
THE LIBRARY OF CONGRBSS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISIOJ3 
WAanNGTOM, DC 2 0 0 2 5 

TU LinrHLJ/X|NJI/\ISJ WORLD-WlD o/vii_v 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 1, 1991 Nr. 149 

Viršūnių konferencijoms 30 metų 

— TUinois sen. Alan Dixon 
vakar rytą tuoj viešai Senate 
reagavo į OMON kareivių už
puolimą prie Medininkų muiti
nės posto, kur buvo nušauti 6 
lietuviai ir 2 sužeisti. Iš viso jau 
mirė 7 žmonės. Senatorius 
pasmerkė Sovietų smurtą. Ta 
pačia proga sen. Dixon pritarė 
senatoriau^ Bradley įstatymo 
projektui , ku r i s įgal iotų 
prezidentą atnaujinti ,,Most 
Favored" statusą Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai. 

— Jugoslavi jos komunisti
nių pajėgų kariški lėktuvai 
puolė du Kroatijos respublikos 
miestus, kai tuo pačiu metu 
vyksta susirėmimai tarp serbu 
ir kroatų Kroatijos žemėje. 

— Armėnija apkaltino Sovie
tų Sąjunga ir kaimyninę Azer
baidžano vyriausybę, kurios 
vykdo nuolatinius užpuolimus 
prie jos sienų ir paragino savo 
vyrus, kurie tik turi bet kokį 
ginklą, registruotis karinei tar
nybai. Armėnai tuoj pradėjo 
vykti į registacijos punktus 
..ginti savo kraš to" . Žinią 
paskelbė ir ..Tasso" agentūra, 
tačiau nepranešama, kiek vyrų 
užsiregistravo, bet armėnų 
šaltiniai sako. kad daug tūks-
tinčių. 

1959 m. rugsėjį Dvvight D. Eisenhovveris ir Nikita S. 
Chruščiovas susitiko Camp David, Md. Ten gimė „Dovydo 
stovyklos dvasia" — bendradarbiauti mokslinio, kultūrinio ir 
nusiginklavimo klausimuose. 

1961 m. birželį Chruščiovas ir John F. Kennedy susiginčijo 
Vienoje. Nebuvo padaryta jokių susitarimų. Po metų Sovietai 
pasiuntė branduolines raketas į Kubą; JAV privertė jas išvežti. 

1967 m. biržel į Lyndon B. Johnson susitinka Glassboro, 
N. J., su Aleksiejumi Kosyginu diskutuoti Vidurio rytų, Viet
namo karo ir branduolinių raketų klausimus. Jokio susitarimo 
nepavyko padaryti . 

1972 m. gegužę Ričardas M. Nixonas ir Leonidas I. 
Brežnevas Maskvoje pasirašė pirmą susitarimą dėl strateginių 
— SALT I nusiginklavimo mažinimo ir suvaržant priešbranduo-
linę raketų sistemą. Jie sutarė tęsti derybas, bet regioniniai 
neramumai išskyrė juos. 

1973 m . b i rže l į Nixonas ir Brežnevas sus i t inka 
Washingtone. Jie sutaria bandyti baigti naują nusiginklavimo 
susitarimą iki 1974 metų. 

1974 m. birželį ir l iepą Nixonas ir Brežnevas susitinka 
Maskvoje ir Jaltoje ir sutaria baigti požeminius branduolinių 
ginklų išbandymus, kurie viršija 150 kilotonų ir nustato 10 metų 
ekonimini susitarimą. 

1974 m . lapkr i t į Geraldas R. Fordas ir Brežnevas 
Vladivostoke pasiekia laikinio susitarimo del raketų ir 
bombonešių išmetimo įtaisų ir padeda pagrindus antrajai 
strateginio nusiginklavimo sutarčiai. Sutartis nebaigta ruošti 
prieš J immv Carteriui pradedant pareigas. 

1979 birželį Carteris ir Brežnevas Vienoje pasirašo antrąją 
strateginio ginklų apribojimo sutartį — SALT II. Senatas nepat
virtino tos sutarties dėl Sovietų invazijos į Afganistaną, tačiau 
abi šalys sutiko neformaliai respektuoti tuos susitarimus. 

1985 biržel į Ronaldas Reaganas ir Michailas Gorbačiovas 
susitinka Genevoje dėl ginklų kontrolės klausimų ir kitų 
nusiginklavimo problemų. Jie sutaria atnaujinti kultūrinio 
pasikeitimo programas ir aptaria orinio saugumo klausimus, 
tačiau nusiginklavimo susitarimo nepasiekta. 

1986 m. spalį Reaganas ir Gorbačiovas susitinka Reyk-
javike, Islandijoje, tęsti nusiginklavimo pasitarimu. Kalbama 
apie strateginių ir vidutinio nuotolio raketų sumažinimą, bet 
susitarimo nepavyko padaryti dėl Amerikos plano turėti „Star 
Wars" apsigynimo sistemą ir dėl Maskvos noro visus 
nusiginklavimo klausimus spręsti kartu. 

1987 m. gruodį Reaganas ir Gorbačiovas susitinka 
VVashmgtone. Jie psirašo sutartį sunaikinti vidutinio nuotolio 
raketas, žinomas I.N.F. pavadinimu ir sutaria tartis dėl tolimųjų 
distancijų raketų sumažinimo, tačiau „Star Wars" programa 
lieka didžiąja kliūtimi. 

1988 m. gegužį-birželį Gorbačiovas ir Reaganas Maskvo
je pasikeičia formaliais dokumentais I.N.F. sutartį pasirašant, 
be t nepadaroma pažangos tolimųjų distancijų raketų 
sumažinime. Reaganas sako, kad svarbus darbas atliktas, tačiau 
Gorbačiovas kalba apie klaidingas išvadas. 

1988 m. gruodį Gorbačiovas atsisveikina Reaganą ir 
sveikina išrinktąjį prezidentą George Bushą dviejų valandų 
susitikime Gubernatorių saloje New Yorko uoste. 

1989 g ruod į Bushas ir Gorbačiovas susitinka Maltoje. Jie 
nutaria tęsti derybas dėl tolimųjų distancijų branduolinių 
raketų sumažinimo ir dėl konvencionaliųjų ginklų sumažinimo 
1990 metais. 

1990 m. gegužį-birželį Bushas ir Gorbačiovas susitinka 
Washingtone. Jie pasižada sumažinti tolimųjų distancijų 
branduolinį arsenalą ir cheminius ginklus. Čia jie pasirašo 
prekybos sutartį. 

Gorbačiovo ir Busho komentarai 
dėl žudynių Medininkuose 

JAV prez. George Bushas kalba žurnalistams, skrisdamas lėktuvu į 
Maskvą pas Sovietų Sąjungos prez. Michailą Gorbačiovą, ir demonstruoja 
jam padovanotą švarką, ant kurio išspausdintas pasaulio žemėlapis. 

Lietuvoje vėl smurtas! 
Nužudyti 7 žmonės. Penktadienį gedulo 

diena. Sustabdomos Sporto žaidynės. 

M a s k v a . Liepos 31 d. — 
Vakar Gorbačiovas ir Bushas 
Maskvoje turėjo spaudos konfe
rencija, kurios metu ABC tele
vizijos korespondentas Brit 
Hume paklausė Gorbačiovo, 
kokia jo reakcija, kai buvo tiek 
nušautų žmonių. Gorbačiovas 
pasakė, kad jis tą išgirdo dis
kutuodamas su Bushu. Vienas 
gudas ar tėdamas prie Lietuvos 
pamatė du sužeistus žmones ir 
4 negyvus. Jis tą faktą tuoj pat 
pranešė saugumo žmonėms. 
Kriučkovas pasiūlė savo pagal
bą ir pradėjo aiškinti. Iš mano 
pusės, pasakė Gorbačiovas, 
užuojauta, ir apgailestavimas 
toms šeimoms, kurios buvo 
paliestos. Turiu pasakyti, kad 
mes d a r y s i m e viską, kad 
panašūs atsitikimai nebepasi
kartotų. Panašiai yra buvę tarp 
Armėnijos ir Azerbaidžano, bet 
dabar t a rp jų vyksta dialogas. 

Juo greičiau ir nuodugniau rei
kalas bus ištirtas, tuo bus 
geriau. 

To paties buvo paklausta ir 
Busho. Jo atsakymas buvo 
maždaug toks. Tai neturi ryšių 
su tuo, ką aš kalbėjau apie 
Pabaltijo valstybes. Bushas 
apgailestavo tą atsitikimą, 
pageidavo, kad būtų tęsiamos 
derybos, kurios pašalintų pa
sienio incidentus. J is pareiškė 
užuojautas šeimoms. Mano, kad 
tyrinėjimas įvykių tarp lietuvių 
ir gudų bus sėkmingas. 

Peter Jenings, ABC, kalbėda
mas apie įvykius Lietuvoj, 
paklausė Sergejaus Grigorjevo, 
žinių komentatoriaus, kiek yra 
atsakingas Gorbačiovas, atsakė, 
kad Gorbačiovas aiškiai pasakė, 
kad tai yra baisus nusikaltimas 
ir jis turi tikslų išsaukti pro
vokacijas, ir kas t a i padarė, tai 
yra provokacija prieš Gorba-

Vi ln ius . Liepos 31 d. — 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos informacijos biuras pranešė, 
o taip pat ir daugelis žinių 
agentūrų, jog Lietuvoje įvyko 
nauja smurto ataka — kraujo 
praliejimas. 

Medininkų muitinės puolimas 
įvyko praėjusią naktį tarp 3 ir 
5 valandos ryto. Rusų sunkve
žimio šoferis, važiavęs keliu iš 
Gudijos į Lietuvą pamatė tas 
skerdynes . Iš viso buvo 
nužudyt i septyni žmonės 
Anksčiau buvo pranešta, kad 
nušauti tik šeši lietuviai. Keli 
vyrai buvo nušauti per galvą ir 
tai reiškia, kad žudikai buvo ar
ti Lietuvos sargybiniu Žuvusių 
tarpe yra du Lietuvos policijos 
nariai, du kelių sargybiniai ir 
du muitinės tarnautojai. Du kiti 
muitinės tarnautojai buvo rasti 
sunkiai sužeisti į galvą. 

Profesionalai žudikai 
Pasak Lietuvos Pasiuntinybės 

Maskvoje pranešima, vienas iš 
tų sužeistųjų pareigūnų jau 
mirė ligoninėje. Tode. iš viso ir 
mirė septyni lietuviai, kurie 
teroristų buvo užpult ir trečia
dienio naktį sušaudyt. O pagal 
Lietuvos vyriausybės informaci
jos biuro vadovą Egidijų 
Meilūną, antrasis sužeistasis 
buvo operuojamas, i:. gydytojų 
nuomone, jis gali išlikti gyvas. 

E. Meilūnas informavo 
„Amerikos balsą", kuris tuoj 
perdavė vėliausias ž.nias, kad 
tos nakties užpuolio •> aplinky
bės dar ne visai aiškios, tačiau 

čiovą. Aš manau, kad tai yra 
dešiniųjų sparno konservatorių 
veikla, kurie yra ne įmingi dėl 
Gorbačiovų reformų — pradėti 
integraciją į Vakaru ekonomiją. 
Sovietų gyvenimo b\Aą įvesdin
ti į Vakarų civilizac a, žmonių, 
kurie yra nelaimingi dėl Ameri
kos ir Sovietų Sąju^os susiar
tinimo. 

faktas, jog daugelis nužudytųjų 
ir abu sužeistieji turėjo sunkias 
galvos žaizdas, rodo jog užpuo
limas buvo daromas profesio
nalių žudikų. Jis taip pat 
pastebėjo, jog muitinės būstinė 
nebuvo sunaikinta ir visai 
neapgriauta. Jis atsisakė ko
mentuoti klausimą, ar nužudy
tieji ir sužeistieji buvo nušauti 
kur nors kitur ir atvežti prie 
muitinės posto. Jis taip pat 
pareiškė, jog du Lietuvos 
specialios policijos nariai, kurie 
buvo ginkluoti, neiššovė jokio 
šūvio. 

Landsbergio reakci ja 

Lietuvos prez. V y t a u t a s 
Landsbergis pasakė , jog, 
nežiūrint puolimo aplinkybių, 
kurios yra neaiškios, visi 
duomenys veda į OMON karei
vius, kurie žinomi ..Juodųjų 
berečių" vardu. J ie j au 
paskutiniu metu atliko 20 
užpuolimų Lietuvoje. Tačiau 
Landsbergis nekaltino OMON 
dalinių tiesioginiai už įvykdytą 
smurtą, pasakydamas, kad jis 
palauks tyr imo rezu l t a tų , 
kuriuos tu r i paskelb t i po 
tyrinėjimų Lietuvos Vidaus 
reikalų minis te r i ja ir 
Respublikos prokuratūra. Lie
tuvos vyriausybė veda inves-
tigaciją, kuri gali mesti šešėlį 
Busho-Gorbačiovo viršūnių kon
ferencijai Maskvoje. 

,,Tasso"' žinių a g e n t ū r a 
Maskvoje paskelbė, jog „Juo
dųjų berečių'" viršininkas Lie
tuvoje paneigė, kad jo daliniai 
būtų vykdę tą smurtą. Vilniuje 
sklinda gandai, jog vietine kri-
minalsitų grupe galinti būti at
sakinga už tą užpuolimą. Tačiau 
Meilūnas paneigė, kadangi 
jokia kriminalinė grupė nebus 
tokia stipri jvykdyti tokj žiaurų 
ir didelį smurtą. 

Agentūros pranešė ir kitą 
žinią — Vilniuje karimame 
komplekse.netoli senamiesčio. 

JAV prezidentas 
Maskvoje ragina 
Sovietus suteikti 
Pabaltijui laisvę 

Pirmą kartą stipriau pasisakoma 
už mūsų nepriklausomybę 

Maskva. 1991 liepos 30. (LIC) 
— Šiandien prezidentas Bushas 
kalbėjo Maskvos valstybiniame 
tarptautinių santykių institute. 

Kalbos įžangoje prezidentas 
apžvelgė milžiniškus pasikeiti
mus, įvykusius pasaulyje per 
pastaruosius keletą metų. Tai ir 
demokratijos keliu pasukusi 
Centrinė Europa, ir sumažėjusi 
įtampa tarp didžiųjų valstybių, 
a t i tol inusi pasaulinio karo 
grėsmę ir sumažinusi pavojų, 
kad regioniniai konfliktai taptų 
jo p r e t e k s t u . Prez identas 
pažymėjo, kad M. Gorbačiovui ir 
jam pavyko nemažai nuveikti, 
g e r i n a n t dviejų didžiųjų 
valstybių santykius bei stipri
nant tarpusavio pasitikėjimą. 

Lengvatų s ta tusas 
Šis politinis atšilimas leidžia 

normalizuoti ir dviejų šalių eko
nominius santykius, pasakė 
Bushas , pabrėždamas, kad 
pagrindinė kliūtis — emigraci
jos apribojimai — buvo neseniai 
p a š a l i n t i . ,.Šios pažangos 
pasėkoje, — pasakė prezidentas, 
grįžęs Į H ;astiingtoną, — aš 
pa te iks iu Kongresui JAV-
Sovietų prekybos su ta r t į , 
pasirašytą mūsų prieš metus. 
Tada mes galėsime suteikti 
Sovietų Sąjungai didžiausio pa
l a n k u m o vals tybės (MFN) 
prekybini statusą". 

Toliau prezidentas kalbėjo, 
kad Sovietų Sąjungos mėgini
mas atsiriboti nuo pasaulinės 
rinkos istoriškai nepateisino ir 
atvedė šalį prie didelių sunku
mų. Dabar sovietai bando 
pereiti prie rinkos ekonomikos, 
ir Jungtinės valstijos rems šias 
pastangas. Tai iliustruoja JAV 
parama, duodant SSRS galimy
bes susipažint i su įvairių 
tarptautinių ekonominių orga
nizacijų veikla, suteikiant jai iš 
pradžių stebėtojo ar panašų 
statusą, kuris ilgainiui būtų 
pakeistas pilnateise naryste. 
Šios priemonės turėtų padėti 
sovietams įgyti reikiamos patir
ties ir lengviau įgyvendinti 
didžiąsias refomas. 

Tač iau d a r y ra kliūčių 
Ba igdamas , prezidentas 

užsiminė, kad šios priemonės ir 
demokratiškos reformos Sovietų 
Sąjungoje rodo artėjant šaltojo 
karo pabaigą. Kaip geriausią to 
įrodymą prez. Bushas pateikė 
Persijos į lankos konfliktą, 
teigdamas, kad, bendrų pastan
gų ir savitarpio supratimo dėka. 
agresorius buvo sėkmingai su
tramdytas, ko neįmanoma būtų 
buvę įsivaizduoti dar prieš 
keletą metų. Taigi, palankūs 

įvyko didelis sprogimas. Spro
gimas naktį išsprogdino kelių 
pastatų langus ir buvo girdėti 
už 8 kilometrų. Tuo tarpu nėra 
sužeistų, nes tai buvo vykdoma 
nak t i e s metu. Vyriausybės 
pareigūnai tiria ir šį teroristų 
aktą. 

Taip pat pranešama, jog 
nužudytųjų laidotuvės bus šį 
penktadienį ir visoje Lietuvoje 
paskelbta gedulo diena. Penkta 
dienį sustabodomos ir visos 
Sporto šventės žaidynės. 

bendradarbiavimo požymiai 
matyti visose JAV-SSRS santy
kių srityse. 

Ir vis dėlto dar lieka keletas 
ginčytinų klausimų, kur ie 
trukdo abipusiam pasitikėjimui 
ir apsunkina SSRS įsiliejimą į 
pasaulinę ekonominę bendriją. 
Vienas iš tokių klausimų yra 
SSRS nesutarimai su Japonija 
dėl jos šiaurinių teritorijų 
grąžinimo. Kitas opus klausi
mas — Pabaltijo likimas. 

K a d Sovietai a ts isakytų 
Stalino palikimo 

„Taip pat sudėtingas y ra 
klausimas dėl Pabaltijo šalių — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
ateities", pasakė prezidentas 
Bushas. „Šiandien nauja karta 
Pabaltijo vadovų, kurie buvo 
demokratiškai išrinkti, išreiš
kia Pabalti jo t au tų valią, 
kreipiasi į naująją sovietų 
vadovų kartą, kad ši atsisakytų 
vieno iš tamsiausių stalinizmo 
epochos palikimų. Be abejo, pro
tingi ir geravaliai vyrai i r 
moterys gali surasti būdą atgai
vinti Pabaltijo tautų laisvei". 

„Tik geros valios derybos su 
Pabaltijo vyriausybėmis gali 
patenkinti jų tautų laisvės 
troškimus. Mes negalime kelti 
grėsmės ar abejonių jau pasiekta 
pažanga. Aiškus ir besąlygiškas 
įsipareigojimas, kad permainos 
vyks t a ik ia i , privalo b ū t i 
aukščiau visko", baigė prez. 
Bushas savo žodį. 

Suomijos ministeris 
diskutavo 

„Viabaltica" 
H e l s i n k i s . Suomijos 

Transportacijos ministeris Ole 
Norrback neseniai sugrįžo iš 
penkių dienų kelionės po Bal
tijos valstybes, praneša Vakarų 
žinių agen tūros . Suomių 
ministeris diskutavo su Pabal
tijo tos srities ministeriais 
..Baltijos kelio" problemas, 
kuris jungtų Helsinkį ir Varšuvą 
per Pabaltijo valstybių teritori
jas. Tas projektas reikalautų 
atidaryti Lietuvos-Lenkijos sie
ną tarptautiniam susisiekimui. 
Min. Norrback susitiko su Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku Vytautu Landsber
giu ir su Estijos bei Latvijos 
min i s t e r i a i s . Šia proga 
ministeris pasakė, jog yra „ben
dras pageidavimas dialogui" 
ta rp Pabaltijo valstybių ir 
Sovietų Sąjungos, kaip buvo ta i 
p raneš ta per . .Laisvosios 
Europos" radiją. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas 
Liguori. Almeda. Bartautas , 
Gaudą. Vertilė. Viltė. 

Rugpjūčio 2 d.: Euzebijus, 
Guoda. Gustavas. Tautvaldas, 
Varpūnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:43, leidžiasi 8:10. 
Temperatūra dieną 89 L, 

naktį 69 1. 

• 
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DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTIS 

Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo 58-tą sukaktį Detroito 
lietuviai paminėjo liepos 21 d. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
ir akademija Dariaus ir Girėno 
klube. 

Šv. Mišias už Darių ir Girėną 
aukojo ir atitinkamą pamokslą 
pasakė parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Pamaldose 
su vėliavomis dalyvavo organi
zacijos, kurias tvarkė Švyturio 
jūros šaulių kuopos vicepirm. J. 
Kinčius. Gražiai giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Po Mišių su
giedotas Lietuvos himnas. 

Akademija vyko 12:30 vai. 
Dariaus Girėno klube. Minė
jimui vadovavo ir atvykusius 
pasveikino Vytautas Ogilvis. 
Kun. Alfonsas Babonas papasa
kojo apie Dariaus ir Girėno 
pasiruošimą ir jų tragišką žu
vimą Soldino miške. Vytautas 
Ogilvis paskaitė Kazio Zupkaus 
eilėraštį New York-Kaunas. 
Akademija baigta Lietuvos him
nu. Akademijos metu Antanas 
Vaitiekus turėjo įnešęs Dariaus 
ir Girėno vėliavą. Kun. A. 
Babonui sukalbėjus maldą sekė 
vaišės. 

Vytautas Ogilvis padėkojo 
kun . Alfonsui Babonui už 
laikytas pamaldas, parapijos 
chorui už giedojimą Mišių metu, 
vėliavų ta rnyba i ir vaišių 
paruošėjams: V. Jomantui. K. 
Zubrickui, O. Kaselienei, A. 
Telyčėnienei, P. Televičienei ir 
D. Kranauskienei ir visiems už 
gausų atsilankymą. 

Minėjime dalyvavo tie, kurie 
nevyko į Dainavos 35 m. sukak
ties šventę ir rėmėjų suvažia
vimą. 

A. Gr in ius 

J Ū R O S DIENA 
PILĖNUOSE 

Švyturio Jūrų Šaulių kuopos 
stovykloje „Pi lėna i" liepos 
13-14 d. buvo paminėta Jūros 
diena. Minėjimas pradė tas 
šeštadienį liepos 13 d., 11 vai. r. 
vėliavų pakėlimu, grojant iš 
kasetės Lietuvos himną. Pro 
stovyklos vartus riedėjo automo
bilis po automobilio. Atvyko iš 
Chicagos ir Cicero lauktieji sve
čiai. Pavalgius pietus, 2:30 vai. 
įvyko suvažiavusių šaul ių 
vadovų posėdis. Posėdį pradėjo 
LŠS išeivijoje pirmininkas My
kolas Abarius. Visus pasiūly
mus aptarus pasisakyta ir 
toliau rengti Jūros dieną. Po 
vakar ienės 7 v.v. g iedant 
Lietuvos h imną nu le idus 
vėliavas, visi lipo į kalnelį 
Joninių laužui. 

Laužą uždegė Palangos šaulių 
kuopos pirmininkas A. Sukis iš 
Floridos ir Švyturio šaulių 
kuopos moterų vadovė O. Sele-
nienė. A. Šūkis tarė žodį ir visi 
prie laužo padainavo keletą 
dainų. Esant gražiam orui, šau
liai ir svečiai šnekučiavosi ir 
gaivinosi šaltais gėrimais. 

Liepos 14 d. sekmadienį visi 
gerai nusiteikę, daugiausia uni
formuoti papusryčiavę, visi 
išs i r ikiavę. Švyturio J ū r ų 
Šaulių kuopos vicepirmininkui 
J. Kinciui vadovaujant, žygiavo 
prie paminklo. Eisenos prieky
je buvo nešamos septynios 
vėliavos ir vainikai. Vienas 
vainikas buvo padėtas prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę, o kitas prie naujai 
pastatyto koplytstulpio sausio 
13 d. Vilniuje žuvus iems 
šauliams prisiminti. Pakeliant 
vėliavas solistė Petrauskienė iš 
Chicagos giedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. 

11 vai. kun. Kastytis Rama
nauskas atnašavo Šv. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Savo pamoksle p r i s iminė 
šaulius ir tuos, kurie žuvo 
sausio 13 d. Vilniuje. Po Mišių 
sugiedota Mari ja , Marija! 
Toliau buvo bendri pietūs ir 
dovanų paskirstymas. 

Kuopos v i cep i rmin inkas 
Juozas Kinčius padėkojo kun. 
Ramanauskui už atnašautas 
Mišias ir šiems dalyvavusiems 
asmenims: LŠS išeivijoje 
kapelionui kun. Alfonsui Ba
bonui, LŠS išeivijoje pirminin
kui Mykolui Abariui ir jo 
žmonai Onutei, Palangos šaulių 
kuopos pirmininkui A. Šukiui, 
G. Daukanto ir Nemuno rinkti
nės pirmininkui Ed. Vengian-
skui, Vytauto Didžiojo rinktinės 
pirmininkui A. Paukštei, Klai
pėdos šaulių kuopos pir
mininkui ir LŠS išeivijoje cen
tro valdybos vicepirmininkui J. 
Mikuliui, Chicagos ir Cicero 
šauliams ir šaulėms. 

Taip pat padėkojo kuopos 
moterų vadovei Onutei Sele-
nienei ir jos talkininkėms už 
gerą vaišinimą, viščiukų 
kepėjams A. Šiurkui ir A. Ma-
cioniui, dovanų paskirstytojams 
A. Grigaičiui, L. Mingelienei ir 
B. Gaivelienei, svečius vaiši
nusiam A.Vait iekui , laužą 
sukrovusiam V. S lusn iu i , 
fotografui B. Telyčėnui ir 
visiems Jūros dienos paminė
jime dalyvavusiems. Daktaras 
A. Greičius buvo atvykęs iš 
Kauno ir dalyvavo šiame pami
nėjime. 

Kuopos pirmininkas B. Valiū
kė - as padėkojo visiems ir Vi
soms kuo nors prisidėjusiems ir 
dalyvavusiems Jūros dienos pa
minėjime. Pilėnai — tai mūsų 
visų pasididžiavimas. Tačiau jie 
reikalauja daug darbo ir lėšų. 
Kvietė, kiek kas gali prie jų 
išlaikymo prisidėti. Jis, kaip 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
vieną kitą žodį tarė, apibūdin
damas dabartinę padėtį Lietu
voje. 

Šeštą valandą, grojant Lie
tuvos himnui, buvo nuleistos 
vėliavos ir svečiai palengva 
skirstėsi namo. Tai buvo gražiai 
ir sklandžiai pravesta jūros 
diena Pilėnuose. 

A. Grinius 

LIETUVOS VYČIU SEIMAS 

Visuotinas Lietuvos Vyčių sei
mas įvyks rugpjūčio 1-4 die-
nomis St. Petersburg, Floridoj. 
Iš Detroito į seimą vyksta 
Lietuvos Vyčių Garbės ir 102 
kuopos narys Robert Boris ir 
Magie Smailis 79-kopos narė. 
Detroito atstovai pateiks seimui 
pranešimą apie Detroito Vyčių 
medicinos reikmenų siuntas į 
Lietuvą. 

GOLFO ŽAIDYNĖS 

Tarpmies t inės Clevelan-
do-Detroito l ie tuvių Golfo 
žaidynės įvyks šeštadienį rug
pjūčio 3 d., Elmore golfo 
laukuose, Elmore, Ohio. Norin
tieji dalyvauti kreipkitės pas 
Vytą Petrulį tel. 525-0294. 

KUN. SIMAITIS SVEIKSTA 

Kun. Kazimieras Simaitis 
po sunkios operacijos Fordo ligo
ninėje stiprėja Pranciškos Tele 
vičienės priežiūroje, Detroite. 

MIRUSIEJI 

Liepos 26 d., po gedulingų šv. 
Mišių St. Michael bažnyčioje, 
Holy Sepulchre kapinėse buvo 
palaidotas ilgametis Lietuvos 
vyčių 102 kuopos ir Amerikos 

Kun. Kas tv t i s R a m a n a u s k a s aukoja šv. Miš ias Š v y t u r i o jūrų? š a u l i ų so tvyk la \ ieteje . .P i l tna i 
minint Jūros dieną. 

lietuvių karo veteranų veikėjas 
Augustas Baibokas. 

Liepos 29 dieną, Holy Se
pulchre kapinėse buvo palaidota 
Marian Juodvalkis , buvusi 
Lietuvos vyčių 102 kuopos 
aktyvi narė. Gedulingos šv. Mi
šios už jos vėlę buvo atlaikytos 
St. Edith bažnyčioje, Livonia, 
Michigan. 

DAINAVOJE 

Dainavos jaunimo stovykloje 
šią savaitę stovyklauja lietuvių 
kalbos nemokantis jaunimas. 
Ateinančią savaitę stovyklaus 
Lie tuvos Fronto b ič iu l ia i . 
Rugpjūčio 10 d., vakare bus 
koncertas, kuriame dainuos 
solistė G. Apanavičiūtė iš 
Lietuvos. Visuomenė kviečiama 
į koncertą. 

lm 

LIETUVIŲ F R O N T O 
BIČIULIŲ STOVYKLA 

Lietuvių fronto bičiulių Stu
dijų ir poiLio savaitė Dainavos 
Jaunimo stovyklavietėje, Man 
chester, Mich., šiais metais pra
sideda sekmadienį, rugpjūčio 4 
d. i r ba igias i šeš tad ien į , 
rugpjūčio 10 d. 

Savaitės programoje yra nu
matytos paskaitos, pranešimai, 
ir poka lb ia i . An t r ad i en į , 
rugpjūčio 6 d . po pietų bus kun. 
dr. Jucevičiaus paskaita „Lie
tuva XX-to amžiaus paskuti
niame dešimtmetyje". Trečia
dienį prieš pietus vyks prane
šimas apie ..J Laisvę Fondo" 
skyrių Lietuvoje. Praneš ats
tovas iš Lietuvos Vidmantas 
Valiušaitis Ketvirtadienį prieš 
pietus bus pranešimai apie U.S. 

Nuotr B . T e l y č ė n o 

Baltic Foundation — kalbės Li
nas Kojelis - apie Philadephi-
jos Info Centrą — kalbės Virgus 
Volertas. Ketvirtadienį po pietų 
įvyks svarstybos „Konstitucijos 
paruošiamieji darbai Lietuvoje", 
kurių moderatorius bus ad 
vokatas Povilas Žumbakis. 

Šeštadienį pr ieš pie tus 
rašytojas Vytautas Volertas 
skaitys paskaitą. Šeštadienį 
vakare, 7:30 vai. įvyks stovyk
los užbaigimo koncertas, kurį 
atliks Vilniaus Operos solistė 
Gražina Apanavičiūtė. Solistė 
jau turėjo visą eilę koncertų 
Amerikoje ir sulaukė labai 
gražių atsiliepimų. Be darbo 
Lietuvos Operos teatre, solistė 
taip pat bendradarbiauja su cho 
ru „Ąžuoliukas" ir „Armoni
kos" kapela ir pasižymi reper
tuaro įvairumu. 

ĮLOS V V V<DO 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr„ 1043 Fifth St. , St . Monica, CA 90403. 

SCRANTON, PA VYČIŲ 
VEIKLA 

74-tosios Lie tuvos Vyčių 
kuopos nariai dalyvavo 11-toje 
metinėje rožinio maldoj už taiką 
Scrantono Šv. Petro katedroje. 
Rožinio penkios dekados buvo 
sukalbėtos lenkų, slovakų, 
italu, galų, ir žinoma, lietuvių 
kalbomis. Mes buvome gausiai 
atstovaujami. Net po ligos 
sveikstanti Ona Matulevich 
dalyvavo, o iš Pittston miesto at
vyko Nell Bayoras Romanas, 
Ona Marija Sevvatsky, Mildred 
VValsh, Pranė Shappel bei Ona 
Davala. 

Kuopa parapi jos salėje 
surengė ..Graudžių verksmų" 
minėjimą su atgaiva. Suvažia 
vo dalyviai iš Pittston, Wilkes 
Barre bei Luzerne miestų. Jean 
Kavelinas paruošė maistą. 

Kun. Klementas Kasinskas 
Šv. Petro katedroje aukojo 
Mišias Lietuvos intencija. Daly
viai dėvėjo tautinius drabužius, 
o sekantį sekmadienį šios Mi
šios buvo transliuojamos tele
vizijos laidoje. 

Ričardas Laske. Jonas Ramoš
ka ir Kazimieras Yanish suren
gė vėliavų pakėlimo iškilmes, 
nors ta diena pasitaikė lietinga. 
Dr. Romas Dovidaitis kalbėjo 
apie Lietuvą, o kuopos pirmi
ninkė Elena Cravath perskaitė 
Pennsylvanijos gubernatoriaus 
Casey proklamaciją. 

Marija L a s k e 

VYČIAI F L O R I D O J E 

Pavasaris Floridoje pasižymi 
ne tik paukščių grįžimu į šiaurę, 
bet t a i p pa t ir „Sniego 

paukščių" (žmonių) vykimu į 
namus vėsesniuose klimatuose. 
Šiems saulę mylintiems žmo
nėms sugrįžus į atbundančius 
daržus šiaurėje, 154 Spring Hill. 
Floridoje, veikianti Lietuvos 
Vyčiu kuopa praranda nemažai 
narių, todėl mūsų veikla vasarą 
apsilpsta. 

Vis dėlto, politinės akcijos ko 
miteta-; atidžiai seka įvykius 
Lietuvoj*-, jos žmonėms bandant 
a tgau t i n e p r i k l a u s o m y b ę . 
Nusiuntėme laiškus Norvegijos 
konsulatui, dėkodami norve 
gams už jų dosnią 450,000 dol. 
auką Lietuvai, kuri buvo įteikta 
prezidentui Landsbeigiui viene
rių metų nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejui pažymėti 
Sprendžiame jog šis žestas yra 
atsakymas į neteisingą Nobelio 
taikos premijos įteikimą sovietų 
diktatoriui Gorbačiovui. 

Komitetas pasiuntė laišką ir 
buvusiam JAV prezidentui Nix-
onui dėkojant jam už neseniai 
išre ikšta r u s a m s pr iešiška 
nuomonę. J is ragino Pabaltijo 
valstybes paleist iš vergovės 
pančių. 

Kuopos renginių komiteto 
nariai susirinko Hudson mieste 
veikiančiame Ile de France res
torane planuoti vasaros sezono 
veiklą. Nuspręsta, kartu su 
Amerikos lietuvių socialiniu 
klubu, surengti pikniką Crevvs 
Lake parke, Spring Hill mieste. 

Primename jog 78-tasis Lietu
vos Vyčių visuotinis suvažia
v imas įvyks Floridoje šią 
vasarą. Vil iamės susilaukti 
d a u g svečių. S k a m b i n k i t e 
kuopos p i rmininkui Jurgiui 
Mayer telefonu 904 686 1836 
gauti daugiau informacijų apie 
pramogų g a l i m y b e s seimo 
metu. 

S. G. Pe t ra i t i s , 

ANGLIAKASIŲ LIETUVIAI 

143-čios Pi t t s ton , PA, 
Lietuvos Vyčių kuopos šv. 
Kazimiero minėjimas įvyko 
kovo 3 dieną. Po šv. Mišių, 
parapijos salėje surengtuose 
pusryčiuose Nellie Bayoras 
Romanas kalbėjo apie padėtį 
Lietuvoje ir kaip jos gyventojai 
t r o šk t a nepriklausomybės. 
Šventės rengimo komiteto pir 
mininkai buvo Kazimieras ir 
Marcelė Kišis, o maistą patiekė 
narė Marcelė Bartoli. 

Kovo 19 dieną septyni kuopos 
nariai dalyvavo Maizeville, PA. 
įvykusiame ..Gintaro" apygar
dos suvažiavime. Čia du nariai 
- Marijona Cipolla ir Karoli* 
Dajnovvski isigijo Trečiąjį 
Lietuvos Vyčių laipsnį. Sveiki 
nimai! Dėkojame 144-tai kuopai 
už vaišingumą. Šiame seimely
je Ona Challan ir Leonas Bur 
savage surengė laimėjimus, 
kurių dėka apygardos iždas 
praturtėjo daugiau negu 2,000 
dol. 

Kuopos narių ligoniu tarpe 
yra Rozalija Kizis, kuri buvo par
trenkta automobilio, ir Julija 
Atmonavage bei Pranė Evans. 
Linkime joms visoms greitai 
pasveikti. 

Spalio mėnesį mirė vienas pir 
mųjų kuopos narių Jonas 
VVisnosky. Jis buvo kuopos pir 
masis iždininkas ir Pittsburgh. 
PA, įvykusiame Visuotiniame 
suvažiavime įsigijo Ketvirtąjį 
laipsnį. Lai jis ilsisi ramybėje. 
o šeimai linkime užuojautos. 

Kuopos dvasios vadas kun 
Pe t ra s Ališauskas, Šv. 
Kazimiero parapijos Pittstone 
klebonas, pranešė jog jis ne 
trukus išeis į pensiją. J is pa
rapijai tarnauja nuo 1966 metų, 
o kuopos dvasios vado pareigas 
eina nuo 1976 metų. Parapija 
gegužės 20 dieną, atsidėkodama 
jam už ilgų metų darbą. Pit 
tstono Convention Hali patalpo 
se surengė pagerbimo vakarie 
nę. Liūdime jo išėjimą, tačiau 
linkime jam džiaugsmingos 
pensijos! 

Karolis Dajnovvski. 
Vertė 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimaTi: kabinete) 
Priklauso Holy Cioss ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. CMcago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So Pulaafcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St M . (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

P.rmd 3 v p p 7 v v . anttd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd. 9 v r -12 vpp. 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

NAUJA P O L I C I J O S 
PRIEMONĖ 

Illinois valstijos policija savo 
laboratorijoje darys analizę mo
terų užpuolėjų organizmo sudė
ties — DNA, kad surinkti duo
menys padėtų ateity susekti 
kaltininkus. Duomenys bus lai
komi kompiuteryje. 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Ma-quette Medical Buiiding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J . HERRERA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo i gos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaafcl Road. 
Tai. (1312) 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pbm, antr. penkt 12-3 v p p . ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akimus 
2618 W. 71at St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 VA 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476 2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598 8101 
Vnl p i q i l sucit.irirną 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 :ki 4 vai popiet 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak U w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Ta i . 708 -636-3113 

D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE' CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sulte 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Te l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71*t Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 442-8287 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES 1 iGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2 5 v p p 
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Ar Prancūzijai naudinga 

LAISVA RINKA? 
Europos kraštai, palaipsniui 

žengią j suvienytą ekonominę 
rinką, pradeda patirti, kad su
vienyta rinka gali labiau pasi
tarnauti Japonijos ir Amerikos 
prekybininkams, negu europie
čiams, ir kad laisva r inka 
yra per daug „trumparegiška", 
kad galėtų puoselėti krašto 
bendrą ekonominę gerovę. Štai 
pereitą savaitę teko skaityti 
Wi!liam Echikson reportažą 
apie Prancūzijos kompiuterių 
gamybos pramonę ir Prancūzi
jos valdžios pastangas ją gelbėti 
(Christian Science Monitor, 
1991.VII.24). 

Anot Echikson. Prancūzijoje 
sunku gauti prancūziškos ga
mybos kompiuterių, nes net ir 
stipriai Prancūzijos naudai tari
fais reguliuojamoje rinkoje, 
prancūziški kompiuteriai koky
biškai ir technišku išradingumu 
nepajėgia konkuruoti pr ieš 
amerikiečių ir japonų gaminius. 
Krautuvės jų nelaiko, nes nėra 
paklausos. Tokia realybė kelia 
rūpesčio Prancūzijos valdžiai ir 
ypač naujai išrinktai ministerei 
pirmininkei Edith Cresson. ku
ri buvo išrinkta, paskelbusi 
..kryžiaus karą" Japonijos ir 
Amerikos dominavimui pasau
lio elektronikos pramonės. 

Jos pirmasis uždavinys yra iš
gelbėti valstybinę kompiuterių 
gamyklą Groupe Bull. kuri per
nai turėjo per bilijoną dolerių 
nuostolio. Prancūzijos valdžia 
firmos gelbėjimui paskyrė bi
lijoną dolerių iš surinktų vals
tybinių mokesčių. Ta suma bus 
išmokėta šiai įmonei trijų metų 
laikotarpy. 

Tačiau nevien Prancūzijos 
elektronikos pramonė pergyve
na sunkius laikus. Vokietijos 
Siemens. Italijos Olivetti ir 
Britanijos International Com-
puters Ltd. taip pat kasmet turi 
bilijonus dolerių nuostolių ir iš 
darbo atleidžia tūkstančius dar 
bininkų. Britanijos ICL paga
liau buvo priversta leistis nu
perkama Japonijos Fujitsu fir
mos, o likusios tų didžiųjų pri 
vačių firmų perspėja savo vy
riausybes, jog ir joms gresia būti 
užsieniečių „suėstoms", jei 
valstybė jų nešelps. 

Prancūzijos Groupe Bull vice
prezidentas atvirai kalba: „To
kio pobūdžio technologijos srity
je negalima sakyti, kad rinka 
gali viską sureguliuoti, nes 
rinka yra labai trumparegiška. 
Ši pramonė yra strateginiai 
svarbi ateičiai, nes informacijos 
apdorojimo technika yra visos 
ekonomijos pagrindas", jis sako. 

Tačiau Echiksonui atrodo, 
kad toks valstybinis kišimasis 
i privačią pramone gresia su
naikinti 1992 metais numatomą 
ivesti Europos suvienytos rin
kos planą. Paskutinių kelių mė
nesių laikotarpy visoje Europo
je valstybės vis dažniau kišosi j 
laisvą rinką, gelbėdamos ant 
bankroto bedugnės krašto sto
vinčias pagrindines savo įmo
nes. Italijos valdžia neseniai 250 
milijono dolerių suma sušelpė 
sunkvežimių transporto pramo
nę. Belgija valstybinei oro lini
jai padovanojo bilijoną dolerių, 
net ir galingoji Vokietija pa 
ramstė savo anglių kasyklų 
pramone daugiau kaip 2 bilijonų 
dolerių suma. 

Prancūzijos Tarptautinių san 
tykiu instituto darbuotojas 
Philippe Moreau Defarges pri
mena: „Reikia nepamiršti, kad 
visas tikslas. Europoje kuriant 
suvienytą rinką, buvo padėti 
Europos pramonei sustiprėti. 
Šiandien daugelis pramoninin 
kų ir politikierių jau mato. kad 
ši didžiule suvienyta rinka gali 
padėti ne Europos pramonei, bet 
Japonijos ir Amerikos". 

Prancūzijos Groupe Bull firma 
Lille mieste gamina asmeniškai 
vartojamus kompiuterius taiko

mus Europos r inkai . Lille yra 
pramonės centras Prancūzijos 
š iauriniame pasienyje. Ka
daise šis miestas buvo stambus 
plieno pramonės ir anglių ka
syklų centras. Bet pernai užsi
darius paskut inei kasyklai , 
Lille tikisi savo gyventojams 
pragyvenimą duoti iš aukštosios 
technikos kompiuterių pramo
nės. 

Bull firmos vedėjai yra pasa
kę, kad jei Europa iš viso galės 
išgelbėti savo kompiuterių pra
monę, pirmasis žygis, kurio re
zultatas parodys visai Europai, 
ar tai įmanoma, bus apsukti — 
išgelbėti Bull operaciją Lille 
mieste. Ten esanti , 1986 m. pa
statyta kompiuterių gamykla 
yra viena moderniškiausių pa
saulyje. Be to, pernai Bull 
nupirko dalį amerikiečių Zenith 
elektronikos įmonės, ir Bull 
gamina Zenith markės nešioja
mus kompiuterius. Tačiau Lille 
gamykla toli gražu nedirba pil
nu pajėgumu. Daugelis darbo 
vietų dar laukia darbininkų, o 
esantieji dažnai stovinėja be 
darbo. 

Tačiau dar blogiau, anot 
Echikson, tai kad beveik visos 
dalys, iš kurių sustatomi tie 
prancūziški kompiuteriai , y ra 
importuojamos iš Taiwano ar 
Japonijos. Ats ikra tyt i šio pri
klausomumo, Bull prašo val
džios pagalbos, bet tuo pačiu 
nori ir daugiau bendradarbiauti 
su japonais, ne t planuoja leisti 
jų NEC įmonei įsigyti 5% dalį 
Bull įmonės. Lille gamyklos di
rektorius pripažįsta, kad japo
nai labai atkakliai rūpinasi di
džiausia nauda sau, bet visvien, 
jų rankose y ra pažangiausia 
technika. „ Nors tur ime su jais 
kovoti, turime turėt i ir kokias 
nors sutartis dėl technikos". 

Bet šios įmonės darbuotojai ne 
taip ramiai žiūri į Bull firmos 
tarptautinio bendradarbiavimo 
žygius. Vienas toks darbuotojas, 
kuris, užsidarius įmonės Pary
žiaus skyriui, buvo atkel tas į 
Lille, mano kad sutartis su NEC 
pražudys visą įmonę. Prisime
na, kad pozityviai buvo kalbė
ta ir modernizuojant Bull įmonės 
skyrių JAV-ėse, esantį Brigh-
ton. Mass. Tačiau prancūzams 
tai reiškė, kad jų darbus išvežė 
Amerikon — uždarė Paryžiaus 
fabriką. 

Prancūzijos ministerė pirmi
ninkė Edith Cresson iš dalies 
laimėjo rinkimus, nes ji paža
dėjo priešintis tokiems tarptau
tiniams bendradarbiavimas ir 
specifiškai žadėjo pastoti kelią 
Bull sutarčiai su NEC. Nors 
Bull vadovybė primygtinai tvir
tina, kad jie nežada pasidaryti 
priklausomais nuo NEC, eili
niai žmonės tuo netiki. 

Išrinkimas tokių savos pramo
nės apsaugotojų kaip min. pirm. 
Edith Cresson rodo, kad žmonės 
mato. jog nepažabota laisvoji 
rinka gelbsti t ik stipriuosius — 
nežiūrint jų tautybės. Euro
pietiškų įmonių vadai visi prašo 
valdiškų lėšų, kad galėtų atnau
jinti, modernizuoti savo gamyk
las, kad jos galėtų konkuruoti 
su japonais ir amerikiečiais. Bet 
ir to gali neužtekti. Prancūzija 
jau pradėjo eiti į importų tarifų 
kėlimo politiką. Tai priešinasi 
vieningos Europos rinkos poli
tikai. Bet ar gali valstybė leis
ti, kad jos gamyklos viena po ki
tos keltųsi užsienin, a r kad būtų 
finansuojamos (tad ir valdomos) 
užsieniečių? Ar nedera, kad sa
vo įmonių modernizavimą fi
nansuotų importų tarifais? Bet 
importų tarifai gali ir pažeisti 
bendrą krašto pragyvenimo ly
gį, pakeliant kainą ir verčiant 
apsieiti su prastesne kokybe. 
Klausimų pilna, o a tsakymai 
ateis tik pasirinkus vieną ar ki
tą kelią. 

a. g. 

LANDSBERGIS, PRUNSKIENĖ IR 
PILIEČIŲ CHARTIJA 

Lydint poetą Bernardą Braz-
džionį per Lietuvos gimnazijas, 
buvo laiko susipažinti ir su 
Lietuvos politiniu gyvenimu. 
Ypač kai tos kelionės baigėsi. 
Tuo metu Par lamentas buvo 
sesijoje ir svarstė kontrover
sinius privatizacijos ir nuosavy
bių grąžinimo įs tatymus. Poli
t in is karšt is buvo dar pakilęs ir 
todėl, kad ne taip seniai buvo at
sistatydinusi Kazimieros Prun
skienės vyriausybė. Parlamente 
ir spaudoje buvo kars tų disku
sijų, kaltinimų ir kontrakaltini-
mų. Tuo metu formavosi naujas 
sąjūdis — Lietuvos Ateities Fo
r u m a s (LAF), kur iame telkėsi 
Kazimieros Prunskienės šali
n inkai . LAF skardenos i esąs 
intelektualų telkinys, nors, kiek 
t eko pa t i r t i , jo nugarkau l į 
sudarė savarankiškos Lietuvos 
komunistų partijos, persikrikš
tijusios į Lietuvos demokratinę 
darbo partiją (LDDP), nariai. 

Susiorientavę Lietuvos politi
nio gyvenimo sūkuriuose, mudu 
su teisininke Žibute Brinkiene 
su ta rėme kelti mintį, kad Lie
tuvos laisvės labui, kol kraštas 
kaimyninės valstybės okupuo
tas , būtų naudinga, jei politinės 
grupės paskelbtų viena kitoms 
visuotinę amnestiją ir atsisaky
tų nuo vidaus opozicijos. (Žibutė 
Brinkiene buvo mūsų „trium
virato" per Lietuvos gimnazijas 
narė). Amnestija neturėtų reikš
ti , kad nuo moralinės atsakomy
bės atleidžiami nusikaltėliai 
prieš lietuvių tautą, todėl Lie1 

tuvos istorija, pradedant 1940-
siais metais, sąžiningai turėtų 
būt i rašoma. Susilaikymą nuo 
vidaus opozicijos argumenta
vome taip: parlamento ir vy
r iausybės teisėtumo niekas, 
išskyrus jedinstvininkus, ne
kvestionuoja, tad vidaus opozici
ja , iškilus išorės pavojui, krašto 
laisvės labui sustabdoma. Mudu 
su Žibute visuose susitikimuose 
pabrėždavome, kad niekam ne
atstovaujame, nieko nenorime 
mokyti , o tik pasakome savo 
asmenišką nuomonę. Savo tarpe 
suderintą nuomonę sakydavo
me ir kitais klausimais susitiki
muose su individais ir kolekty
vais. Pvz., gegužės 15 susitiki
me su užsienio reikalų ministru, 
Algirdu Saudargu, kėlėme min
tį, kad būtų naudinga Lietuvai 
ir išeivijai, jei Užsienio reikalų 
ministerijoje veiktų specialus 
skyrius ryšiams su išeivija. 
Aiškinome, kad išeivija nėra 
vieninga, ir Lietuvos politinė 
vadovybė nežino, ką išeivijos 
centr inės organizacijos iš tikro 
daro ir planuoja, ir iš vis ar daro 

J U O Z A S KOJELIS 

ir planuoja. 
Ta pati idėja buvo pasiūlyta 

birželio 19 Parlamento užsienio 
reikalų komisijos posėdyje, nors 
ki tas t ame posėdyje dalyvavęs 
užsienio lietuvis tai minčiai 
nepri tarė. Ir tikrai dabar buvo 
malonu skaityti „Drauge" pora 
dienų anksčiau per Vilniaus 
radiją paskelbtą žinią, kad 
ryšiams su užsienio lietuviais 
palaikyti numatytas ministro 
rango asmuo (ministras be 
portfelio). 

Vytautas Landsbergis, Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas, popu
liariai prezidentu vadinamas, 
Lietuvoje yra labai vertinamas 
ir gerbiamas žmogus. Pats esu 
liudininkas, kaip Vilniaus žmo
nės pakluso jo kvietimui naktį 
iš birželio 3-sios į 4-tąją ateiti 
ginti parlamentą. Parlamentas 
Lietuvos žmonėms yra laisvės 
simbolis. Jie žino, — jei kris 
parlamentas, tai ilgesniam lai
kui bus palaidota Lietuvos ne
priklausomybė. Prezidento kvie
t imas buvo padarytas vėlai, jau 
po 10 valandos naktį, bet jo 
balsas buvo išgirstas, ir masės 
suplaukė į parlamento rajoną. 
Paskui, pagal paruoštą schemą, 
parlamento ginti kasdien rinko
si iš viso krašto. 

Opozicijos keliamas erzelis la
biausiai girdimas Vilniuje. Cia 
begalės laikraščių, kurie sen
sacijomis bando pagauti skaity
tojus, čia jedinstvininkai, kurių 
vaidmuo toks pat kaip sniečki-
ninkų 1940-1953, čia omonai, 
desantininkai ir raudonosios ar
mijos daliniai, kurie lyg nuodin
gi vorai naktimis pajuda iš savo 
bazių. 

Provincijoje' to erzelio žymiai 
mažiau, t ik senosios nomenkla
tūros liekanos sudaro atramą 
opozicijos pasiuntiniams iš 
Vilniaus. 

Prez. V. Landsbergis iš Vilniu
je keliamo opozicijos erzelio 
padaro išvadą: „...pernelyg daug 
laiko, jėgų, energijos eina toms 
provincialioms kovoms, lyg vie
niems ki tus nuo statinės ver
č iant , ka i šaltas kagėbisto 
žvilgsnis, laukiantis mūsų silp
numo valandos, vertina ir 
skaičiuoja, kada vėl smogti" 
(„Lietuvos aidas, liepos 16). 

Šiai išvadai reikia pritarti ir 
pakartoti su Žibute Brinkiene 
sutartą ir Lietuvoje padarytą 
siūlymą: kol svetimos ginkluo
tos okupacines jėgos yra neįvei
kiamos, kas save laiko lietuviu, 
vidaus opoziciją teisėtai krašto 

valdžiai turėtų sustabdyti. 
Expremjerė Kazimiera Pruns

kienė tuo t a rpu opoziciją 
aštrina. Italijos savaitraščiui 
„Sabato" birželio 15 duotame 
pasikalbėjime apie prez. Lands
bergį sako: „Landsbergis padarė 
viską, kad kelyje į nepriklauso
mybę atsirastų neįveikiamų 
kliūčių. Jo nelankstumas nie
kur mūsų nenuves ... Lietuvos 
prezidentas Landsbergis Wash-
ingtone nieko nepasiekė ir šį 
pralaimėjimą norėjo nuslėpti, 
pridengti absurdiškais grasini
mais, maištu prieš Maskvą. Tai 
absurdiška, beprasmiška politi
ka. Prievarta ir santykių nu
traukimu Lietuva nieko ne
pasieks". Citata paimta iš 
„Lietuvos aido" birželio 27 
numerio. Jei vertimas teisingas, 
tai p. Prunskienės teigimais 
būtų galima patikėti, jei iš tikro 
prez. Landsbergis grasina 
Maskvai, naudoja prieš Maskvą 
prievartą ir atsisako derėtis. Gi 
jei to nėra, tenka apgailestauti, 
kad išeivija beveik be išimties 
buvo sudėję į ją viltis, o kai kas 
labai plačiai atvėrę ir pinigines. 

Ačiū Dievui, rezistencinis 
priešgorbačiovinės Lietuvos 
pogrindžio aparatas nebuvo 
išmontuotas. Tyliosios Lietuvai 
ištikimos jėgos pastebėjo pavojų, 
šį kartą ateinantį ne tiek iš 
svetur, bet ir savo pačių tarpo. 
Tyliosios skruzdėlytės, kurios 
sudėliodavo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, paleido apa
ratą ir tyliai pradėjo veikti. 
Buvo paruošta „Lietuvos Respu
blikos piliečių chartija" ir po ja 
šiuo metu pradėti rinkti para
šai. Parašų skaičius turės paro
dyti, kiek bent apytikriai yra be 
išlygų ištikimų Lietuvos laisvei 
širdžių. „Chartijos" tekstas 
toks: 

Sovietų armija vykdo atvirą 
agresiją prieš Lietuvos respubli

ką. Užpuolikai naudoja tankus 
ir šaunamuosius ginklus. Jau 
pralietas taikių gyventojų krau
jas. Mūsų valstybės institutams 
griauti ir mūsų dvasiai palaužti 
naudojamos klastingos ir smur
tiškos priemonės. Klasta ir 
apgaule mėginama supriešinti 
Lietuvos žmones, visuomenėje 
pasėti nepasitikėjimą ir neviltį. 

Didžiulio pavojaus demokrati
jai ir Lietuvos nepriklausomybei 
akivaizdoje savo apsisprendimu 

ją ginti mes liudijame esą 
Lietuvos piliečiai ir pareiškiame: 

— Mūsų ginklai — tikėjimas, 
kantrumas ir vienybė. 

— Mes tikime Nepriklausomy
bės kelio teisingumu ir laisvo 

•Juozas Kojelis gegužės 23 Kretingoje kalbasi su ..Švyturio korespondente 
Genute Paulikaite. N'uotr Jono Šimkaus 

gyvenimo būtinybe. 
— Mes iškęsime nepriteklius 

ir pažeminimą, bet nesileisime 
išprovokuojami neapykantai ir 
piktiems veiksmam prieš savo 
artimą. 

— Mes būsime jautrūs vieni 
kitų vargui bei skausmui ir 
būsime vieningi mūsų kilnioje 
kovoje. 

— Mes pasitikime LR AT-ba. 
— demokratijos ir nepriklauso
mybės idėjai ištikimais de
putatais ir pirmininku V. 
Landsbergiu. 

— Mes pasitikime LR Vyriau
sybe, — demokratijos ir ne 
priklausomybės idėjai ištikimais 
ministrais ir premjeru G. Vag
noriumi. 

— Mes remiame ir remsime 
visas Lietuvos Respublikos teisė
tas valdžios institucijas. 

— Mes vengsime bet kokių pa
reiškimų ir veiksmų, galinčių 
skaldyti visuomene., parlamentą 
ir vyriausybę. 

— Taip apsispręsti mus įpa
reigoja sąžinė ir žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės atminimas. 

— Mes pasirašome šią Char
tiją ir kviečiame ją palaikyti 
visus, kurie jaučiasi esą Lietuvos 
Respublikos piliečiai ir pritaria 
Chartijos mintims. 

Tepadeda mums Dievas. 
Pagal pastaruosius viešosios 

opinijos tyrinėjimus, prezidento 
Landsbergio popu l i a rumas 
pakilo tris taškus, ir jis šiuo 
metu yra aukščiausiai ver
tinamas politikas Lietuvoje, gi 
Kazimiera Prunskienė krito 59 
taškus (!) ir nusileido žemiau 
nulio. Tie faktai patvirtina 
nuomonę, kad erzelio kėlėjai 
Vilniuje nereprezentuoja Lie
tuvos gyventojų daugumos 
nusistatymų ir kad Lietuvos 
Ateities Forumas (LAFi ateities 
neturi. Taip pat realu tikėti. 
kad „Chartijos" reikalu akcija 
pozityviąsias Lietuvos jėgas 
konsoliduos. 

A t v i r a s l a i š k a s 

MUMS MAŽA, JIEMS 
DIDELĖ DOVANA 
Clevelande susikūrusi Pasau

lio Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose Moterų šalpos Lietuvai 
organizacija, kurios pirmininkė 
yra Dalia Puškorienė. jos nare 
esu ir aš. savanoriškai apsiėmė 
vaistų telkimu Lietuvai. Čia 
paskatinimas kitiems išnaudoti 
pasitaikiusią progą nors labai 
kuklia pagalba Lietuvai. (Tą jau 
mes įvykdėme kai Lietuvon 
vyko Clevelando Čiurlionio an
samblis su gerais rezultatais: 
vykstant j Lietuvą mūsų sporti
ninkams, bei su jais keliau
jantiems, mes įdavėm kiekvie
nam po bute l iuką vaistų 
nuvežti Lietuvos Tremtinių 
sąjungai. įČiurlioniečiai perdavė 
Caritui1. Tai nelyginant mūsų 
visų dalyvavimas estafetėje sim-
boliniu būdu. Iš mūsų rankos 
perima ir perskirdę Atlantą 
įduoda tiesiogiai jiems į rankas. 
Jeigu kiekvienas iš Amerikos 
vykstantis tai padarytų, man 
atrodo, kad tai jau būtų didelė 
pagalba Lietuvos žmonėms, 
ypač. kai nežinome (pagal p. 
Bieliauskienės aprašymą) kur 
dideliais kiekiais siunčiami 
vaistai dingo. 

Iš Clevelando išvyko apie 30 
žmonių. Kiekvienas veža bute
liuką su 500 tablečių aspirino 
'geri žmonės tam suaukoja 
pinigus*. Jeigu iš kiekvienos 
vietovės būtų panašūs skaičiai, 
ar dar didesni, tik pagalvokime, 
kokį gerą darbelį padarytume, 
palengvindami tą sunkią savo 
broliu būklę. Darykime patys ir 
skatinkime kitus. Tik pagalvo
kime, ar nebuvo taip Dievo 
planuose, kad čia ištaigingai 
gyvendami galėtume padėt savo 
artimui? 

Dana Čipkienė 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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P i r m a d i e n i s , balandžio 2 d. Neveltui visuose 

užkampiuose ir koridoriuose juokino savotiškas 
įspėjimas. Skrybėliuota figūra, po atbraila prislėpusi 
ak i s ir išpūtusi klausikl ius, rodos, seka kiekvieną. 
Priedui užrašas: „Achtung! Der Feind hoert mit!" -
Dėmesio! Priešas klausosi. O vis dėlto, tokių radijo mė
gėjų buvo, kurie gana tiksliai nurodinėdavo taikinius. 
Mums atvykus 2:00 vai. į Klat tau stotį, vagonai buvo 
nus tumt i į prekinių traukinių parką ir gavome 
įsakymą persikelti į k i tus vagonus. Mums besskraus
t an t , virš miško pasigirdo lėktuvai ir prapliupo kulko
svaidžiai. Mes kr i tome kur kam pakliuvo. Kulkos, at
simušusios į vagonų metalines dalis, rikošetavo r keis 
damos kryptį žviegė įvairiais balsais. Apsukę ratą dar 
kar tą užskrido, bet taikinio tamsoje nesurado Taip ir 
paliko mus ramybėje. Persikėlę į kitus vagonus vingia
vome kalnų papėdėmis pirmyn. 

A n t r a d i e n i s , balandžio 3 d. Po tokios ilgos ir var
ginančios kelionės, su keletą nenumatytų ir nelauktų 
siurprizų, 5:50 vai. t raukinys sustojo Neuern stotyje. 
Cia ir buvo mūsų paskyrimo vieta. Atvykę į nurodytas 
pata lpas , pora valandų nusnūdę, tvarkėme patalpas, 
o jos buvo labai apleistos. Po pietų išėjome susipažinti 
su nauja aplinka. Papildėme tuščias vietas kino 
teat ruose, neaplenkdami ir alines. 

T reč i ad i en i s , balandžio 4 d. Prisikėlimo ženkle 
prašvito šios dienos rytas. Auksiniais pavasario saulu
t ė s spinduliais nubars tytas , simbolinio karvelio 

aureolėje, kaip krikščioniškosios moralės, taiką ir 
laisvę skatinančia alternatyva — geros valios žmonėms. 
Tokią valią ir siekius turi visa laisvę mylinti ir jos iš
troškusi žmonija Tiktai du pasaulio despotai, praradę 
savo žmoniškumą, sutrypė laisvių principus kraujo 
mariose. 

Kadangi nebuvome kaukolėmis dekoruoti, atrodė, 
kad mūsų naujosios stovyklos atsakingi pareigūnai 
visai nesidomėjo mūsų atvykimu. Tiek to. Mus taip pat 
nei stovykla, nei vietos aplinka, tuo labiau administra
cija — nesužavėjo... Atrodė daugiau atgrasi — įtartina. 
Tas ir paskatino mane apsilenkti su drausmės 
taisyklėmis, kurias naujieji viešpačiai dar nesuspėjo 
padiktuoti. Taip vogčiomis išslinkau pro duris 
pasižvalgyti po pramonės kraštą pagarsėjusį ir ginklų 
gamyboje. Aplankiau Brno ir Prahą. Ne daug per tokį 
trumpą vizitą ir suspėjau ką gero pamatyti. Kiek il
giau užtrukau BATĄ stikliniame „dangoraižyje". Visa 
Lietuva žinojo to vardo gamybos batus, už 35 litus... 
Vietiniai didžiavosi ir dabar. Nors ir karo metu, būk 
tai buvo galima gauti nuo adatos iki automobilio. Visas 
tas liuksus pastatas buvo pripakuotas įvairiausių 
gaminių. Automobilių skyrius gal ir buvo, bet aš jo 
neužtikau. Kad buvo adatų - garantuoju, nes pats 
nusipirkau. Moteriškos tarnybos fronte neturėjome, 
siuvimo darbelius atlikdavome patys. Visa prekyba 
šiame daugiaaukštyje buvo nacių partijos rankose. 

Išeinant iš to puošnaus pastato mano priimtuvus, 
kaip to žydo arklį, užimponavo kariško orkestro pa 
radinio maršo taktai. Tuo momentu pro šalį žygiavo 
„panzerfaustais" ginkluoti „Hitlerjugend" berniukų 
komanda sutikti ir atmušti sovietų tankų ataką. Man 
atrodė kažkas tai baisaus, kas nesiderino su humaniš 
ko pasaulio opinija. Taip karą vesti galėjo tik fanatiški 
išsigimėliai. 

Kitą totalinio karo reprezentacine kovos urrupę 
sudarė ..Volksturmas". Tai seni veteranai, invalidai, 
išblyškę sunykę senukai žygiavo paguldyti savo žilas 
galvas po Naujosios Europos pamatais: ..Fuer ein 
Fuehrer. ein Reich. ein Vaterland'" 

Laike to smalsau> pasivažinėjimo p<> Čekoslovakiją 
daug ka sužinojau. Buvo planuota, kad ištikus inkor
poracijos pavojui i SS dalinius, lengviausias būdas nuo 
jų atsipalaiduoti — pasilikti pas vietinius gyventojus. 
Frontui praslinkus, keliauti savo tėvu žemės link Bet 
kai buvau suvestas su pogrindžio autoritetais, pa
aiškėjo, kad jie mielai suteiks mums prieglaudą nuo 
vokiečių. Gi sovietai laukiami kaip išlaisvintojai. Nuo 
jų slėptis būtų nemoralu. Toki įsitikinimą turėjo čeko-
slovakai. o mums tos rūšies prieglauda buvo nepakeliui 
— būtume išduoti. Jei kalbama globa bus reikalinga, 
pažadėjau laike dviejų savaičių jiems pranešti. 

Dar viena neginčijama tiesa paaiškėjo, kad mes 
esame atsidūrė visagales SS Waiten orbitoje ir 
kontrolėje. Prahos stotyje man einant per vartelius 
skirtus kariškiams, dokumentu kontrolėje stovėjo ne 
žandarmerija, bet SS kapitonas ir aukšto rango rud-
marškinis. Kaip taisykle savo tapatybės dokumentą 
padaviau kapitonui Jis patikrinęs ištiesė ranką 
grąžindamas man. Tuo momentu partietis staigiai gne-
bė,ištrauke kapitonui iš rankos ir atidžiai perskaitęs 
atidavė man. Tai viešas demonstratyvus nepasi
tikėjimas kapitonu, tokiu pat partiečiu kaip ir jis. Tai 
jau itin griežta kontrolė, o toks įžūlus poelgis dar 
daugiau kėlė manyje įtarimą Jeigu aukšto rango na
ciai nepasitiki vienas kitu. tai kaip aš galiu pasitikėti 
jais'' Šiandieną kariuomenes štabo išduoti dokumen
tai dar galiojo, o rytoj gali visa apsiversti aukštyn kojo-
m i s " (Bus daugiau) 

» 
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TAUTYBIŲ GRUPĖS 
- AMERIKOS MOZAIKA 

AURELIJA M. BALAŠAITIENE 

Jei šio šimtmečio pradžios imi
grantai Amerikoje slėpė savo 
ki lmę, k e i t ė pavardes ir 
stengėsi sutirpti „katile", tai 
paskut in ie j i dešimtmečiai 
a tk re ipę laisvojo pasaul io 
dėmesį į pavergtų tautų laisvės 
šauksmą, paskatino ir „tikrus 
a m e r i k o n u s " ieškoti savo 
šaknų. Prie to prisidėjo ir po An
trojo pasaulinio karo atvykę 
politiniai pabėgėliai, kurių 
daugumą sudarė išsimokslinę 
asmenys, nelinkę slėpti savo 
kilmės. 

1959 metais buvęs Clevelan-
do miesto slovėnų kilmės meras 
Ralph Perk įsteigė tautybių 
sąjūdį — „American Na-
tionalities Movement". Žymiai 
senesnė organizacija — Tau
tybių patarnavimų centras — 
„ N a t i o n a l i t i e s Services 
Center", buvo įsteigtas 1916 
metais, jau atšventęs savo 75 
metų jubiliejų. Nuo 1988 metų 
birželio mėnesio centro direk
toriaus pareigas eina lietuvis 
rašytojas, visuomenininkas Al
gis Rukšėnas, kurio knyga apie 
Simo Kudirkos „šuolį į laisvę", 
„Day of Shame", iššaukė 
populiarų dėmesį ir sulaukė 
palankių kritikos įvertinimų. 
Centrą išlaiko federaliniai, 
valstybiniai ir miesto fondai 
(grants) bei kuklūs honorarai už 
patarnavimus ir centro orga
nizuojami festivaliai. Prieš 
trejus metus Algio Rukšėno 
sudarytas biudžetas siekė tik 
29,000 dolerių, bet ateinantiems 
metams pakilo iki 660,000 dol. 
Per vienerius metus centras 
aptarnauja per 20,000 asmenų. 
Visų pirma jis padeda legaliems 
i m i g r a n t a m s įs ikurt i , juos 
aprūpina darbais, butais ir 
s u p a ž i n d i n a su Amer ikos 
gyvenimu. Penkiose 800 asme
nų grupėse veikia anglų kalbos 
pamokos. Ypatingai svarbus yra 
imigracijos patarnavimas, kurį 
atlieka specialiai akredituoti 
asmenys. Nebūdami advoka
tais , jie turi advokatų teises ir 
jų akreditavimas privalo būti 
atnaujinamas kas treji metai. 
Šiuo metu yra rūpinamasi 40-50 
politinės globos (azilio) prašy
mais. Algio Rukšėno pastangų 
dėka centras labai išsiplėtė ir 
netrukus persikels į erdvesnes 
p a t a l p a s . J is sus i rūp inęs 
didžiojoje spaudoje pasiro
džiusiais tautybių judėjimui 
nepalankiais straipsniais. Pagal 
1980 gyventojų su rašymo 
duomenis, iš 1.200,200 Cleve-
lando gyventojų, 770,000 yra 
Rytų Europos kilmės, bet jie 
nededa pastangų savo reikšmei 
iškelti. „Susivieniję jie taptų 
jėga, su kuria kiti turė tų 
skaitytis, kalba Algis Ruk
šėnas. Centro sąrašuose yra 
58 tautybių grupės. 

Liepos 24 vakare Čekų Karli-
no k lube įvyko Tau tyb ių 
Sąjūdžio garbės atžymėjimų 
vakaras. Programą pravedė 
Ralph Perk. Buvo pagerbti 
penki asmenys. Čekas Vaclav 
Hryvnar buvo pagerbtas už jo 
„viso gyvenimo veiklą Rytų 
Europos laisvės kovoje". 
Atžymėtas The Plain Dealer 
reporteris William F. Miller. 
rašęs reportažus ir ap ie 
lietuvius. J is aprašė pokalbius 
su Čiurlionio ansamblio iš Lie
tuvos atvykusiu dirigentu Gedi
minu Purl iu ir ansambl io 
įkūrėjo Alfonso Mikulskio 
našle, kanklių orkestro vadove 
Ona Mikulskiene. Balandžio 
mėnesį jis svetingai priėmė 
„Gimtojo krašto" viceredak 
torių Vytautą Katilių ir su juo 
padarė įdomų pasikalbėjimą. 
Miller buvo pagerbtas už 
„dešimtmetį vertingų reportažų 
apie Rytų Europos tautų išsi
laisvinimo iš komunizmo vergi

jos pastangas ir tautvbių veik-
lą". 

Lietuvaitė Gražina Kudukie 
nė, energinga ir veikli visuo 
menininkė, buvo atžymėta už 
.jos pagalbą Lietuvai". Ralph 
Perk išvardino jos veiklos 
ypatingus momentus, jų tarpe ir 
tą, kad vien jos asmeninės ini
ciatyvos dėka įvyko prezidenti
nių kandidatų, Reagano ir 
Carterio, debatai. Jis minėjo jos 
dažnas keliones į Lietuvą, 
susitikimus su Lietuvos prezi
dentu ir vyriausybės nariais. „Ji 
pastatė tiltus tarp Lietuvos ir 
Clevelando'". užbaigė jis. 
Kari Bonutti, slovakas, Cleve

lando Valstybinio universiteto 
profesorius, buvo pagerbtas už 
„tarnavimą Europos paverg
toms tautoms". J i s yra taip pat 
tautybių šeštadieninių mokyklų 
sąjungos steigėjas. 

John Carroll universiteto prof. 
emeritas Michael Pap buvo 
atžymėtas už jo i lgametę 
pagalbą Rytų Europos 
žmonėms. 

Didžiausio Ohio dienraščio 
„The Plain Dealer" serbų 
kilmės leidėjas Alex Machaskee 
buvo pagerbtas už jo laikraščio 
palankią liniją tautybių judė
jimui, jų interesų gynimą ir 
plačią tautybių veiklos infor 
maciją. 

Pažymėtina, kad sveikinimus 
ats iuntė buvęs Clevelando 
miesto meras, dabar Ohio 
valstijos gubernatorius Geroge 
Voinovich, kurio tėvai yra kilę 
iš Jugoslavijos. Sveikinimą 
perdavė jo patarėjas tautybių 
reikalams, didelis lietuvių 
bičiulis, slavų kilmės August 
Pust. Peršasi logiška išvada, 
kad visose Amerikos gyvenimo 
srityse dalyvauja ar joms vado
vauja asmenys, kurie didžiuo 
jasi savo kilme. Kad tautybių 
veikla padidintų įtaką ir gintų 
savo interesus, yra svarbu 
įsijungti į Amerikos gyvenimą, 
bet nelikti užsidarius savo 
parapijų ar rajonų ribose. Toji 
įvair iaspalvė k u l t ū r ų ir 
tradicijų mozaika sudaro tikrąjį 
Amerikos veidą. 

CLASSIFIED GUIDE 

Kiekvienais metais, ruįrpjūčio pirma sekmadienį Radviliškyje susirenka buvę Kazachstano lageriu 
politiniai kaliniai. Nuotraukoj tokių kalinių būre! - prie naujos bažnyčios ir senos, nesugr iautos 
varpinės 

ATGIMSTANTI KATALIKŲ 
BAŽNYČIA LIETUVOJE 

P. PALYS 

Laikas — geriausias patarėjas. 
Periklis 

Žinomi žurna l i s ta i Jack 
Anderson ir Dale Van Atta 
i United Feature Syndicate) 
amerikiečių dienraščiuose ir 
toliau teberašo iš Lietuvos 
reikšmingus, dėmesio ir padė
kos vertus straipsnius. 

Liepos 20 d. dienraštis „Po-
cono Record" išspausdino jų 
s t ra ipsnį iš Vilniaus. (Jie 
visuomet rašo: Vilnius. Lithu-
aniai. Kunigas Vaclovas Aliulis 
žurnalistams pasakojo, kaip ko
munistai persekiojo Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje. Vilniaus 
katedrą jie buvo pavertę į meno 
galeriją. Kitos bažnyčios 
buvusios paverstos į ateizmo 
muziejus, mašinų taisymo dirb
tuves, vyno sandėlius ir kon
certų sales. 

Lietuva esanti vienintelė 
Sovietų Sąjungoje, kurios 
didžioji gyventojų dalis Romos 
katalikai . Nežiūrint penkių 
dešimtmečių išgyventų Sovietų 
valdžios komunistų režime, 
kurio t ikslas buvęs visus 
paversti ateistais, vis dėlto 
Lietuvos gyventojai pasiliko ti
kinčiais. Dabar visos bažnyčios 
esančios atidarytos ir gausiai ti
kinčiųjų lankomos. Tik esąs 
trūkumas kunigų, kad būtų 
galima tas bažnyčias tinkamai 
aptarnauti. Kunigų yra belikę 
tik pusė tiek, kiek jų Lietuvoje 
buvo prieš II-jį pasaulinį karą. 

Be to, daug jų jau seni, arba 
serga. Šimtus kunigų ir seselių, 
komunistai ištrėmė į Sibirą. 
Kunigai, net ir vyskupai ten 
buvo nužudyti. ..Ilgą laiką 
Lietuvoje buvo likęs tik vienas 
vyskupas", jiems kalbėjo kun. 
V. Aliulis. Tikintieji savo tikė
jimą išpažindavę slapta. 

Toliau straipsnyje rašoma 
apie Kryžių kalną, KUT tikintieji 
įvairiomis progomis stato kry
žius. 1960 ir 70 metais komunis
tai tuos kryžius bandė sunaikin
ti. Bet kryžiai, per naktį vėl 
atsirasdavę. Pagaliau komunis
tai Kryžių kalną, kuriame da
bar yra tūkstančiai kryžių, 
paliko ramybėje. 

Kunigai ir pasauliečiai tikėji
mo neprarado būdami ir Sibiro 
lageriuose. Per^erius metus 
Sibiro lageriuose iškankintas 
kun. Sigitas Tamkevičius į 
laisvę išėjo 1988 meta is . 
Paskutiniuoju laiku jis buvo 
konsekruotas vyskupu. 

Bažnyčiai tu rė tas te ises 
atgauti daug pagelbėjo politinis 
judėjimas, žinomas „Sąjūdžio" 
vardu. Iš „Sąjūdžio" yra kilusi 
ir dabartinė demokratiškai iš
rinkta Lietuvos vyriausybė, ne
žiūrint, kad jis vis dar yra po 
Sovietų Sąjungos skėčiu. Pats 
kun. Vaclovas Aliulis yra buvęs 
vienas iš ..Sąjūdžio" organi
zatorių. Šiuo metu jis narys 
Lietuvos Aukščiausiojoje Tary
boje. Jis žurnalistams pasakojo, 
kad Katalikų Bažnyčia Lietuvo

je yra padariusi labai didelį 
žingsnį, išsivaduodama iš ko
munistų uždėtos naštos. Dabar 
religijos mokymas įvestas ir į 
mokyklas. Vedama arši kova su 
pornografija ir esą pasiekta 
gerų rezultatų. 

Lietuvos gyventojai dėkingi 
Katalikų Bažnyčiai, kuri per il
gus nelaisvės metus ugdė jų 
tikėjimą ir gaivino jų tau
tiškumą. Net ir pats preziden
tas Vytautas Landsbergis, bū
damas protestantas, kar ta is 
da lyvau ja Mišiose, o savo 
kabinete laiko katalikiškus sim
bolius. 

„Lietuvos katalikų Bažnyčia, 
galbūt visoje Sovietų okupuotoje 
teri torijoje buvo vienintelė 
organizuota jėga, kuri visus 
tuos metus priešinosi Sovietų 
sistemai!" — kalbėjo Lietuvos 
užsienio re ikalų minis ter is 
Algirdas Saudargas. 

MEDŽIAI IR DEGUONIS 

Medžiai iš dalies panaikina 
vadinamąjį „šiltnamio efektą", 
pagal kurį žmonių kvėpavimu ir 
įvairiais procesais išleidžiamas 
anglies dvideginis (carbon diox-
ide), pasiliekantis žemės at
mosferoje, neleidžia į žemę 
atsimušančiai saulės šilimai 
sugrįžti į erdvę ir nuo to paleng
va šyla žemės klimatas. Medžiai 
per lapus sugeria anglies dvide
ginį, pasilikdami anglį ir į orą 
išleisdami tik deguonį. Kiek
vienas užaugęs medis savyje 
laiko apie 3 tonas anglies (car
bon). o kiekvienas žmogus 
kasmet į orą išleidžia apie 2.3 
tonas anglies. 

INTERNATIONAL 
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY H I L L S , IL 60457-2259 U.S.A. 

KARIBŲ JŪRA LAIVU: 

SAN JUAN. /ienas iš Kr. Kolumbo radinių Pilys, šventovės ir smė
lėtos pakrantės. 

ST. JOHN. povandeninis parkas, tropikinės žuvys, paukščiai ir balto 
smėlio pliažas. 

ST. THOMAS, auksas, sidabras, porcel ianas, brangakmeniai, reti 
oasaul iodekalonai. s impat iškos kavinės, visa ši ta ir 
daugiau laukia jūsų! 

BLUE LAGOON, pasakiško grožio gamta, žodžiais neišreiškiama 

Septynios naktys žydrioje Karibų juroje Aukštos kategorijos 
miegamasis ioutside cabin) su vaizdu \ jūrą Aukščiausios koky
bės maistas ir aptarnavimas Mėgėjų malonumui — casino. kino 
teatras, sporto salė. baseinas. įvairios vakarines programos Pilna 
kaina č>a išvardintų malonumų. įska i tant ir skrydį iš Č ikagos 

S972.50 žmogui (double occupancy) 
Dar liko 6 vietos!! 
Iš Miami išplaukiant lapkričio m ė n . 3 dieną, 1 9 9 1 . 
Rezervacijom kreiptis G. T. I N T E R N A T I O N A L , INC . 
9525 SO. 79TH A VE., H ICKORY, H I L L S , IL 6 0 4 5 7 
Telefonas (708) 430-7272 

Šv Jonas Nppomukas Nežinomo lietuviu liaudies menininko drožinys. 
Iš muzie jaus „S iena" . Vilnius 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

^ • V . REALMART, INC. 
V j 2 n t U I ) C | 6602 S. Pulaski. 

2 | Chicago, IL 60629 
312-767-0600 

MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

Qntui)£ KMIEC1K REALTORS 
r O ( | 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai . ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

JOURNEYMAN 
MACHINIST 

Midvvest repair facility of Goulds 
Pumps. Inc. seeks journeyman machi-
nist for 1st or 2nd shift. Mušt have 
min imum of 5 yrs exp. in boring mi l l 
and lathe. Mušt have own tools and 
speak fluent English. Company offers 
full benefit package. 

Apply in person: 

6 7 3 3 W . 7 3 r s S t r e e t 
B e d f o r d P a r k , IL 6 0 6 3 8 

EOE M/F 

Ieškoma moteris prižiūrėti vyresnio 
amžiaus ligone (važiuojamo) kėdėj) ir gy
venti kartu Aurora. IL. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai Kreiptis: 
tai . 708-452-6076 arba 706-692-9682 

L A I K O P A G R Ė B S T A I 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
c e n z i j o s : A lksnėnų M a d o n a : 
k a n k i n y s k u n . J . D a b r i l a : 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai: šeimos istorija 
— s t u d i j o s , m o k y t o j a v i m a s 
P l u n g ė j e , Pasva ly , V i l n i u j e ; 
gyvenimas Austrijoje. Vokieti joje, 
Amerikoje: darbas „Lietuvių Encik
lopedi jo je" . Kaina su persiunt imu 
10 do l . Illinois gyventojai dar pr i 
deda 64 et Valstijos mokesčio Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4 5 4 5 W. 63rd St. 

Chicago. IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

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

6529 S. Kedzie A v a . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 0 

(312) 778 -2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

m _ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Iraną BMrtstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

DAYTONA B E A C H , F L 
Sav. parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą. 1 b l . ik i Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 

Tel. 3 1 2 - 8 4 7 - 2 2 2 6 

Lemonte parduodamas 3-4 mieg. 
kamb., 2 vonių, mūrinis 2 metų namas. 
Ąžuolinės grindys, ištisas rūsys: dide
lis sklypas Teirautis: 708-257-5918. 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite ta rp d raugų Belle 
Vis ta apyl Žavus n a m a s tik 1 
my l ia nuo į lankos ; 3 m ieg . , 2 
von ios kamb.; d idel is kamp in is 
sk lypas. Nauji namų apyvokos 
reikmenys ir cent r ša ldymas ; pri
j ung tas 2 auto. ga ražas . Viskas 
n a u j a i a t r e m o n t u o t a . T i k r a s 
svajonių namas pietų saulė je! 
Kaina ne per aukš ta . 

Detaliai informaci ja i kre ip t is : 

Chicagoje D i e k I n m a n 
tai . 7 0 8 - 2 5 1 - 9 5 8 7 

Floridoje, P a u l T r a x l e r , 
te l . 8 1 3 - 3 6 7 - 3 6 3 6 
Kalbėti a n g l i š k a i 

MISCELLANEOUS 

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

Įj j , 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % _ 2 0 % — 3 0 % pig iau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
j as mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r a t 
T a i . - ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chfngos miesto leidimą DirOu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Norinčius giminėms ar draugams 
dovano t i sov ie t i nės markės 
automašiną ar spalvoto vaizdo tele
vizorių ..šilelis", kreipkitės; 

tel. 3 1 2 - 8 4 7 - 3 8 2 4 

R e m o n t u o j u n a m u s , a t l ieku 
dažymo, cemento taisymo darbus 
pr ieinama kaina Turiu rekomen
dac i jas . Kreipt is: A r v y d a s , t a i . 
312-737-9473. 

Jūs tikitės, kad remontas Jūsų namuose bus 
atliktas gerai, pigiai ir greitai? Jūsų lūkesčiai 
išsipildys, jei kreipsitės. 

THIRD GENERATION 
UI . 312-778-7758 

Patarnaujamu lietuviškai. 



LIETUVIŠKOM TEMOM 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Liepos 20 d. Vokietijos pirmas 
televizijos kanalas pusvalandį 
paskyrė Jugoslavijos ir Baltijos 
kraštams, taip pat mesdamas 
trumpą žvilgsnį į visą neramų 
Europos gyvenimą. 

„Verkia motinos savo vaikų 
Slovakijoje, Kroatijoje, Ispanijo
je, Šiaurinėje Airijoje, baskų 
krašte" — sako komentatorius. 
Tuoj pat parodoma vieta, kur iš 
pasalų buvo nužudyta serbų ek
stremistų 16-metė kroatė, 
sužeista jos sesuo ir draugas. 

,.Ar degant Jugoslavijos na
mui — užsidegs visa F,uropa" — 
klausia vokietis, persikeldamas 
į Pabaltijo valstybes. Parodo
mas V. Landsbergis Europos 
parlamente Strassburge, jam 
gerai kalbant angliškai Lietu
vos reikalais. Tuoj pat ekrane 
pasirodo Pabaltijo valstybių 
žemėlapis bei mūsų valstybės 
pasienis prie Latvijos, tikrinant 
automašinas ir sunkvežimius, 
nenorint išleisti iš Lietuvos 
mūsų kraštui reikalingų gami
nių, maisto produktų. Lietuvos 
muitininkas su vokiečiu kalbami 
rusiškai, primindamas muitiniu 
puolimus. Tuoj pat ir parodoma 
deganti muitinė. Latvis muiti 
ninkas laukia tik savo krašt<> 
nepriklausomvbės. Nufilmuota 
Rygos Vidaus reikalų ministeri 
jos puolimas. Vokietis žiūro 
vams primena, kad Pabaltijo 
valstybės buvo laisvos 1918 
1940 m., tad tų tautų gyveni 
mas yra skirtingas nuo Slovaki 
jos ar Kroatijos (pastaroji Antro 
jo karo metu buvo Vokietijon 
satelitas — K. B.). 

Latvijos parlamento vicepiim. 
Andrejs Kraštin- pabaigoje vo
kiečiui pasakė (jis kalbėjo 
latviškai), kad ateinančiais 
metais Pabaltijo valstybės bus 
tikrai laisvos. 

Aplamai, daugumas Pabalti 
jo filmo buvo skiriama Latvijai. 
Nesistebiu, nes filmo gamintojų 
pavardės visos latviškos. 

Pabaltijo valstybių klausimas 
buvo iškeltas tą pačią dieną 
Bavarijos C.S.U. (Christlich 
Soziale Union) partij >s kon 
ferencijoje. To krašto vidaus 
reikalų min. bei CSU vicepirm. 
Edmund Stoiber savo kalboje 
karštai rėmė Slovakijos ir 
Kroatijos laisvės kovą, kartu 
reikalaudamas iš Vokietijos uis 
reikalų min. H.D. Genscheric 
viešai, aiškiai ir teigiamai pasi 
sakyti už lietuvių, latvių ir estu 
apsisprendimo teisę laisvam gv 
venimui. Vėlokai įjungiau tele 
vizija, kadangi prie kalbėtojo 
stalo keletą sekundžių buvo pa 
rodyta K. Prunskienė. Spėju, 
kad buv. mūsų min. pirm. buvo 
pakviesta į konferenciją pasisa 
kyti Pabaltijo valstybių klausi 
mu. Deja. pirmadienio Miun 
cheno dienraščio „Sueddeutsche 
Zeitung" laidoje K Prunskienės 
pavardės neradau. 

Daug apie Lietuvą rašo Ryt 
prūsių vokiečių savaitraštis 
„Das Ostpreussenblatt" (leidžia
mas Hamburge), kadangi atida
rius laisvam įvažiavimui į Ka
raliaučiaus miestą, buvę 
Rytprūsių gyventojai (daugumo 
je vyresnės kartos) gausiai 
lanko savo gimtines. Laikraštis 
pilnas kelionių įstaigų skelbi
mų, siūlant kelionę „Baltikum 
— Memel, Litauen". aplankant 
Vilnių, Kauną. Tilžę, Karą 
liaučių, Rygą, Revalį (tai 
vokiškas Talino vardas). Dešim
ties dienų kelionė laivu ir vėliau 
autobusu kainuoja 1750 markių 
< 1 JAV dol. šiandieną t.y. liepos 
23 d. — 1.75 ra.). Kaina su 
viešbučiu ir pusryčiais. 

Savo kelionės įspūdžius vokie 
čiai aprašo savaitraštyje, tik i? 
gražiausios pusės minėdami 
Lietuvą, kadangi tūkstančiai ju 
pokario metais pastoges i> 
maistą rado lietuvio ūkinink 
ieimoje. 

Liepos 11 d. E. Hoffmann rašo 
„Rytprūsių šiandieniniai gyven 
tojai susirūpinę ateitimi. Juk tai 
dalis Rusijos uždarytos Baltijos 
jūros, Lietuvos ir Lenkijos. Tik 
du geležinkelio bėgiai jungia 
Kaliningrado apygarda su Tilže. 
Šilute ir Klaipėda bei per 
Gumbinę — Eitkūnus, Kauną ir 
Vilnių. Kas šiandieną keliauja 
iš Lietuvos arba Klaipėdo 
krašto į šiaurinius Rytprūsius-
tiki staiga atsiradęs visiška 
•eitame krašte. Lietuvoje į aki 
krenta gražūs nauji namukai. 

Vilniuje ir Kaune švarūs dau 
giaukščių namų kvartalai, gerai 
prižiūrimos gatvės, darželiai. 
Taip pat. Vilnių ir Kauną jun 
gia švari autostrada. Tuo tarpu 
Rytprūsiai atrodo nežmoniškai 
apleisti. Aiškiai kiekviename 
žingsnyje jaučiama stagnacija. 
Visas kraštas patekės į be 
viltiškumą". 

Neužmiršo taip pat didžioji 
vokiečių spauda pranešti apif> 
Lietuvos-Rusijos sutarties pa 
sirašymą, kartu pažymėdama, 
kad B. Jelcin amžiams pripaži 
no Lietuvą suverenine valstybe. 
Vytautas Landsbergis aukštai 
iškėlė B. Jelcino nuopelnus. Jis 
rėmė Lietuvą sausio mėn.. 
pasmerkdamas raudonosios ar
mijos puolimus. Čia pat pridėta 
žinutė, kad į naujokų šaukimo 
būstines Gruzijoje atvyko tik 
8.2',, Lietuvoje 12.3^. Armeni 
joje 16.4^. Estijoje 303%, Lat 
vijoje 30.8^ ir Moldavijoje 
81.5' šaukiamu karinei tar
nybai aunuoliu. Teko sužinoti, 
kad ir Vokietiją pasiekė pirmi 
lietuviai pabėgėliai naujokai. 

Melskis! Tėra tik vienas tik-
rasai Dievas, teisingas savo gai 
lestingume; Jame viskas bai 
giasi ir viskas prasideda 

V. Hugo 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

Vil?iiaus kate'1" klebonas Msgr. Kazimu 
toje, Sibire. 

\ asiliausk. ; šventina lietuviu kalinių kapus In 

P A ŠVENTINTA RAINIŲ 
KOPLYČIA 

SNIEGUOLĖ ZALATORK 

,,Susirinkim kasmet prie Mes galime džiaugtis ir 
Rainių koplyčios pasimelsti ir didžiuotis prieš pasaulį, kad 
atsigaivinti, 50 metų po to kai mūsų tauta su raudona vėliava 
bolševikai žiauriai nukankino ir nenuėjo pavergti Europos, bet 
nužudė 78 Telšių kalėjinv kali priešingai — pasipriešino komu

nistams, šitai nežmoniškai ideo
logijai. Ne visi grįžo iš lagerio, iš 
kalėjimo, iš tremties — daugelis 
kaulus paliko ten. Taigi, kurie 
grįžo turi pasakyti kitiems, 
kad jie mirė už laisva ir nepri
klausomą L!"tuvą ir gyvieji 
privalo tęsti ta kovą — kol 
Lietuva bus visiškai laisva", 
taip kalbėjo savo ugningame 
pamoksle pre! kun A. Sva
rinskas. 

Jis taip pat ragino tikinčiuo
sius atsisakyti gerti alkoholi
nius gėrimus, o vyriausybę 
išleisti įstatymus draudžiančius 
tą purviną spaudą — pornogra
fiją. ,.Jeigu Jūs bent vienus 

kurie prisimena ir matė. kaip metus negersite alkoholinių ge

nius" kalbėjo mons kun. 
Alfonsas Svarinskas. 

Telšiuose, sekmadieni, birže
lio 23 d., prie kalėjimo ir 
pačiame Rainių miškelyje įvyko 
minėjimas ir vėliau šv. Mišios. 
Žmonės ėjo pėsti tuos kelis kilo 
metrus nuo Telšių miesto cen
tro iki miškelio. Eiseną sudarė 
tūkstančiai žmonių, suvažiavu
siu iš visos Lietuvos. 

Nukankinta kalinio Antano 
Čiužo brolis, rašytojas Eduardas 
Cinzas iš Belgijos irgi dalyvavo 
minėjime. Cinzas atostogauja 
Lietuvoje ir rašo knygą, kuri 
turėtu išeiti kitais metais. 

Yra tarp gyvųjų ir tokių. 

buvo atkasti šiu vyrų lavonai. 
Štai klaipėdietis. Vincas 
Meškauskas. 81 m., atsiminė, 
kaip buvo rastas jo pažįstamo 
pienininko Vaclovo Pabarčiaus, 
lavonas. Vos buvo galima jį 
atpažinti, nes buvo sumuštas 
taip. kad nesimatė veido br-iožu 
Artimieji savi giminaičius 
atpažino tik iš batu arba drabu
žių. 

Toje vietoje, kur 1941 birželio 
25 buvo sumesti šiu nukankintų 
vyrų lavonai, dabar pastatyta 
architekto Jono Vrrako Rainių 
Kankiniu koplyčia, kurią 
birželio 23 d. pašventgino Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. 

rimų, mes padarysime dideli 

žingsnį pirmyn, ,.— kalbėjo 
prel. Svarinskas. ..Lietuvoje 
alkoholinių gėrimų suvarto
jama net 10-11 kartų daugiau, 
negu buv. nepriklausomoje Lie
tuvoje. O kodėl žmonės taip 
geria? 

Ogi nebuvo perspektyvų,.— 
aiškino prel. A. Svarinskas. 

„Svarbiausia atstatyti tautos 
dorą, pakelti lietuvį iš griovio, 
nušluostyti vargšu, motinu, 
žmonų, ir vaikų ašaras" — 
kalbėjo savo pamoksle. 

Jis taip pat kritikavo komu
nistus, kurie trėmė, vežė ir 
dabar nori būti opozicijoje. ..Nu 
siplaukite. paklydę broliai, 
kraują ir tada galėsite eiti į 
laisvą Lietuvos gyvenimą. 
Lietuvių tauta yra krikščio
niška tauta, nors lietuviai yra 
kantrūs ir atlaidūs, bet ateis 
diena ir teks prieš Lietuvos 
įstatymus atsakyti". Kunigas 
ragino visus padaryti atgailą 
prie šios koplytėlės. ,,Be 
atgailos, neįeisite i naują 
Lietuvos gyvenimą' - šitaip 
kreipėsi i minią prel. A. Sva
rinskas. 

Tėviškės padangėje 

SUSIGRĄŽINTI PRARASTĄ ŠLOVĘ 
Prieš porą trejetą metų 

Lietuvos teatrai buvo apgulti 
žiūrovų. Žmonės kaip duonos il
giausioje eilėje per naktį 
laukdavo bilietų į Jaunimo 
teatrą. Ten, senovinėje Arkliu 
gatvelėje, režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus prakalbinti aktoriai 
iš scenos drąsiai išsakydavo 
tokias tiesas, kad net baugu pri
siminti. Mus dar veikė baimės 
sindromac bijojome saugumo. 

„Melskimės ne tik už žuvusius komunistu partijos, bijojome 
Rainiu miškelyje, bet ir už tuos patys savęs. 
į Sibirą ištremtus ir kalėjimuose 
nukankintus" . - pasakė vysku
pas. 

..Šita koplyčia vra mūsų 
pergalės ženklas.... kad mes 
ėjome geru keliu, ėjome į kovą. 
Žuvo žmonės už laimingą 
tėvynės ateiti, kad sekančios 
kartos galėtų gyventi laisvai. 

Tos ilgos scenos meno ištroš 
kusiųjų eilės neliko nepaste
bėtos ir užsieniuose. Jaunimo 
teatras pradėjo gastroliuoti po 
pasaulį, sa • '> namuose vaidinti 
nebeliko nei laiko, nei kam. O 
kai iš ak'u. tai ir iš širdies. 
Dabar jau s mkiai begelbsti ir iš 
svetur atvažiavę režisieriai, vie 
ną po kito : Jaunimo teatro sce 
ną paleidę i aujus spektaklius -
žiūrovų an'plūdžio nėra. O kai 
šitaip, tentas numojo ranka ir 
išvažiavo : Izraelį gastroliuoti. 
Iš ten. trumpai užsukę į namus, 
vaidino Su mijoje. dabar ar ne 
Amerikoje Negi ir nebeture 
sime teatro0 

Į šį klausimą mėgino atsakyti 
vieną dier : Kultūros ir Švie 
timo min-terijoje susirinkę 
teatro meno žinovai. Sumany
mų būta įvairių, kol galiausiai 
buvo paskelbta: 1993 metų 
balandžio mėnesį Vilniuje įvyks 

!$ turgaus. I« knygo* ••» i • nt«>« A. Macijausko nuotr. 

ietuvių Skautų Sąjungos Tarybos nariui 

A.tA. 
v.s. fil. APOLINARUI TREINIUI 

mirų- gilią užuojautą reiškiame pusbroliui j.v.s. 
LEOPOLDUI KUPCTKEVIČin ir šeimai. 

UTUANKOS skautu tuntą* 

Kai kurios mintys yra maldos. 
Yra valandų, kada vis tiek ko
kia kūno poza. siela — klūpo. 

V. Hugo 

Norint suteikti laimės kitam, 
reikia išsižadėti savęs: kol cuk
rus matyti, arbata nesaldi. 

Pirožnikov 

A.tA. 
JUOZAS DAUNORAS 

Gyveno Oak Lawn, IL. anksčiau Chicagoje. Marąuette 
Park apylinkėje. 

Mirė 1991 m. liepos 28 d., 8:59 vai. vakaro. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime svainiai: Adomas Maciejaus-

kas su šeima, Chicagoje; Henrikas Maciejauskas su žmona 
Marta, Cleveland, OH: svainė Valė Valiukėniene su šeima 
Australijoje ir kiti giminės. 

Velionis buvo vyras neseniai mirusios a.a. Janes 
Daunonenės. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, Liet. Fondui. Budrio Var
do Liet. Foto archyvui. Velionis buvo nuoširdus talkininkas 
radijo „Margutis", Lituanistikos Tyrimų ir Studijų centro, 
žurnalo „Laiškai Lietuviams" bei kitoms lietuvių organiza
cijoms. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 2 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsisvei
kinimas penktadienį 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 3 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę svainiai su šeimomis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

Lietuvos tarptautinis teatro fes
tivalis. Kodėl gi ne? Kuo \ į Į 
nius blogesnis, sakysim, už 
Chicagą ar Paryžių? Tuo labiau 
kad ir užsimota gana plačiai. Į 
dvi savaites truksiantį festivalį 
numatoma kviesti tik JAV. 
Kanados. Didžiosios Britanijos. 
Prancūzijos. Italijos, Skan
dinavijos šalių geriausias iš ge
riausių trupes. Rytu Europos ir 
Pabaltijo teatru nežadama 
kviesti vien todėl, kad Lietuvos 
festivalis turėtų būti be poli 
tikos, be mitingų ar deklaracijų. 
O Šių kraštų teatrai vargu ar 
pajėgtų atitrūkti nuo politi
zuotos tikrovės. 

Taigi--svarb:-;usia trupės 
meninis lygis. Kita ve*tus. 
organizatoriai mano, jog 
festivalis būtu puiki proga 
atkreipti pasaulio visuomenės 
dėmesį i Lietuvą, i Vilnių ne 
kaip į kovo? lauka, bet kaip į 
kultūros centrą Pagaliau 
atsirastu dingstis patiems 
pasitempti ir susigrąžinti 
prarastą lietuviškojo teatro 
šlovę. Kaip festivalio šeimi
ninkams mums gali būti padą 
ryta išlyga, bet ne nuolaida. 

Festivalio direktorių taryba 
jau dirba. Netruks prabėgti 
dvidešimt trys mėnesiai, ir 
Vilniuje nuskardės fanfaros — 
švente prasideda. Neįtikėtina? 
Pamatysim. 

Salomėja ("ičiškina 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 IVesi 7Kt Stveri 
C hieago. Illinois 6062u 

1-(312)476-2345 

Hills luneral Home 
10201 South Roberts Raad 
Palos Hills. Illinois N14O=> 

-08-430-44^ 

Petkus Funeral Home 
I4I0 ^outh =mth Avenue 

(. kero, Illinois M>ro0 
708-863-2108 

IVtkus-Butkus Funeral Home 
! I*i Soottl 50Hi Avenue 

( u ero, Illinois MV^) 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

\\lll<>\> B H IKLS 
DONALD \ PI I M S 

DONAI D M. PFTKUS 
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x Washingtone , kur spalio 
12 ir 13 d. vyks Amerikos Ka
talikų tautinėje Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje — bazilikoje 
įrengtos Šiluvos koplyčios 25 
metų paminėjimo iškilmės, da
lyvaujant Lietuvos kardinolui 
V. Sladkevičiui ir kitiems dvasi
ninkams, viešbučius jau užsisa
kė apie šimtas ekskursantų iš 
Hamiltono, Kanadoje, ir dviem 
autobusais atvyksią lietuviai iš 
Hartfordo. Taip pat iškilmėmis 
susidomėjo ir žada jose dalyvau
ti Toronto lietuviai. Laukiama 
ekskursijų iš Chicagos ir kitų 
Amerikos miestų. Iš Chicagos 
specialiu autobusu iškilmėse 
giedoti atvyksta ..Dainavos" 
ansamblis. 

x Prof. Kęstutis Skrupske-
lis rugpjūčio 8 d. Dainavoje 
skaitys paskaitą: „Politinė situ
acija ir aukštasis mokslas Lie
tuvoje". 

x Ats iųs ta paminėti : ME
D I C I N A , Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjungos žurnalas. 
1991 Nr. 1(771. Redaktorius 
Vaclovas Šaulys, M.D. Redakci 
nė kolegija: Kazys Ambrozaitis. 
M.D., Milda Budrienė. M.D.. F. 
V. Kaunas, M.D , Kazimieras 
Rimkus, M.D. Daug straipsnių, 
kronikos žinių iš gydytojų gyve
nimo ir iliustracijų. Žurnalas 
išeina du kart per metus. 

— M a ž d a u g prieš trisde
šimt metų Hamiltone įsisteigė 
lietuvių karių veteranų sąjun
ga. Narių skaičiui sumažėjus, 
likusieji nariai skyrių uždarė ir 
išrinko likvidacinę komisiją, 
kurion įeina K. Mikšys, V. 
Sakas. J. S tana i t i s ir A. 
Mingėla. 

x At s iun tė po 10 dol. aukų 
įva i r iomis progomis: E.A. 
Pešteniai, V. Gavelis. Adelė 
Duoblienė, Jadvyga Povilaitie-
nė, Romas Tarvydis, Stasė Il
ginis, E. Raubertienė, Algis 
Rugienius, G.O. Melnykas, J. 
Kaunas, Albina Lietuvninkas. 
K. Bartkus, J. Paulius. Al. 
Daugirdas. Visiems tariame 
ačiū. 

x Švč . Marijos Snieginės 
šventė je rugpjūčio 5 d. pirma
dienį, Židinys maloniai kviečia 
į pamaldas su šv. Mišiomis Tėvų 
Jėzuitų koplvčioje 6:30 v.v. 

fsk.) 

x P a s k u b ė k i t e ! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky
bos partnerių ir kitais klausi
mais. Skambint i 407-392-7916 
P e t r u i Pakenui . 

(sk) 

x KARGO { LIETUVĄ: dra 
bužiai. maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau 
šiomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
por t , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

'sk> 

ARAS ROOFING 
Arvydas K M i 

D«nglam« Ir taisom* 
vl«u rūsių stogus 

Tai 312-434-96M arba 
312 737-1717 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

x Žurnl . S tanley Pieža, 
North Judson, Ind.. Lietuvių ka
tal ikų spaudos draugijos 
direktorius, grąžino laimėjimų 
šakneles su 15 dol. auka ir 
palinkėjo Dievo palaimos visam 
„Draugo" štabui ir skaityojams. 
Labai dėkojame 

x J. Rushkevich, Englewood 
Clifis. N.J., grąžino laimėjimų j 
šakneles su 30 dol. auka 
Nuoširdus ačiū. 

x Irena J . Veleckis, Chicago. 
111., baleto studijos vedėja. 
Kazys Linkus, Miami Beach, 
Fla,. Marija Milišauskas, Keno-
sha. Wisc.. Bruno Andrašiūnas, 
Orland Park, 111., L. Kra-
jauskas, New Buffalo, Mich.. 
Bronė Pabarėms. Chicago. 111., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 20 do!. 
Labai dėkojame. 

x Sol. Prudenci ja ir inž. 
Stasys J o k u b a u s k a i , Palos 
Hills. 111., grąžindami laimėjimų 
šakneles, pridėjo ir 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ju l ia Kepenienė, Pomp-
ton Lake, N.J., pratęsė pre
numeratą, pridėjo 20 dol. auką 
su prierašu: „Mirus mano vyrui 
Alfonsui Kepeniui, prašau 
siuntinėti „Draugą" ir visą kitą 
korespondenciją tuo pačiu 
adresu, bet tik mano vardu ir 
pavarde" . J. Kepenienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, dėkojame už auką ir kar
tu reiškiame užuojautą dėl vyro 
mirties, kuris buvo „Draugo" 
skaitytojas daugelį metų. 

x. Dr. Birutė Kasakai t ienė, 
Vincas Šmulkštys, N . 
Šumskienė, visi iš Chicago, 111.. 
grąžindami laimėjimu šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Labai dėkojame. 

x V l a d a s S t r o p u s iš 
Chicagos, III.. Leokadija Pač 
kauskas, Union Pier, Mich.. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Kun. Anthony Zakaraus
kas, N'ina Norris. andrė Gaška. 
J.Bulika, visi iš Chicagos, 111., 
Zuzana Ščepanavičius, Missis-
sauga. Ont„ Kanada. Daiva 
Panaras, Orland Park, 111., R.J. 
Weitzel. Park Ridge, 111., B. 
Mikėnas. Woodridg, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
Dėkojame. 

x Daktaro kabinetui reika
linga tarnautoja, gerai mokan 
ti anglų kalba. Skambinti po 11 
vai rvto tel. 312-471-3300. 

(sk.) 
x Lietuva Parce l Service 

praneša: nuo liepos 1 d. visi 
daiktai, siunčiami reguliariu 
paštu yra muituojami. Tik nau
doti drabužiai ir licenziniai 
siuntiniai, kuriuos galite siųsti 
tik per Lietuva Parcel Service, 
liko be muito. Dirbame 5 d. sa
vaitėje, bet būtina susitart dėl 
laiko. Skambinkite: J. J u o d -
valkienei, tel. 312-254-2817 ar
ba 312-847-2614. 

(sk.) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo. 
1 kg. „Lietuviška" dešra Kreip
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave., Hickory HUIs, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

STATE OF ILL INOIS 

O m e E O I T I I K ( ; « V I : H > « « 
CHICAGO «O«OI 

J u l y 3 1 , 1991 

Ruveren3 F r a n c i s G a r š v a 
E d i t o r 
D r a u g a s Newspaper 
4 5 4 S Hest 6 3 r d S t r e e t 
Cr . i cago , I l l i n o i s 60629 

Dv_-ar Reverend G a r š v a : 

As C o v e r n o r of I l l i n o i s , : w o u l d li)ce t o s e n d my 
c o n g r a t u l a t i o n s t o you a n d t o e v e r y o n e a t t h e d r a u g a s N, - i-aper a s 
y o u c e l e b r a t e your 8 I s t A n n i v e r s a r y . 

The D r a u g a s N e w s p a p e r n a s h e i p e d b r i n g c o m a u n i t i e s i . g e t h e r , 
g . v i r . g r e a d e r s a s o u r c e of conT.ori i n t e r e s t a n d i n f o r m a t . . - on 
v i t a l į s s u e s . The s e r v i c e you h a v e p r o v i d e d t h e coranur.- ty dūrino; 
t - . e pas t 81 y e a r s i š t o b e conr-.er.ded. 

On b e h a l f of t h e c i t i z e n s of I l l i n o i s , p l e a s e a c c e L ' 
• „ - shes for a most e n į o y a b i e a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n . 

Best r e g a r d s , 

b e s t 

COVERNOR \ J 

: £ : p k 

Illinojaus gubernatoriaus J im Edgar sveikinimas „Draugui"', kurį vakar 
įteikė ..Draugo" redakcijoj apsilankiusi gubernatoriaus žmona Brvnda Edgar 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
YPATINGAS „MARGUČIO" 

KONCERTAS 

..Margutis'' Chicagos ir arti
mų apylinkių lietuviams padare 
malonią staigmeną, greitomis 
suorganizuodamas aukšto lygio 
Lietuvos scenos menininkų kon
certą. Koncertas įvyko Jaunimo 
centro didžiojoje salėje liepos 28 
d. Ir klausytojų, nežiūrint gau
sių vasaros vilionių, prisirinko 
gausiai. 

Pirmiausia programą atliko 
pianistas Jurgis Karnavičius. 
Tai tarptautinio masto talentas. 
Jis tarptautiniame konkurse 
Oberline, Ohio, tapo pirmosios 
premijos laureatas; jis tarptau
tinių Vokietijos ir Austrijos 
konkursų diplomantas. Šiam 

x Alfonsas Lukas , Dear-
born, Mich., Willi Hoffman, Oak 
Lawn, UI., K. EI. Gudinskas, 
Hamilton. Ont.. Kanada, grą
žindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo ir po 15 dol. aukų. Dė
kojame. 

x Jolita Tirvaitė-Varanavi-
č ienė ieško giminaičio Ed-
wards Terva, gyvenusio Chica-
goje prieš keletą metų. J is pats, 
arba apie jj žinantieji prašomi 
rašyti: Lolita Varanavič ienė , 
3636— 16th St . N.W. Woodner 
apt. B 1233, Washington, D.C. 
20010 (iki rugpjūčio 7 d.), tel. 
202-328-7216. Po tos datos ra
šyti: Lithuania, Vilnius, Me
deinos 7-53. 

(sk.) 

x 55 SV. MAISTO PRO-
DUKTL' pr is tatome į n a m u s 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa, miltai, kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai, aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir t.t. 
- $95. ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šprota i , mėsa , š ampanas , 
šokoladas dėžutėse, gėlės — $65. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Nuvežame ir pa rvežame 
į New York'o ir Washington'o 
aerouostus jūsų svečius iš 
Lietuvos. P a s i t i k i m a s ir 
išlydėjimas, maitinimas, pra
važiuojamų miestų apžvalga 
foto atminimui, gėlės. Or
ganizuojamos kelionės į Nia
gara krioklį. Pravažiuojamų 
miestų apžvalga, maitinimas, 
nakvynė Va ikams nuolaida; 
iki 5 m. 60%, iki 10 m. 2m 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

'sk) 

Chicagos koncertui pasirinko 
vienus iš pačių sunkiausių kū
rinių: Schumano „Kreisleria-
na" Op. 16 ir Liszto Mefistofelio 
valsą Nr. 1. Negalima buvo atsi
stebėti pianisto akrobatišku 
pirštų bėgiojimu po klavišus. 
Tai buvo virtuoziškas didelio 
sudėtingumo kompoz.cijų atli
kimas, at l iktas su Įsijautimu. 
Melodijos plaukte piaukė iš jo 
žaibiškai užgaunama stygų. 
Gaidų prieš akis netu.-tjo, nebū
tų buvę laiko nė i jas žvilgterti. 
Reikia stebėtis jo nuostabia at
mintimi, įgudimu ir kūrinio įsi
savinimu. Tai, rodos, buvo ne
pralenkiama techr ka, o sykiu 
ir giliai melodingas perteiki
mas. 

Antrąją program s dalį atliko 
daugelyje Lietuvos ir gretimų 
respublikų konkursų dalyvė 
Lietuvos operos selistė Sigutė 
Stonytė. Scenor. išėjusi ji visų 
pirma padėkojo ...Margučiui" už 
šio koncerto surengimą. Patiks
lino „Drauge" išspausdintą su 
ja pasikalbėjimą, suminėdama, 
kad jos mokytoja yra buvusi 
Joana Kepenienė ir kad Marian 
Anderson vardo tarptautiniame 
konkurse Washingtone, D.C. 
dalyvavo ir lietuvaitė Jolanta 
Stanelytė. Kaip žinome, šiame 
konkurse mūsų solistė S. Stony
tė laimėjo aukščiausiąją premiją 
• antrąją, pirmos iš viso nebuvo 
paskirta). 

Dabar Chicageje sol. S.Stony
tė savo koncertą pradėjo S. Šim
kaus harmonizuota liaudies dai 
na „Vai, nekuku,k", vėliau dar 
padainavo komp Bajoro sudary 
tas variacijas mūsų liaudies dai
nų tema „Ugdė motutė". Visą 
kitą programą v.idarė sudėtin
gos arijos iš operų „Nozze di 
Figaro" (Mozarto>. „Trubadūrų" 
(Verdi), „Mannon Lescaut" 

(Puccini), „Tannhauser" (Wag-
nerio), o taipgi „The secrets of 
the old" (Barber), „Du sendest 
mir" (Schoenberg), iškarpa iš 
Louise" (Charpentier). Dainavo 
vokiškai, itališkai, prancūziš
kai, angliškai, ryškiai ištarda
ma, nuoširdžiai perteikdama 
savo skambiu, išlavintu, pajėgiu 
balsu, net stebindama publiką, 
kad visas šias melodijas išdai
navo be jokios pertaukos. Jai 
buvo lengva šokinėti gaidų ska
lėje. Net ir sudėtingo dainavimo 
pabaigoje nesijautė jokio nuo
vargio. Publikai pagarbiai, net 
sustojus, gausiai plojant, solis
tė bisui dar sudainavo Wolfo 
„Vienatvę". Malonu buvo jaus
ti solistės lietuvišką širdį — ji 
jau koncerto pradžioje pasakė, 
kad yra pasiryžusi gyventi ir 
dirbti Lietuvoje, kol bus reika 
linga. Po koncerto pianistas ir 
solistė dar turėjo progos pabend 
rauti su mūsų scenos meninin 
kais ir kitais vaišėse kavinėje. 

„Margutis" rodo daug energi
jos. Dar šiemet ruošia Jaunimo 
centre koncertus: rugsėjo 29 d. 
sol. J. Stanelytės, lapkr. 10 d. 
komp. J. Žilevičiaus 100 m. gi
mimo minėjimą, o 1992 kovo 22 
d. smuikininko R. Katiliaus ir 
pianisto Ant. Smetonos koncer
tą, gi 1992 spalio 10 d. „Margu
čio" radijo 60 m. sukakties mi
nėjimą. 

Juoz . Pr . 

IS ARTI IR TOLI 
Australija 

— Melbourno a rk ivyskupi 
jos į s a k y m u visose bažnyčiose 
sekmadienio pamaldose statis
tikos dėlei buvo skaičiuojama, 
kiek dalyvauja tikinčiųjų. Pa
maldose Sv. Jono Bažnyčioje, 
minint Motinos dieną gegužės 
12-tą dalyvavo 268, dauguma jų, 
priėmė šv. Komuniją. 

— M e l b o u r n o l ie tuvių bib
l i o t e k a . G a u t i L i e t u v o s 
l i t u a n i s t i n i a i l e id in ia i : K. 
Bradūno „Įaugom Nemuno upy
ne", r inktinė 90. J. Kazlausko 
albumas, sukurtas ta lk inant 
Vilniaus tremtinių bendrijai 
„Teesie" 90. T. Mikeliūnaitės 
„Marčiupio eglė", iš l i teratūri
nio palikimo 90. ..Mokslas ir 
Lietuva 90T. J. Polio „Atgims
tanti Lietuva" 89. Kultūros al
manachas jaunuomenei „Pro
skyna 90, 5/80. 

x XVII Aus t ra l i jos Lietu
vių Dienos įvyks Sydnėjuje 
1992 gruodžio 26-31 dienomis. 

Rengimo komiteto sąstatas: Al 
gis Migus — pirmininkas, Kęs
tutis Protas — vicepirmininkas. 
Jūratė Traškienė — sekretorė. 
Laurie Cox — iždininkas, Pa
jauta Pullinen — narė informa
cijai. 

— A.a. Taisą Veremčiukai-
t ė -Lauka i t i enė . Taisą gimė 
1930 rugpjūčio 30 d. Kybar
tuose. Pradžios mokyklą ir pir
mąsias gimnazijos klases lankė 
Kybartų gimzanijoje, Schein-
feldo stovykloje, ji tęsė gim
nazijos kursą. 1950 ištekėjo už 
Viktoro Laukaičio, gyveno 
Esendone, vėliau persikėlė į 
Cheltenham. Išaugino sūnų 
Algį. 1980 neteko savo mylimo 
vyro, žinomo ALK Federacijos 
p i rmin inko . Pasku t in i a i s 
metais buvo nuvykusi į Lietuvą. 
1991 balandžio 30 d. išvyko 
amžinybėn. Nuliūdime paliko 
sūnų Algį su šeima, seseris* 
Lidiją ir Liuciją, bei brolį 
Eugeni jų su šeimomis. 
Laidotuvėse dalyvavo gausus 
melburniškių ir giminių būrys. 

KNYGOS IŠ CHICAGOS 
Į LIETUVĄ 

Trisdešimt septyni savanoriai 
atsiliepė į Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centro atsišaukimą ir 
per dvi valandas liepos 24 d. 
sukrovė per 42,000 svarų Lietu
vai suaukotų knygų į konteine 
rį prie Jaunimo centro. Krovė 
jų tarpe buvo ir svečių iš Lietu
vos. Siunta pasieks Vilnių per 
Gdynią. 

Šio konteinerio persiuntimo 
išlaidas pilnai padengė JAV 
Lietuvių Bendruomenės pro
grama Dovana Lietuvai. Dr. 
Antanas Razma. JAV LB pirmi
ninkas, išreiškė padėką Centrui 
už knygų surinkimą, supakavi-
mą ir technišką persiuntimo 
darbą. Tai jau ketvirtoji milži
niško masto knygų siunta Lie 
tu vos bibliotekoms, suorgani
zuota Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centro pirmininko prof. 
dr. Jono Račkausko. Jo apskai 
čiavimu, visos keturios siuntos 
sudaro per 160.000 svarų kny
gų. Ir priešpaskutinį konteinerį 
finansavo JAV LB Dovana Lie
tuvai, o pirmuosius du — JAV 
LB lygiomis su Lietuvių Kata
likų religine šalpa. 

Knygos per Martyno Mažvydo 
Lietuvos Nacionalinę biblioteką 
sėkmingai pasiekia daugelį Lie
tuvos bibliotekų, kaip rodo iš 
įvairiausių miestų gauti padė
kos laiškai. Prof. Račkauskas 
dėkoja ketvirtojo konteinerio 
knygų aukotojams ir ypač jas 
krovusiems savanoriams knyg
nešiams. Jų sąrašas: 

Karolis Beinoras, Renata 
Blagnienė, Jurgis Buonys, Algis 
Čepėnas, Clemente Dėdela. 
Keith Dukavičius, Paulius Guo-
bužis, Petras Jadviršius, Bro 

Lietuviai Genevoje. Šveicarijoje įvykusioje Europos Saugumo ir bendradar
biavimo konfer' ncijoje (liepos 1 19 d : dr. J Genys. dr. A. Budreckis, docente 
H Kobeckaite. V. Katkų-' (Lietuvos užsienio reikalu viceministras), dr. T 
Remeikis ir dr O. Jusys . 

Vokietija 
— Baisiojo birželio 50-metis 

Vasario 16 gimnazijoje paminė 
ta b i rže l io 13 Minė j imą 
suruošė kun. Edis Put r imas su 
13 užsieniečiu, daugiausia Pie

nius Juodelis, Liudas Kairys. 
Antanas Krutulis, Jonas Levic
kas, Lina Makelienė, Miglė 
Makelytė. Neringa Makelytė. 
Rima Marcinkevičienė. Valenti
nas Marcinkevičius, Juozas Ma-
silionis. Tomas Miglinas, Mečys 
Mikutaitis. Julius Milevičius. 
Mykolas Morkūnas. Ph.D.. Ka
zys Motekaitis, Jonas Paronis. 
Dalia Pečiulienė. Ričardas Pe 
tersonas. Stasė Petersonienė, 
Jonas Račkauskas, Ph.D., Algir
das Statkevičius. M.D., Izabelė 
Stončienė. Algis Tupčiauskas, 
Ph.D., Antanas Valavičius An
tanas Šaulys. Antanas Šopaga. 
Irena Sopagienė. Adomas Vait 
kevičius ir Petras Žolynas. 

(arza) 

Savanoriai talkininkai, kurie kars ta liepos 24 diena sunešė ir sukrovė i konteinerį 40.000 svarų 
knygų i Lietuva. N'uotr K. Di)kavi<-i»u<* 

tų amerikiečiu, klasės mokinė
mis. Dalyvavo visi mokiniai, lie
tuviai mokytojai ir daug svečių. 
Pradėta vakare Romuvos pilies 
koplyčioje aukotomis šv. Mi
šiomis. Pamoksle kun. Putri
mas pasakojo, kaip ilgą laiką 
nerado patenkinamo atsakymo 
į klausimą, kodėl jis ir visa 
šeima, kalbanti lietuviškai, turi 
gyventi Kanadoje. Paaiškėjo tik 
vėliau, skaitant Lietuvos Katal. 
Bažnyčios Kroniką ir kitą spau 
dą. Per pamaldas buv> gieda
mos religinės-patriotinės gies
mės. Takas nuo koplyčios durų 
iki altoriaus buvo išmargintas 
geležinkelio bėgius vaizduo
jančiu piešiniu. Po pamaldų visi 
nuėjo prie kūdros parke. 9 mo
kinės viena po kitos ėjo per 
tiltelį iš salelės, kiekviena 
nešina po plakatėlį su įrašytais 
šūkiais apie trėmimus ir dekla
mavo genocidą smerkiančias 
sentencijas. Sugiedotas tautos 
himnas. 

— Miunchenas , 1991 gegužes; 
12 įvyko visuotinis LB apylin
kes narių susirinkimas. Veiklos 
apžvalgą pateikė pirmininkas 
R. Šneideris. Pinigine apyskaitą 
perskaitė iždininkė Kristina 
P a u l i u k e v i č i ū t ė (kasoje 
1.679.83 DM). \ valdybą per
rinkti pirmininku Robertas 
Šneideris, sekretoriumi dr. Sau
lius Girnius, o Jane Sirusai-
tė Motivan perėmė iš Kristinos 
Pauliukevičiūtės iždininkės pa
reigas. Kontrolierėmis tapo 
Kglė Juodvalkė ir Kristina Pau
liukevičiūtė. Po susirinkimo 
paminėta Motinos diena ir pasi
vaišinta. 
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