r a u k t i . 
Rugpjūčio 27 d. programa iš tos 
stoties buvo paskutinė. Pasi
liekama prie vienos, pusantros 
valandos transliacijos iš Jėzui

tų universi te to s tot ies , banga 
88.7 FM. sekmadien ia i s nuo 8 
iki 9:30 vai. ryto. 

Viešosios radijo s tot ies pro
g ramų tokį greitą n u t r a u k i m ą 
paskat ino ir ta i , k a d stotis, 
tur in t i didelius f inansinius sun
k u m u s , rugsėjo mėn. pradės fi
nansinį vajų, į kurį t u r ė s būt i 
į trauktos ir visos e tninių grupių 
p r o g r a m o s . L i e t u v i a m s 
dalyvaut i — remti dviejų radijo 
stočių piniginius vajus, būtų per 
d ide l i s k lausyto jų a p s u n k i 
n imas . 

Būdinga, kad Juozas Stempu
žis, kur is byloje su Viešąja radi
jo stotimi ir jos adminis t raci ja , 
p a n a i k i n u s t a u t y b i ų p ro
g ramas , energingai bylą vedė, 
p i r m i n i n k a u d a m a s e t n i n i ų 
programų vedėjų sambūr iu i , ir 
bylą laimėjo, p i rmas i s pasi
t r a u k i a iš stotyje transliacijoms 
iškovoto laiko, pare ika lavus io 
daug energijos, s u m a n u m o ir 
t ak to . Tik aštuonios tau tybių 
programos pasilieka toje stotyje. 

Buvo numatyta rengt i „Tėvy
nės garsų" 40 metų sukak t i e s 
pris iminimą, bet dėl atvyks
tančio Vilniaus universiteto an
samblio, kur io gastrolėms-kon-
certui laikas paski r tas spalio 15 
d., lietuviškųjr ransliacijų kon
ce r t a s turė jo oūt i n u k e l t a s 
vėlesnėn daton. 

Juozui S tempuž iu i gražiai 
t a lk ina Dalia Staniškienė, kar
ta is pravesdama visą programą 
ir dažnai t a l k i n d a m a įvairioms 
proginėms laidoms kaip pra

nešėja. Pianistė Kristina Kupre-
vičiūtė laikas nuo laiko įsi
j u n g i a į p r o g r a m a s , k a i p 
muzikinės dalies komentatorė ir 
g ražaus tembro pranešėja lie
tuvių ir anglų kalbomis. 

Universi teto stotis y ra mažes
nio ga l ingumo siųstuvas negu 
Public Radio, todėl jos girdimu-
mo spindulys yra kiek trumpes
nis. Č ia kiek nukentės Akrono 
ir k i t ų tolimesniųjų apylinkių 
l ietuviai klausytojai. 

Vi ln iaus radijo transliacijos 
užsienio l ietuviams pareiškė 
pageidavimą bendradarbiaut i 
su „Tėvynės garsais" , pasikei
čiant informacijomis. 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
ANSAMBLIS 

J o koncertas įvyks spalio 14 
7 va i . vak. Euclid Senior High 
School auditorijoje, 711 E. 222 
St., Euclid. Koncertą rengia LB 
Clevelando apylinkė. Bilietai 
jau p la t inami . 

V. Roc iūnas 

P A N A I K I N O MOKESČIUS 

Olympia Fields, Chicagos 
priemiesčio, taryba panaikino 
mokesčius savo priemiesčio rei
ka lams . J ie turi sau pakan
kama i pajamų nuo mokesčių už 
pa rdav imus ir iš k i tų šaltinių. 

WeDo 
DIGITAL COMVERS10M 

vaizdajuosčių IŠ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/&$& (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM ^ ^ " 2321 W. DEVON AVE. 
ORLAND PARK. IL 60462 CHICAGO. !L 60659 

532-7799 312-338-9033 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
C o m p o u n d e d 

Ouarter ly 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
Vtfflft 
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INSURC0 

Balfo p i k n i k o darbuoto ja i Stasys Vanagunas, Danu te Pareitf ienė ir Antan ina 
Repšienė 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 606C8 
Peter Kazanauskas. Prs. Tai.: 847-7747 

Hourv Mon Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REAL ESTATE R E A L ESTATE 

™ mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste i r priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

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

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ'E 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

LB A U S 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardav ime. Kreiptis tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S . Pulaski Rd. 
O n e stop Rea l Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba rome būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

5953 S. Kedzle Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tel . 436-7878 

GnMfc a KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Ieškau pirkti 2 butų namo arti 
Midvvay aerodromo. 
Skambinti po 8 v.v. 434-8235 

MISCELLANEOUS 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

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

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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 

G Z T M K M OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, lllmois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE' 

Namas apžiūrėjimui rugsėjo 10 d., 1-4 
v. p.p., 16 E Division. Lemont. Puikus 
..Tudor" stiliaus 3 mieg., 3 vonios kamb. 
namas ant medžiais apaugusio sklypo Arti 
traukinys ir apsipirkimo centrai Naujas 
„gazebo" vasaros subuvimas. $164,900. 

Gyvenkite ištaigingai Spring Creek vie
tovėj! Beveik 2 akrų sklypas su medžiais: 
netoli teka upelis Namas turi 3 židinius; 
pagnnd. mieg. turi ..whirpool". šeimos 
kamb . satelito anteną. ADT alarmo sis
temą: maudymosi baseiną. įrengtą rūsį, 15 
kambarių! $350,000. 

FOR R E N T 

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

Išnuomojamas 4V» kamb. mo
dernus butas, pirmame a. su šiluma ir 
oro vėsinimu Marquette Parko apyl. 
Suaugusiems. 

Tel. 598-6193 arba 476-2242 

TREE SERVICE 

Gėnėjame medžių šakas 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

^ ^ s 19 metų patyrimas 
J t K k Skambinkite 
" K " Justinui 927-5782 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN, istorinė 
apžvalga. Stasys Maziliauskas. 311 psl. . $10.00 

AMŽINO jŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, 
S.J. Red. kun. Jonas Kidykas, S.J. 385 psl. $10.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. Danutė Brazytė Bindokienė. 362 
psl $12.00 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Kun. Ant. Aleksa. 300 psl $5.00 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Reda
gavo Br. Vaškelis. 260 psl $10.00 

LIETUVOS STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSI
TETUOSE XIV-XVIII AMŽIAIS. Vaclovas 
Biržiška. 217 psl $10.00 

LIETUVA PASAULINĖJE LITERATŪROJE. Alf. 
Sešplaukis-Tyruolis. 244 psl $8.00 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, romanas. J. Vizbaras. 245 
psl $10.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A. Rubšys. 
75 psl $5.00 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis. 450 psl $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 
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Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami rinktis Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos 
kieme šį sekmadienį, 
rugsėjo 10 d., 1:30 v. p.p 

ŠILUVOS MARIJOS APSIREIŠKIMO ATLAIDAI 

VIENYKIMĖS 
SU LIETUVA MALDOJE! 

Rikiuojamasi procesijai į 
švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. 

Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis J 

PABALTIEČIŲ 
SANTALKOS ATSTOVAI 

EUROPOS PARLAMENTE 

Lietuvos Vyčių ansamblio šokėjai šoka tautinius šokius seimo meninėje programoje. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

SĖKMINGA 
DEMONSTRACIJA 

DETROITE 
LIUDA R U G I E N I E N Ė 

Kai rugpjūčio 23 d. milijonai homeland's freedom". P i r m u o 
pabalt iečių susikabino ran- ju sakiniu išreiškė, kad Kęs tu 
komis Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje pro tes tuodami prieš 
Molotovo-Ribbentropo 1939 m. 
paktą, Detroito pabaltiečiai irgi 
įsijungė į šią bendrą rankų 
grandį. Nors ir nepajėgėme 
vieni ki tus pasiekti fiziškai, 
tačiau mūsų protesto tikslas 
buvo tolygus. Tą dieną demonst
ruoti Detroito miesto centre 
susirinko daugiau kaip keturi 
šimtai. Lietuvių buvo beveik du 
trečdaliai. Demonstracija su
darė didingą įspūdį ne tik gau
sumu, bet ir savo išvaizda. 
Matėsi ypatingai daug visų trijų 
tautybių vėliavų, smagiai plevė
suojančių nuo Detroito upės 
tarp aukštų pastatų įsisukusio 
vėjo, nešami protestą išreiš 

tis A. Miškinis nori išlaisvinti 
savo tėvynę. Parašė ir apie lat-
vaitę Marite Ozers, ku r i y r a 
WDET radijo stoties komenta
torė. Ši sakėsi, jog mokykloje 
dažnai turėdavusi a iškint i ne 
tik mokiniams, bet ir moky
tojams, kad pasaulyje y ra toks 
k raš tas Latvi ja . Į šį „ T h e 
Detroit Nevvs" straipsnį atkrepė 
dėmesį ,,USA t o d a y " ir jo 
santrauką išspausdino an t r ame 
puslapyje rugpjūčio 23 d., įdėjo 
ir K. Miškinio nuot rauką . De
monstracijų proga abu pagrin
dinia i De t ro i t o l a i k r a š č i a i 
pa rašė v e d a m u o s i u s , „ T h e 
Detroit Times" rugpjūčio 23 d., 
o „The Detroit Nevvs" įdėjo 

rugpjūčio 24 d. laidos pirmąjį 
puslapį papuošė panašia nuo
t r a u k a , kaip ir „The Detroit 
Nevvs". Straipsnis nutęs tas į 18 
puslapį, kur iame plačiai pa
r a š y t a ap ie demonst rac i jas 
Pabaltijyje. Atskiru straipsniu 
„ M a r c h e r s in Detroi t urge 
Ba l t i c freedom" apibūdin ta 
m ū s ų demonstracija, pacituoti 
K. Miškinis, A. Balsys ir J. Ur
bonas . Autorius J im Finkels-
t e in . Įdėtas ir nemažas žemė
lapis su antraš te : „The Baltic 
s ta tės : 50 years captive". Duo
t i r u sų gyventojų skaičiai 
p a l y g i n t i su p a b a l t i e č i ų . 
Vedamojo straipsnio pagrirdinė 
m i n t i s b u v o a p i e Sovietų 
Sąjungoje v y k s t a n t į irimą. 
Aišku, kad džiaugėmės savo 
miesto palankia spauda ir ži
n o m a straipsniais „The New 
York Times" , „The Wall Street 
J o u r n a l " , „USA Today". 

Reikalavimas laisvės Lietu
vai , Latvijai ir Estijai plačiai 
nuskambėjo spaudoje, radijo ir 
televizijos laidose. Septintasis 
k a n a l a s (ABC) apie Detroito 
demonstraciją parodė tik menką 
ž inutę , tačiau 56 (WTVS) savo 

Pasaulinės Pabaltiečių san
talkos atstovų prie Europos 
parlamento Kasparo Dikšaičio, 
Viktor Lepik, Gunars Meiero-
vics ir Jan is Ritenis pasitarime, 
įvykusiame š.m. liepos 18 d. 
A u g s b u r g e , buvo n u t a r t a 
nuvykti į būsimą, naujai iš
r ink to Europos p a r l a m e n t o 
sesiją Strasbourge. Sesija tęsėsi 
nuo liepos 25-28 d. 

minėjo Paba l t i jo demonst 
racijas, rodė vaizdajuostę iš Es
tijos. Ketvirtadienį vakare dalis 
„Nightline" programos taip pat 
buvo skir ta mūsų kraštams. 

Spauda, radijo ir televizijos 
laidos yra pagrindinis ginklas 
prieš nelygų priešą. Metų me
tais sovietai propagandai išleis
davo milijonus ir dar vis tebe-
leidžia, todėl vakariečių ko
mentarai jiems yra itin svarbūs. 
Vakarų spaudos palankumas 
mums , t a i lyg a k m e n u k a s 
Dovydo rankose. Visi gerai ži 

Sesijos metu Jan i s Ritenis ir 
Kasparas Dikšaitis susitiko su 
parlamentarais Otto von Habs-
burg, Lord Bethel. Christopher 
Beazley ir kt., kurie jau iš 
seniau domisi Pabaltijo klau
simais. Parlamentarai pareiškė, 
kad ir toliau domisi Pabaltiju ir 
pažadėjo remti parlamente visą 
veiklą Paba l t i j o vals tybių 
laisvės ir nepriklausomybės 
klausimais. 

P a r l a m e n t a r a s Ot to von 
Habsburg imasi šiuo metu ini
ciatyvos padidinti neformalią 
Pabal t iečių g rupę Europos 
par lamente . Pasau l inės Pa
baltiečių santa lkos atstovai 
pareiškė savo norą ir pasi
ryžimą prisidėti prie ieškojimo 
Pabal t i jo k l a u s i m u susi
domėjusių p a r l a m e n t a r ų . 
Toliau atstovai išreiškė pagei
davimą, kad ateityje grupės 
generaliniu sekretoriumi ar 
panašios funkcijos atlikimui 
būtų pakviestas visiems priim
tinas asmuo. 

Planuojama rudenį Europos 

1989 m. rugsėjo mėn. 5 d. staigi mirtis paėmė iš mūsų tar
po mylimą Mamą ir Močiutę. 

A.tA. 
ALDONĄ TAMOŠIŪNIENĘ 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Vida Rimienė su 
vyru Šarūnu, Aldona Rauchienė su vyru Antanu ir dukra 
Lina, seserys Angelė Venclovienė, Vita Laudinskienė ir brolis 
Kipras Ausiejus su šeimomis ir kiti giminės ir artimieji. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, rugsėjo 9 d. Iš koplyčios 10 
v. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Liūdinti šeima 

nome, kas tą kovą laimėjo, rei 
kia viltis, kad kuo art imiausiu 
laiku Estijos, Latvijos ir Lietu- parlamente suruošti „hearing" 
vos troškimai išsipildys. Pabaltijo valstybių klausimais 

Mūsų mielus VIDĄ ir ŠARŪNĄ R I M U S bei ki tus 
ar t imuosius , ne tekus mylimos Mamytė s ir Uošvės 

A.tA. 
ALDONOS TAMOŠIŪNIENĖS 

nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

Krikšto dukra Daiva 
Jūratė, Algis, Rimas ir Darius Maurukai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S- Ca l i fo rn ia Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

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 Avenue 

T e l e f o n a s — 523-0440 

veju, nesami ^uicavą u.v.0 mūsų vietinės demonstracijos 
kiantys plakatai . Beveik visi spalvotą nuot rauką pi rmajame pagr indines žinias paskyrė Pa 
dalyviai an t rankovių dėvėjo puslapyje ir Pabaltijo žemėlapį, balti jui. Čia buvo transl iuotas 

parodantį 370 mylių r a n k ų 
grandinę. Antraštei pa r i nk t a s 
estų žodis „Vabadus" , reiš
kiantis laisvę. Straipsnis nutęs
tas į 12 puslapį, kur paminė ta 
Bronė Suržilaitė, dalyvavusi 
Vi ln iaus demonstraci joje ir 
nešusi užrašą su skaič iumi 
1,222,660. Jos apskaičiavimu, 
tiek lietuvių nukentėjo nuo 
Stalino priespaudos. Gre ta at
spausdintas ir Mark. J . Porub-
chansky straipsnis „Balt ic re-
public's history full of foreign 
control". „Detroit Free P res s" 

juodus gedulo kaspinus. Dalis 
moterų, mergaičių ir vaikučių 
dėvėjo tautinius rūbus. Momen
t a i s d e m o n s t r u o j a n t y s t a i 
uždainuodavo, tai pradėdavo 
reikalauti : „Free the Baltic 
States". 

Amerikiečiams buvo dalinami 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
išleisti lankst inukai . Po geros 
valandos eisenoje sustojome į 
vieną didelį būrį. Kęstut is 
Miškinis pasveikino Michigano 
pabaltiečių vardu ir trumpai pa
aiškino Molotovo-Ribbentropo 
pakto reikšmę pavergtiesiems 
kraš tams ir kad pagaliau sovie
tai pripažino pakto egzistavimą. 
Prisiminė šiuometinius įvykius 
Pabaltijy, kreipėsi į visus laisvę 
gerbiančius žmones, kad pa
smerktų paktą ir jo neteisėtas 
pasekmes. Sveikinimą atsiuntė 
Michigano senatorius Riegle ir 
ta ip pat žodį tarė atstovas len
kams. Kalbas palydėjo visų trijų 
tautų himnai ir spontaniškas 
šūkis: „Free the Baltic States". 

Detroite demonstravome jau 
daugelį kartų, bet niekuomet 
mūsų pastangos nesulaukė tiek 
daug dėmesio, kaip šį kartą. Jau 
antradienį rugpjūčio 22 d. „The 
Detroit News" dienraštis pirma 
me puslapyje įdėjo straipsnį 
„Immigrants ' children fight for 

pasikalbėjimas su vienu estų 
vadovu iš Estijos ir lietuviu 
L inu Kučinsku iš Vilniaus. 
Nors Linas sunkia anglų kalba 
dėstė apie dalinę laisvę, ryš
k i n d a m a s svarbą moralines 
laisvės, estas aiškiai ir drąsiai 
pabrėžė, kad jokia ribota laisvė 
neegzistuoja: arba žmogus yra 
laisvas, arba j is toks nėra. 
Kanados 9 kana las (CBC> dalį 
laidos „The J o u r n a l " taip pat 
paskyrė Pabaltijo reikalams. 
C N N At lanto je , žinių san
t r a u k ų laidoje, kas pusvalandį 

Mylimam Vyrui 

A.tA. 
STEPHEN KUTZ 

mirus , jo žmoną, i lgametę Dainavos ansamblio 
bendradarbę MARYTE MONDEIKAITE KUTZ bei 
k i tus gimines ir pažįs tamus nuoširdžiai ir giliai 
užjaučiame. 

L.M.A. Dainava 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . , Chicago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So. 50 th A v.. C icero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
STASEI PIKTUIŽIENEI 

mirus , dukrai , Dainavos ansamblio nare i , JULIJAI 
LAPKIKNEI, žentui ALEKSUI, a n ū k a m s bei kitiems 
giminėms i r pažįs tamiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

L.M.A. Dainava 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Europos parlamento narys Christian Beazley (kairėje) ir Pasaulio pabaltiečių 
santalkos atstovas Kasparas Dikšaitis Europos parlamente apsilankymo 
proga 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadienį 
8:40 iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 
v 

l 
Žemė L 

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

Muzika - sveikata • moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas • satyra i 

Sallv 

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 5 0 t h 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 - 652-1003 

Donald M., J r . 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams 

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

408 South Oak Park Avanua. Oak Park. IL 60302 
tel. nr. 848-8980 1 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA* 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l ino i s 

P A T A R N A U J A t l f » .\<;o.lK BEI PKIKMIKSCUOSF. 
T e l . 652-5245 



6, DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

x Kun. Jonas Kuzinskas, 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas, prašo visus 
ateinanti sekmadienį, rugsėjo 
10 d., dalyvauti Šiluvos proce
sijoje. Prašo rinktis Marijos 
aukšt. mokyklos kieme, o visas 
organizacijas prašo dalyvauti su 
savo vėliavomis. Marijos aukšt. 
mokyklos kieme renkasi 1 vai. 
p.p. 

x Aštuoniasdešimt „Drau
go įsteigimo ir septyniasdešimt 
metų Marijonų vienuolijos dien
raščio leidimo perėmimo minėji
mas bus bankete rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Martini-
que pokylių salėje Evergreen 
Parke. Banketą rengia „Drau
go" renginių komitetas, vado
vaujamas Marijos Remienės. Jis 
platina stalams ir pavieniams 
asmenims bilietus, kad „Drau
g a s " savo šventę gražiai 
atšvęstų. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo tarybos ir 
rengimo komiteto posėdis kvie
čiamas rugsėjo 11 d., pirma
dienį, 7:30 v.v. Lietuvių Bend
ruomenės raštinėje. Bus svars
tomi biudžeto klausimai. 

x Sen. Judy Baar Topinka 
sudarė koaliciją, kad su mažes
niu anglų kalbos mokėjimu 
galėtų vyresnio amžiaus žmonės 
atlikti įvairius reikalus. Koali
cijoj yra kalbančių lietuviškai, 
lenkiškai, graikiškai, ispaniškai 
ir Azijos kalbomis. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
sprendžia miego problemas ir 
duoda paaiškinimus apie miegą 
vyresniesiems žmonėms ir 
vaikams. Reikia tik pasi
skambinti Cindy Cruz tel. 
471-5946. 

x Paieškomi Morkūnai, ku
rie dalyvavo Lietuvoje krepšinio 
komandoje „Vėjas". Gal jie žino 
apie Marijonos ir Jono Morkūnų 
dukterį Eleną Morkūnaitę, 
gyvenusią 4325 S. Artesian 
Ave., Chicago, m. 60632. Jos sū
nus Linas, brolis Vytautas, dėdė 
Aleksandras Šerpytis. Pranešti 
prašoma: Bidas Petravičius, K. 
Požėlos 120-69, 235900 Taura
gė, Lithuania. 

x Irena Krikščiūnienė iš 
Evergreen Park, 111., supras
dama lietuviškos spaudos sun
kumus už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Už a.a. Antaną Saulaitį, 
Sr. Šv. Kryžiaus bažnyčioje bus 
laikomos šv. Mišios rugsėjo ' 
mėn. 10 d. 9 vai. ryto. 

(sk) 
x Šv. Šeimos Viloje ruošia

mas kepsnių ir vartotų daiktų 
išpardavimas rugsėjo 9 d. šešta
dienį 8 v. ryto — 2 v. p.p. 123 St. 
ir Fr. Linkus Dr. (3V4 mylios į 
vakarus nuo LaGrange Rd. — 
Rt. 45), tel. 257-2291. Bus įvai
rių namie keptų skanumynų: 
duonos, pyragų, pyragaičių. 
Taip pat didelis pasirinkimas 
vartotų drabužių ir įvairių 
namams reikalingų daiktų. 

(sk) 

x Greit parduodu vieuus ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Albinas Kurku l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Re n M ha w. Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver 
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-

x Birutė ir Adolfas Ven-
skai iš Paryžiaus buvo atvykę 
į Lietuvių Krikščionių 
demokratų konferenciją, kuri 
vyko Chicagoje rugsėjo 2-3 die
nomis. A. Venskus yra krikščio
nių demokratų įgaliotinis prie 
Europos Krikščionių demokra
tų sąjungos ir turi jiems įtakos 
sprendžiant pabaltiečių 
reikalus. B. ir A. Venskai iš 
Chicagos išvyko trečiadienį į 
New Yorką, kur dar sustos pas 
Birutės Venskienės Aldo
nos šeimą. 

x Dovidas Mackevičius, 
Standard Federal Savings and 
Loan Association prezidentas, 
Chicago, 111., paėmė visą stalą 
dešimčiai asmenų į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 24 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 
Malonu paminėti, kad D. Mac
kevičius remia lietuvišką 
veiklą, kultūrą, kiekvienais me
tais dalyvauja „Draugo" banke
te, o taip pat ir jo dešinioji ranka 
vyr. viceprezidentė Rūta Juš
kienė aktyviai reiškiasi ir daly
vauja lietuviškoje veikloje. 
Standard Federal yra viena iš 
didžiųjų lietuvių taupymo įstai
ga. 

x Dail. Dalios Kolbaitės pir
ma ir paskutinė dailės darbų pa
roda lietuvių visuomenei bus 
rugsėjo 22 - spalio 8 dienomis 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Visi kviečiami parodoje 
dalyvauti. 

x Kviečiame praleisti šeš
tadienio vakarą su tautinių 
šokių šokėjais rugsėjo 23 d. 6:30 
vai. vak. Jaunimo centre. Me
ninę ir įspūdingą programą 
at l iks iš Toronto atvykęs 
„Atžalynas". Ansambliui vado
vauja Aldona Zanderienė ir 
Vida Vitkūnaitė. Kviečiame 
visus ir iš visur koncerte daly
vauti. Bilietus galima nusipirk
ti pas Danutę Puodžiūnienę 
„Kasoje" darbo valandomis 
Marąuette Parke. 

x Alytaus Dainavos šokių 
ir dainų ansamblis po sėkmin
gų gastrolių Amerikoj atlieka 
specialų koncertą Chicagos lie

tuviams. Vaizdajuostę iš to 
koncerto, padarytą A. Plėnio, 
rodys Chicagos Dainavos an
samblis šio vakaro vakaronėje. 
Visi kviečiami pamatyti Aly
taus dainaviečius, atliekant 
smagią programą. Vakaronės 
pradžia 7:30 vai. vakaro. 

x Vytauto Abar io vado 
vaujamas Vilniaus universiteto 
ansamblio choras, koncertuo
damas Š. Amerikoje, atliks Vido 
Aleksandravičiaus harmonizuo
tą Mažosios Lietuvos dainą 
„Kad aš nusieičiau". „Mar
gučio" rengiami koncertai bus 
spalio 7, 8,9 dienomis Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. 

x Donatas Uogintas iš Oak 
Lawn, 111., lankėsi „Draugo" 
administracijoje ir ta proga 
įteikė 20 dol. dienraščio palai
kymui. Labai dėkojame. 

x Romas Pūkštys, Trans-
pak firmos savininkas pra
neša, kad spalio mėn. išvyks
ta į Lietuvą. Jis vėl sąžinin
gai tarpininkaus savo tautie
čiams pinigų pervedimo ar pa
likimo sutvarkymo reikaluose. 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago , IL 60629. Tel . 
312-436-7772. 

IŠ ARTI IR TOLI 

„Atžalyno" šokėjai iš Toronto, tik prieš savaite grįžę iš pasisekusios išvykos su koncertais Lietu
je, atvyksta i Chicagą rugsėjo 23 d. Vadovės: Aldona Zanderienė ir Vida Vitkūnaitė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

7916 . (sk.) 

x Lietuvių kelionė laivu po 
Karibų salas gruodžio 11-18 d. 
Kaina nuo 894 dol. vienam as
meniui įskaitant oro susisieki
mą. Kreiptis. Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers, Inc.. 
1515 N. Harlem. Oak Park, IL 
60302, tel. 312-524-2244. 

(sk) 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra 
neša Romas Pūkštys. Trans
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60829, 1-312-436-7772. 

(sk) 

KR. DONELAIČIO 
LITUANISTINIU 

MOKYKLŲ 
REGISTRACIJA 

Kristijono Donelaičio pradinė 
ir aukštesnioji lituanistinės 

x Žurnl. Jurg is Janušaitis, 
Port Orange, Fla., grąžino lai
mėjimų šakneies, pridėjo auką 
su prierašu: „Stipriai stovėkite 
mūsų lietuviškojo žodžio sargy
boje ir maitinkite mus dvasine 
duona. Linkiu, kad visi .Drau
go' skaitytojai bent po dešim
tuke... Su nuoširdžiausiais sėk
mės linkėjimais". Nuoširdus 
ačiū už viską. 

x Pe t ras Skėrys, Chicago, 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. P. Skėrys yra 
mūsų garbės prenumeratorius, 
remia lietuvišką spaudą, nes ji 
duoda didelę reikšmę visai 
lietuviškai veiklai ir gyvenimui. 

x Bronė Rusteikienė, Chi
cago. 111., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 35 dol. auką 
„Draugo" išlaikymui ir 
palinkėjo geros sėkmės. Labai 
dėkojame. 

x Marija Nenius , Union 
Pier, Mich.. mūsų garbės pre-
numeratorė, nuoširdi „Draugo" 
rėmėja, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Nuoširdus ačiū už 
savos spaudos rėmimą. 

x Pe t ras ir Birutė Buchai, 
Oak Lawn, 111., Birutė ir Romas 
Butkūnai, Cristal Lake, 111., lie
tuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjai, įsigijo bil ietus į 
„Draugo" banketą, kuris bus 
rugsėjo 24 d., Martiniąue poky
lių salėje. 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais; 
677-8489. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

'sk) 

x Video, stereo. siuvimo 
mašinas ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Per
vedame pinigu* Sudaromi iš 
kvietimai, siunčiame kargo. 
Romas Pūkštys, Transpak, 
2655 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Darbo valandos: 12-6 v. 
p.p. kasdien, arba susitarus. 
Tel. 312-436-7772, namų 
31^430-4145. 

(sk) 

mokyklos 1989-90 mokslo 
metus pradeda rugsėjo 9 d. 
Francis M. McKay valstybinės 
mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield Ave., Chicago, Illinois, 
9 vai. ryto mokinių registracija. 
Tuo pačiu laiku bus regist
ruojami ir nauji mokiniai. 
Reguliarios pamokos abiejose 
mokyklose prasidės 10 vai. ry
to iki 1 vai. po pietų. Pradinėje 
mokykloje veiks vaikų darželis, 
parengiamasis skyrius, I, H, ITI, 
P7, V ir VI skyriai. 

Tėvų komitetą sudaro; Jurgis 
Augius — pirmininkas, Regina 
Viržintienė — vicepirmininkė, 
Gražina Vižinienė — iždininkė, 
Nijolė Butts — sekretorė, Zig
mas Mikužis — renginių va
dovas. 

Registracijos metu bus galima 
įsigyti reikiamus vadovėlius. 
Tėvų komiteto nutarimu visi 
tėvai prašomi registracijos 
dieną įmokėti bent pusę moksla-
pinigių už kiekvieną vaiką. Dėl 
tautinių rūbų teirautis per 
registraciją. 

ŠV. RAŠTO BŪRELIS 

Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų globojamas Šv. Rašto 
būrelis suaugusiems po vasaros 
vėl susirenka šį šeštadienį 
rugsėjo 9 d., 9 vai. ryto. Jam jau 
kelinti metai vadovauja Ramin
ta Marchertienė ir Aldona Zails-
kaitė, turinti magistrą iš Šv. 
rašto. Šį rudenį baigsime 
skaityt i pernai pradėtą 
Evangeliją pagal šv. Matą, bet 
bus pravedama taip, kad 
lengvai susigaudys ir pernai 
nedalyvavę asmenys. Tad 
kviečiami visi. Kas tur i , 
prašomi atsinešti lietuvišką 
Naująjį Testamentą, kiti galės 
įsigyti. 

Kadangi evangelija skai
toma ne ištraukomis, o ištisai, 
su progomis kelti klausimus, 
rišti evangeliją su savo religine 

patirtimi, ji išryškėja kaip gy
vais pavyzdžiais atskleidžianti 
krikščioniško asmeniško bei 
bendruomeninio gyvenimo 
viziją. Taip pat yra nurodomos 
įvairios formos maldos su Sv. 
Raštu. 

Būrelis renkasi kas šeštadienį 
nuo 9 iki 11 vai. ryto, Donelaičio 
mokyklos 209 kambaryje , 
McKay valdinės mokyklos pa
talpose, ant Washtenaw ir 
69-tos gatvės kampo. Mokyklų 
direktorius J. Širka kviečia į 
mokyklą vaikus atvežusius tė
vus pasinaudoti šia proga savo 
asmeninio tikėjimo brandi
nimui, kad ir mokykloje skiepi
jama lietuvybė turėtų tvirtesnį 
pagrindą šeimos dvasiniame 
gyvenime. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Rūta Gudaitytė-Meyer ir 
dukros Larisa ir Krista Bro-
nišaitės atstovaus Young Lithu-
anian Heritage Culture Club iš
kilmingam Broward County 
centrinės bibliotekos etniniam 
festivaly, rugsėjo 9 d. Fort 
Lauderdale. Rūta ir jos dukros 
išdalins informaciją apie Lie
tuvos nepriklausomybę ir da
bartinę politinę padėtį. 

— Kun. J o n a s Pakalniškis, 
buvęs Apreiškimo parapijos kle
bonas, ir kun. Vytautas Piktur
na, buvęs Angelų Karalienės 
parapijos ilgametis asistentas, 
dabar pensininkas Floridoje, 
švęsdami savo kunigystės 
auksinę sukaktį, buvo Lietuvoje 
ir 50 metų sukaktį minėjo su 
ten likusiais kurso draugais. 
Vėliau jie lankėsi Romoje ir 
buvo priimti popiežiaus Jono 
Pauliaus II. 

— Centrinėj Kasos būstinėj 
Richmond Hill, New Yorke, yra 
erdvios patalpos išnuomavimui. 
Kambariai ypač tinka organiza
cijų arba verslininkų įstaigoms. 

— Dr. Nijolė Bražėnaitė-Pa-
ronetto yra paskirta St. Joseph 
ligoninės medicinos centro kli
nikinės ir pataloginės labora
torijos direktore. Ji vadovaus vi

siems darbams, kurie liečia 
operacijas. St. Joseph ligoninės 
centre dirba jau devynerius 
metus. 

KANADOJE 

— Montrealio skautai ir 
skautės stovyklavo liepos 30 -
rugpjūčio 5 dienomis „Baltijos" 
stovyklavietėje. Vadovavo sto
vyklai Pauliaus Murauskas, Jo
nas Valiulis, Jonas Brikis, Gin
taras Nagys, Silvija Lekcman, 
Rūta Žurkevičiūtė, Kristina Či-
činskaitė, Vilija Lukoševičiūtė. 
Sveikatą prižiūrėjo gailestingoji 
sesuo Genovaitė Kudžmienė. 
Kapelionas buvo kun. Juozas 
Aranauskas. 

— A. a. Stasys Barauskas, 
83 metų amžiaus, mirė Mon-
trealyje liepos 18 d. Iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
palaidotas St. Francis kapinėse 
prie savo mirusios žmonos. Liū
di sūnus ir brolis rašytojas 
Kazimieras Barėnas Anglijoje. 

— A. a. Juozas Vaškelis, 72 
metų amžiaus, mirė Montrealy-
je liepos 21 d. Iš Aušros Vartų 
parapijos bažnyčios palaidotas. 
Nuliūdime liko žmona, duktė ir 
du sūnūs su šeimomis. 

— Londone platinami bilie
ta i į Šiluvos Marijos parapijos 
atlaidus ir parapijos sukaktį. 

Kun. dr. T. Žiūrai t is iš Washingto-
no, D.C., pasakys pamokslą Tautos 
šventės minėjime rugsėjo 17 d. Jau
nimo centre. 

SIMPOZIUMO 
PRANEŠIMAS IŠ 

LIETUVOS 
ATVYKSTANČIU 

REIKALU 

Viena Chicagos gydytoja, kuri 
neseniai lankėsi Lietuvoje, 
sako, kad ten susidomėjimas 
simpoziumu yra nepaprastai 

didelis. Panaš ia i sako ir 
Amerikos Balso pareigūnai, su 
kuriais teko tuo reikalu kalbėti. 
Teko girdėti, kad ten jie rengia
si su tokiu dideliu entuziazmu, 
kaip mes pernai į Tautinių 
šokių šventę. Daugeliui moksli
ninkų gal yra pirma galimybė 
į Vakarus išvykti. Jau buvo 
rašyta apie tai, kad pagal dabar
tinę tvarką už rublius bilietą 
tegauna tik į New Yorką. O po 
to jau mes turime pasirūpinti. 
Kelionės išlaidos, sveikatos 
draudimas ir nemokamas daly-
vavimas simpoziumo ren
giniuose sudaro apie 500 dol. 
sumą. Čia ir reikalinga mūsų 
visuomenės talka. Kurie jau 
užsirašę dalyvauti, bet neturi 
vizų — tai rengėjai vizų klau
simu padėtų, jeigu tokiems atsi
rastų sponsoriai. Yra malonu 
konstantuoti, kad atsiranda tau
tiečių, kurie sutinka vieno at
vykstančio išlaidas padengti. 
Kiti pasiima pas save ir visas 
išlaidas padengia. 

Vykstantieji į simpoziumą, 
atvyksta dviem savaitėm. Jei 
kas norėtų ilgiau pabūti, pava-
žinėt — tai jau ne simpoziumo 
rengėjų reikalas. Atvykstan-
rengėjų reikalas. Atvažiuo
tieji yra iš Mokslų aka
demijos, Vilniaus universiteto ir 
Kauno Politechnikos instituto. 
Vienas kitas gal bus ir iš kitų 
institutų. Atvykstančių tarpe 
yra ir labai žymių vardų. Tad 
dabar mes negalime jiems 
pasakyti, kad jie nevyktų. 
Todėl ir yra rengiami laimė
jimai ir kiti renginiai lėšų 

telkimui. Gavusieji laiškus ir 
laimėjimų bilietus, prašomi jų 
neišmesti, bet atkreipti dėmesį. 
Galima ne tik simpoziumo 
rengimą paremti, bet ir ato
stogas Karibų jūroje laimėti. 

Šis simpoziumas bus pirmu
tinis, kurį bus galima vadinti 
„Pasaulio lietuvių simpoziu
mu". Kadangi jame gausiai 
dalyvaus ne tik iš laisvojo pa
saulio, bet ir iš Lietuvos svečiai. 

J . Ž. 

GITANA BRASLAUSKAITĖ 
APLEIDO CHICAGĄ 

Chicagos „Vaidilutės" teatro 
vaidintoja Gitana Braslauskai-
tė rugpjūčio 19 d. apleido Chica
gą ir išvyko į Los Angeles mies
tą, kur lankys Meno institutą. 
Gyvendama Chicagoje Gitana 
beveik 2 metus priklausė „Vai
dilutės" teatrui, būdama viena 
iš pareigingiausių jo narių. Ji 
ypatingai pasižymėjo V. Myko
laičio-Putino dramos „Daktaras 
Gervydas" pastatyme, kur ji su 
pasisekimu atliko Giedrės rolę. 
Sį spektaklį mačiusieji gėrėjosi 
jos sugebėjimais. 

„Vaidilutės" teatras pasiges 
Gitanos tolimesnėje veikloje, 
įvertindama jos darbą lietuvių 
teatro scenai, iš savo kuklių 
lėšų teatro vadovybė jai pasky
rė 500 dol. stipendiją studijoms. 
J i buvo prašiusi ir tikėjosi sti
pendijos iš Lietuvių fondo, bet 
jos balsas nebuvo išgirstas. Susi
rinkus teatro nariams, šią 
stipendiją įteikė teatro valdybos 
vicepirmininkas Ed. Šulaitis. 

Reikia palinkėti Gitanai 
Braslauskaitei geros kloties Los 
Angeles mieste, o iš ten par-
vykus, teatras vėl lauks jos grįž
tant į „Vaidilutės" vaidintojų 
eiles. 

Išvykus Gitanai, jos rolę šiuo 
metu „Daktaro Gervydo" spek
taklyje ruošia kita jauna, bet 
patyrusi aktorė Audrė Budrytė. 
Šiek tiek atnaujinto „Daktaro 
Gervydo" pakartojimas Chica
goje numatomas lapkričio mė
nesį. Taip pat lygiagrečiai yra 
ruošiamasi ir naujai premjerai. 

(ei.) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
•į šeštad. 9 v. r. iki 1 vaU d. 

Juodu kaspinu perrišta Lietuvos vėliava Bostono Hem ' inutr^c V . i r.tr Raitoa 8. Miliauskaite* 
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