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Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

- • 

Kiekviena tauta laisvės turi tiek, kiek jos išsikovoja Molotovo telegrama 

Žvilgsnis į praėjusius 
1987 metus 

Kunigų kalinių išlaisvinimo 
klausimas. Šioje srityje bedie
viška sovietų valdžia visam pa
sauliui akivaizdžiai pademonst
ravo, ką jį laiko savo svarbiau
siu priešu dabartinėje Lietuvo
je, būtent — Bažnyčią ir kuni
gus. Persitvarkymo ir taip vadi
namos demokratizacijos laikais 
lageryje paliko tik kunigus — 
Alfonsą Svarinską ir Sigitą 
Tamkevičių. (Kun. Svarinskas 
jau išleistas ir atvyko į Vokie
tiją.) 

Kiti Lietuvos disidentai jau 
arba laisvėje, arba tremtyje. 
Bažnyčia demonstracijų ir kito
kių atvirai sovietų valdžiai prie
šiškų akcijų neorganizuoja, ta
čiau valdiškiems bedieviams ji 
pavojingesnė, nes pakerta bedie
vybės galią dvasinėje srityje, 
kviesdama tautą likti ištikimai 
per 600 metų protėvių išlaiky
toms ir brangintoms katalikiš
koms tradicijoms bei moralei. 
Tik todėl valdiški bedieviai taip 
uoliai stengėsi prislopinti jubi
liejinių renginių, ypač centri
nių, skambesį. Nuolat buvo rei
kalaujama iš hierarchų ir svar

besnių parapijų klebonų, kad 
užtikrintų, jog Jubiliejaus minė
jimo proga bus tik įprastinės pa
maldos ir kad jos niekuo nesi
skirs nuo eilinių atlaidų. Dalį 
Lietuvos Bažnyčios vadovų ir 
klebonų grasinimais ir pažadais 
jiems pasisekė nukreipt i į 
kompromisų kelią. Tegul bedie
vių dusinama katalikiškoji liau
dis pati paieško, kur išgirsti ką 
giliau ir plačiau apie 600 metų 
krikščionybės kelią Lietuvoje. O 
kaip reikia mūsų liaudžiai, 
mūsų jaunimui, mokyklose te
galinančiam tik ateistinį auklė
jimą, tokių renginių, kuriuose 
būtų įsisavinama krikščioniška 
dvasia, kad 600 metų ištikimy
bė kaltalikškam tikėjimui taptų 
ir turtu, ir savastimi naujosios 
7-os krikščioniškos Lietuvos ge
neracijos. Reikia, kad Tautos ir 
Bažnyčios šviesesnė ateities vil
tis būtų grindžiama, ne „laukia
momis nuolaidomis" iš bedieviš
kos valdžios pusės, bet krikščio
niškos doros ir tikėjimo principų 
įtvirtinimu jaunose sielose ir 
širdyse. 

(Bus daugiau) 

Rugpjūčio 23-ji Vilniuje — estradoje minėjimo organizatoriai, kalbėtojai ir svečiai 

Kongresmenai keliauja pas 
sandinistus 

New Yorkas. — Kongreso na
riai George Miller, Bonior, Ker-
ry ir Harkin turėjo savo pasita
rimus Nikaragvoje su sandinis-
tų oficialiais asmenimis, kuriuo
se Amerikos ambasados asme
nys negalėjo dalyvauti. Tačiau 
ne visada sandinistai palankiai 
žiūri į šiuos demokratus. Kai tik 
Atstovų rūmai nubalsavo at
mesti 27 mil. dol. paramą Cont-
ras kariams, Daniel Ortega tuoj 
išskrido į Maskvą pasidžiaugti 
kartu su savo draugais tuo lai
mėjimu. Minėtieji demokratai 
jautėsi labai nepatogiai — Mil
ler ir Bonior skrido į Managvą 
pareikšt i nepasitenkinimą. 
Tada, 1985 m., kaip rašo Evans 
ir Novak, jie patarė sandinis-
tams laikytis tik trejus metus, 
nes „reikalai Washingtone ga
li būti geresni", kadangi rinki
mus mano laimėti demokratai. 
Sandinistai pagarbiai sutinka 
Millerį, kai jis atvažiuoja į Ma
nagvą. Kai jie 1982 m. vizitavo 
Managvą su sen. Dodd ir kongr. 
Michael Barnes iš Marylando, 
prez. Ortega buvo užtikrintas, 
jog „tie trys yra mūsų revoliu
cijos draugai". Bet pridėjo, kad 
„Milleris yra daug daugiau pro
gresyvus negu Dodd ir Barnes 
ir tikrai nori mums padėti". 

Ryšiai su teisių grupėmis 

Pačioje Amerikoje Demokratų 
kairė, kaip rašo žurnalistai VVal-
ler ir Sobran,yra susirišusi stip
riai su taikos ir žmogaus teisių 
grupėm centrinėje Amerikoje. 
Harkin yra tos organizacijos 
iždininku, kuri rūpinasi centro 
Amerikos reikalais; jam padeda 
Čilės komunistų vado Orlando 
Letelier našlė ir kongresmenai 
Don Bonker iš VVashingtono ir 
Rober Garcia iš New Yorko. Pa
našiai veikia Solidarumo komi
tetas su Salvadoro žmonėmis, 
kuriems padeda Pat Schroeder 
iš Colorado, norėjusi būti JAV 
prezidente, o jai padeda sen. 
Barbara Mikulskį iš Marylando, 
Harkin ir Edvvard Markey su 

Gerry Studds iš Massachusetts, 
neskaitant Jesse Jackson, An-
drew Young ir Ed Asner. 

Sandinistų a u k ų rinkėjai 
Yra sudaryta Nikaragvos Tau

tinė konferencija ir jai priklau
so Dellums, Harkin, Edward 
Kennedy, Walter Fauntroy iš 
sostinės distrikto ir net resp. 
sen. Mark Hatfield iš Oregono. 
Medicinos pagalboje EI Salvado-
rui (nesumaišyti su Raudonuo
ju Kryžiumi) priklauso tuzinas 
kongresmenų, įskaitant ir Cro-
ckett. Šias jų surinktas aukas 
tvarko Salvadoro Demokratinis 
revoliucijos frontas, kairiųjų or
ganizacija. 

Pat Schroeder paraše aukų 
prašantį laišką sandinistams 
padėti. Vėliau ji naiviai atsisa
kė, pasiaiškindama, jog nežino
jusi, kad Nikaragvos sandinis
tai nesą neutralūs. Ir ji kandi
datavo į JAV prezidento postą. 
David Bonior yra Pax Americas 
vienas vadovų, o ši organizaci
ja vadovauja politinei akcijai, 
kuri Kongrese palaiko Salvado
ro komunistinius partizanus. 
1986 m. Pax Americas komite
te buvo 37 kongresmenai, visi 
demokratai, kurie aukojo tam 
tikras sumas pinigų. Pavyz
džiui, pats Bonior davė 5,000 
dol., Don Ewards 3,000 dol., o 
kiti po tūkstantinę. 

Naujoji k a i r ė 

Tie demokratai turbūt nėra 
komunistai, tačiau jie palaiko 
tai savo dalyvavimu, gal nesi-
orientavimu. Turbūt nė vienas 
neturi slaptų ryšių su sovietais. 
Jų pažiūros yra būti opozicijoje 
prieš prez. Reaganą ir jo veda
mą užsienio politiką, o vidaus 
politikoje jie krypsta į socializ
mą. Jiems nerūpi, kad jų veiks
mai gali padėti sovietams. „Jie 
žiūri į Ameriką kaip į pasaulio 
negerovių priežastį", sako vie
nas Atstovų rūmų kongresme-
nas respublikonas. „Ir kai išky-

Vilnius. — Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdis, kaip žinome, 
surengė šių metų rugpjūčio 23 d. 
pasirašyto pakto ir slaptų pro
tokolų pasmerkimą. 

Daugelis mūsų skaitytojų 
klausia, ar mes turime žinių, 
kaip tas mitingas praėjo. 
Nebuvus, būtų sunku jį iš kitų 
pasakojimų aprašyti. „Tiesoje" 
rugpjūčio 25 d. buvo atspausdin
tas platus reportažas, kurį čia tik 
su savo antraštėmis ir mes per
duodame. Tad tegu kalba kores
pondentas Algimantas Budrys. 

Aukštaičiai ir žemaičiai, 
sūduviai ir dzūkai 

Arjums teko giedoti maždaug 
šimtatūkstantiniame — kas ten 
tiksliai suskaičiuos — chore? 
Kai iš lūpų liejasi Maironio 
„Lietuva brangi" žodžiai, kai 
milžiniškoje balsų jūroje 
nebegirdi savojo, o visų dai
nininkų širdys plaka, regis, 
vienu ritmu... 

Ar jūs pajutote tą kraupią, 
šiurpulingą tylą, kai šimtas 
tūkstančių žmonių — moterų ir 
vyrų, senelių ir vaikų, atrodo, 
sulaikė kvėpavimą, kad tylos 
minute pagerbtų kritusius karo 
frontuose ir mirusius iš bado, 
užgesusius kalėjimuose ir to
limoje tremtyje... 

Visa tai buvo. Vilniečiai ir 
kaunieč ia i , aukštaičiai ir 
žemaičiai, sūduviai ir dzūkai 
rugpjūčio 23-iosios pavakarę 
nenutrūkstamu srautu traukė 
Vingio parko alėjomis į estrados 
aikštę, kad čia, žaliojoje Vil
niaus saloje, paminėtų 1939 
metų rugpjūčio 23 dienos 
Tarybų Sąjungos — Vokietijos 
nepuolimo sutarties pasirašymo 

metines, kad pagerbtų hitleriz-
mo ir stalinizmo aukų atmini
mą. Tame minios sraute matei 
susikaupusius, rūsčius veidus, 
po niauriu, lietaus debesų prit
vinkusiu rudenėjančiu skliautu 
lingavo trispalvės vėliavos, per
rištos juodais kaspinais, vyrai 
su Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio raiščiais ant rankovių 
vaikščiojo su dėžėmis aukoms, 
kurios bus skirtos paminklui 
nukankint iems stalinizmo 
metais, tai vienur, tai kitur 
buvo renkami parašai dėl demo-
kratiškenių įstatymų, ir galėjai 
pasidžiaugti, kad žmonės pama
žu vaduojasi iš dešimtmečiais 
slėgusio baimės ledo — pasirašo 
ne anonimiškai, bet nurody
dami ir savo pavardes, adresus. 

Susikaupkime visoje 
Lietuvoje 

Septinta vakaro. Dar prieš 
valandą estrada jau buvo pil
nutė lė , o dabar žmonės 
nebetelpa ir į erdvią aikštę, 
glaudžiasi po pušimis, kur irgi 
pasiekia oratorių balsas. Nuai
dėjus paskutiniams „Lietuva 

brangi" akordams , minėjimą 
pradeda Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys, profesorius Vy
tautas Landsbergis. 

— Tai nėra mitingas. Tai mi
nėjimas, susikaupimo diena, — 
sako jis. — Norėtume, kad čia 
nebūtų švilpimų ir šūksnių. Pa-
sirodykim rimti. Susikaupkime 
visoje Lietuvoje, kad suvoktume 
šios dienos svarbą. 

Profesoius kalba apie vadina
mąjį V. Molotovo ir J. Ribben-
tropo paktą, už kurio stovėjo 
blogio jėgos — Hitleris ir Stali
nas, hitlerizmas ir stalinizmas. 
Šias jėgas skatino Vakarų 
valstybių taikstymasis. Tada, 
ketvirtojo dešimtmečio pabaigo
je, Tarybų Sąjungoje buvo 
paminti lenininiai ir vidaus, ir 
užsienio politikos principai. 

— Dabar, kai žinome daugiau 
tiesos, neturime žvelgti į praeitį 
vien įskaudintu žvilgsniu, — 
pažymi kalbėtojas. — Pir
miausia patys turime būti 
kitokie. Ar kiekvienai nekaltai 
stalinizmo aukai garsiai 
pasakyta, kad ji nekal ta? 

D. Fligelio nuotrauka 

Stalinizmo virusas dar teberu
sena daugelio mūsų sielose. 

Šampanas pavir to krauju 
Ilgais plojimais sutinkamas 

Lietuvos liaudies poetas Justi
nas Marcinkevičius. Jis prisi
mena 1939 metų Maskvos laik
raščius, kuriuose buvo išspaus
dintos nuotraukos: J. Stalinas, 
pakėlęs taurę šampano, svei
kina V. Molotovą ir J . 
Ribbentropą, pasiraš iusius 
sutartį, kurią atsisakė suprasti 
Europos šalių kompartijos, 
kultūros veikėjai, visos pažan
gios jėgos. 

— Po savaitės šampanas 
pavirto krauju — prasidėjo An
trasis pasaulinis karas, — 
sielvartingai ištaria poetas. 
1939 metų rugpjūčio 23 dienos 
V. Molotovo — J. Ribbentropo 
paktą reikia laikyti strategine 
stalininės politikos klaida, ir 
štai todėl mes smerkiame šį 
paktą. 

Kalbėtojas primena, kad šio
mis dienomis Maskvos moksli
ninkai vėl paskelbė, kad negali 

(Nukelta į 2 psl.) 

Jugoslavai už naują konstituciją 

la nusiginklavimo kontrolės rei
kalai, jie esmėje yra vėl ir vėl 
sovietų pozicijoje". Jie neturi 
sovietų įsakymų kaip balsuoti, 
bet jei ir turėtų, jie kitaip nebal
suotų. Yra taip, lyg „Naujoji 
kairė" savaime yra įsiskverbusi 
į Kongresą. 
Pažvelkime į sen. Christopher 

Dodd. Jis yra buvusio prieš ko
munistus nusistačiusio senato
riaus Thomas Dodd sūnus. Jau
nasis Dodd yra progresyvus ir 
turi didelį spaudos pasitikėjimą, 
ko neturėjo jo tėvas. Jis artimas 
Bianca Jagger, kuri naudoja jo 
įstaigą prieš Contras veiklai ir 
dirba už sandinistus, praneša 
Miguel Bolanos, buvęs žvalgy
bos agentas sandinistų slaptoje 
tarnyboje. 

Rytoj apie Kongreso narių da
lyvavimą Pasaulio Taikos tary
bos veikloje. 

Belgradas. — Slovėnijos rašy
tojų ir sociologų komisijos pa
skelbė dokumentą, kuriame rei
kalaujama, kad naujoji Jugosla
vijos konstitucija įstatyminiai 
užtikrintų politinį pliuralizmą, 
taip pat įsakmiai paskelbtų įsta
tymų leidžiamosios valdžios, 
vykdomosios valdžios ir teismo 
institucijų visišką viena nuo ki
tos atskyrimą. Slovėnijos inte
lektualai dokumente, kurį pa
skelbė oficialioji Jugoslavijos ži
nių agentūra Tanjug, taip pat 
reikalauja, kad naujoje krašto 
konstitucijoje Slovėnijai būtų 
pripažinta teisė savarankiškai 
nustatyti ir vykdyti savo vidaus 
ir užsienio politiką, kad visame 
krašte būtų panaikinta mirties 
bausmė ir kad būtų leidžiama 
jaunimui sąžinės sumetimais 
atsisakyti nuo karinės prievo
lės. 

Pažymėtina, kad neseniai taip 
pat ir visos Jugoslavijos Rašy
tojų sąjungos prezidiumas buvo 
paskelbęs pareiškimą, kuriame 
buvo reikalaujama, kad nau
jomis krašto konstitucijos nor
momis būtų aprėžiamos centri
nėm valdžiom suteiktos galios ir 
kad visiem piliečiam būtų užtik
rintos jiem priklausančios lais
vės, suderinamai su tarptauti
nės bendruomenės pripažinto
mis žmogaus teisėmis. Taip pat 

ir šį pareiškimą atspausdino ofi
cialioji Jugoslavijos žinių 
agentūra. Šiuo metu Jugoslavi
joje yra svarstomas krašto kons
titucijos pakeitimo projektas. 

Vyriausybė tariasi 
su Solidarumu 

Varšuva . — Lenkijos 
Solidarumo atstovas pranešė 
spaudai, jog šį trečiadienį 
Lenkijos vyriausybė pradėjo 
pasitarimus su Solidarumo 
vadu Lech VValesa Varšuvoje 
neskelbiamoje vietoje. Lenkijos 
vyriausybės vardu pasitarimus 
ves Vidaus reikalų min. gen. C. 
Kiszczak. Pasitarime dalyvaus 
ir Katalikų Bažnyčios atstovas. 
Tai pirmasis pasitarimas tarp 
Lech VValesos ir komunistų vy
riausybės. Streiko nutraukimas 
priklausys nuo pasitarimų 
eigos, sako Solidarumo atstovas 
Mazovviecki. Pagrindine 
pasitarimų tema — pliuralizmas 
ir Solidarumo legalizavimas. 

Sovietų karo lėktuvai 
į Afganistaną 

Washingtonas. — Amerikos 
Valstybės departamentas ap
kalt ino Sovietų Sąjungą 
Genevos susitarimų sulaužymu 
Afganistano reikalu. Sovietų 
Sąjunga pasiuntė savo karo lėk
tuvus į Afganistano teritoriją 
bombarduoti laisvės kovotojų 
pozicijas prie Konduzo miesto, 
kurį partizanai, priartėję prie 
miesto ribų, būtų užėmė. Tai 
pirmas kartas, kai Amerika 
apkaltino sovietus, sulaužius 
Afganistgano susi tar imus. 
Diplomatai sako, jog maždaug 
4.000 sovietų karių buvo 
nuskraidinta j Kunduzo miestą 
padėti gintis afganu komunistų 
kariams. Lėktuvai atskrido iš 
Sovietų Sąjungos,ir tai yra pir
masis rimtas sutarties sulau
žymas. 

— Amerikos nuomonių tyri
nėjimo agentūros praneša, kad 
viceprez. Bushas veda šiuo metu 
18 punktų daugiau prieš gub. 
Dukakį prezidentiniuose ap
klausinėjimuose. 

— G d a n s k e Solidarumo 
vadas Lech VValesa jspėjo Lenki
jos vyriausybe, kad šį kartą So
lidarumas nemano sustabdyti 
streikų, jei nebus pripažintas 
Solidarumas. VValesa kartu su 
darbininkais yra Lenino 
liejyklų viduje,ir jei vyriausybė 
nori pradėti kalbėtis, jis ir jo 
padėjėjai esą pasiruošę 
deryboms. 

— Izraelis uždarė 108 pales
tiniečių šalpos įstaigas. 

Vi ln ius . — Lietuvoje 
paskelbta buvusios Molotovo 
telegramos tekstas Vokietijos 
pasiunt iniui Šulenburgui 
ryšium su 1939 m. rugpjūčio 23 
d. paktu. 

Maskva, 1939 m. spalio 8 d. 
Slaptai! 

Pone Pasiuntiny, 

Aš turiu garbės patvirtinti, 
kad pagal slaptąjį papildomą 
protokolą, pasirašytą 1939 m. 
rugsėjo 28 d. tarp TSRS ir Vo
kietijos, galioja šis susitarimas 
dėl Lietuvos: 

1. Lietuvos teritorija, pami
nėta protokole ir pažymėta 
žemėlapyje, pridėtame prie 
protokolo, nebus okupuota, 
jeigu Raudonosios Armijos jėgos 
bus išdėstytos (Lietuvoje). 

2. Vokietijos kompetencijoje 
pa l iekama teisė nus ta ty t i 
terminą dėl susi tar imo 
įgyvendinimo — paminėtos 
Lietuvos teritorijos prie Vokieti
jos prijungimo. 

Prašau Jus, pone Paiuntiny, 
pr i imti mano aukščiausią 
pagarbos pareiškimą. 

V. Molotovas. 
Šalt.: SSSR - Germanija 1939 

- 1941 - 1983, p.14 

TRUMPAI l 
IŠ VISUR 

— Pietų Afrikos paskutinis 
dalinys išvyko iš Angolos. Ten 
jų kariuomenės daliniai buvo 
nuo 1976 metų. Liko tik Kubos 
kareiviai, kurie atvyko padėti 
marksistinei Angolos vyriausy
bei/ kai 1975 m. portugalai 
suteikė jai nepriklausomybę. 

— Nikaragvos sandinistų 
prez. Daniel Ortega pratęsė 
ginklų paliaubas su Contras 
kariais iki rugsėjo mėnesio galo. 

— Genevoje vykstančiose 
Irano-Irako derybose nepada
ryta jokios pažangos. Dideli 
ginčai vyksta dėl pietinės Irano 
sienos su Iraku. 

— Washingtone pranešama, 
jog viceprez. Busho sūnus ir sen. 
Bentseno sūnus buvo Texas 
valstijoje 1968 m. įrašyti į 
Tautinius savisaugos dalinius. 

— Bostone pranešama, jog 
gub. Dukakio administracija 
buvo priversta per paskutinius 
2 mėnesius trečią kartą pasis
kolinti 200 mil. dol.. kad galėtų 
apmokėti valstijos išlaidas. 
Valstijos iždininkas sako, kad 
kitą mėnesį vėl teks skolintis. 

— D e m o k r a t ų parti ja 
pranešė, jog birželio ir liepos 
mėnesiais iš korporacijų, darbo 
unijų ir turtingesnių asmenų 
surinko 4.8 mil. dol. rinkimų 
reikalams. Partija mano, kad iš 
viso turėtų surinkti 42 mil. dol., 
kad galėtų gerai pravesti prezi
dentinių rinkimų propagandą. 

— Lenki jos min. pirm. 
Zbigniew Messner pareiškė, jog 
vyriausybė padarė daug klaidų 
krašto darbininkų gyvenime. 
Vyriausybės ekonominės refor
mos nepasisekė, pareiškė jis 
partijos centrinio komiteto 
posėdyje. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Gun

da, Veronika. Gytis, Burvilė. 

Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Anto-
ninas, Kalista. Protenis, Tu-
gaudė. 

OKAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:15. leidžiasi 7:26. 
Temperatūra dieną 85 1., 

naktį 62 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

MOKSLO METŲ 
PRADŽIA 

„Žiburio" lituanistinė mo
kykla naujuosius 1988/89 
mokslo metus pradės šeštadienį, 
rugsėjo 10 d., 9 vai. ryto Kul
tūros centro patalpose. 

Pirmą šeštadienį mokslas 
tęsis nuo 9 vai. iki 12:00. 

Aštunto skyriaus mokiniams 
vasaros atostogos bus prailgin
tos dar viena savaite. Jiems pir
moji mokslo diena bus rugsėjo 
17 d. Laukiame grįžtant visų 
buvusių mokinių ir tikimės 
naujų, kurie dėl įvairių priežas
čių iki šiol negalėjo mokyklos 
lankyti. 

Danutė Doveinienė 

NEAKIVAIZDINĖ 
MOKYKLA KVIEČIA 

Detroito „Židinio" neakivaiz
dinė lituanistinė mokykla nau
jus mokslo metus pradeda 
rugsėjo pradžioje. Visi susi
domėję galimybe pasinaudoti 
šia mokykla (lietuviškai kalban
tieji) prašomi kreiptis telefonu 
517-784-7834. Skambint i 
vakarais. 

PRIEŠMOKYKLINIO 
AMŽIAUS VAIKŲ TĖVŲ 

DĖMESIUI 
Detroito „Žiburio" lituanis

tinė mokykla naujuosius 
mokslo metus pradeda šešta
dienį, rugsėjo 10 d. Kartu su 
„Žiburio" mokykla veikia 
„Žiburėlis" A ir B, tai dvi kla
sės priešmokyklinio amžiaus 
(3-6 metų) vaikams. 

„Žiburėlio" A klasė tik lietu
viškai kalbantiems vaikams. 
„Žiburėlio B klasė — lietuviškai 
ir angliškai kalbant iems 
vaikams. 

Visi naujų mokinukų tėvai 
kviečiami iš anksto vaikučius 
užregistruoti pas mokyklos 
vedėją mok. Danutę Doveinie-
nę, tel. (313) 268-7970. Pri
imami vaikučiai, sulaukę 2 
metų ir 9 mėn. amžiaus. 

„Žiburėlis" A — lietuviškai 

kalbančių klasė ir „Žiburėlis" B 
— lietuviškai ir angliškai kal
bančiųjų klasė mokslo metus 
pradės šeštadienį, rugsėjo 17 d. 

T. U. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
GEGUŽINĖ 

Rugpjūčio 21d. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose įvyko 
Lietuvos Dukterų sąjungos 
Detroito skyriaus ruošiama 
gegužinė-piknikas. 

Lietuvos Dukterų uždavinys 
yra padėti nelaimėje atsidū
rusiems lietuviams. Organiza
cijos narės lanko ligoninėse ir 
namuose esančius ligonius bei 
įvairių nelaimių prislėgtus 
lietuvius. Jų darbas tylus, bet 
giliai prasmingas. 

Šiuo metu Lietuvos Dukterų 
sąjungos Detroito skyriaus 
valdybą sudaro: pirmininkė 
dailininkė Stasė Smalinskienė, 
iždininkė Bronė Selenienė ir 
sekretorė Kazė Balukienė. 

Tuoj po pamaldų visi skubėjo 
į Dievo Apvaizdos parapijos 
salę, kur jau laukė šeimininkių 
skaniai paruoštas maistas bei 
Lietuvos Dukterų kepti bei su
aukoti įvairūs pyragai, kavutė 
bei arbatėlė. Jaukioje aplinko
je svečiai vaišinosi ir savo tarpe 
šnekučiavosi. Svečių buvo ne tik 
iš Detroito lietuvių parapijų, bet 
taip pat matėsi ir iš Lietuvos čia 
besilankančių. 

Veikė ir turtingas „Laimės 
šulinys". Prieš dovanų paskirs
tymą pi rmininkė Stasė 
Smalinskienė padėkojo šeimi
ninkėms bei visiems prisi
dėjusiems savo darbu, paauko
tais pyragais , maistu, 
dovanomis laimėjimams ir vi
siems sveteliams, taip gausiai 
atsilankiusiems į gegužinę. Po 
toji įteikė 200 dol auką neseniai 
iš Lietuvos atvykusiam ir mūsų 
apylinkėje apsigyvenusiam Ro
mui Melašiui, jo pirmiesiems 
žingsniams šiame krašte pa
remti. 

Gegužinė davė gražų pelną 
Lietuvos Dukterų ateities dar
bams. 

Vytautas Kutkus 

Kiekv iena tauta...Reportažas iš Vilniaus 
(Atkelta iš 1 psl.) 

rasti archyvuose papildomų 
slaptų tos sutarties protokolų. 
Jis tuo suabejoja, sakydamas, 
kad neranda to, ko nenori rasti, 
ko nereikia rasti, ir pasiūlo 
maskviečiams į talką Pabaltijo 
istorikus ir archyvininkus. 

— Jei mokėčiau piešti, tos 
sutarties pasirašymą pavaiz
duočiau tokia karikatūra, — 
kalba Justinas Marcinkevičius, 
— Hitleris ir Stalinas, vienas iš 
vienos pusės, kitas — iš kitos, 
ryja Europos žemėlapį, užsiger
dami iš bokalų, kuriuose tautų 
kraujas, ašaros, neviltis. O greta 
stovi kitos didžiosios Europos 
valstybės ir pritariamai link
čioja: „Į sveikatą, į sveikatą..." 

Oratorius siūlo į minėjimo 
rezoliuciją įtraukti punktus, 
raginančius paskelbti sąjun
ginėje spaudoje V. Molotovo — 
J. Ribbentropo paktą ir jį 
pasmerkti; įstatymu numatyti 
dokumentų įslaptinimo laiką 
tokį, koks egzistuoja demo
kratiškose valstybėse; atidaryti 
visų archyvų duris moksli
ninkams, literatams, žurnalis
tams, ir visiems, besidomin
tiems istorija; išleisti papildomą 
„Lietuvos TSR istorijos 
šaltinių" tomą; kuo skubiau 
parengti naują Lietuvos istori
jos programą ir vadovėlį 
vidurinėms mokykloms. „Tegy
vuoja tauta, laisvai bend

raujanti su savo istorija", — 
skelbia poetas. 

Ekologijos problemos 
Prie mikrofono — akademikas 

Antanas Buračas. Jis kalba 
apie vis grėsmingesnes ekologi
jos problemas, kurias didele 
dalimi lemia sąjunginių minis
terijų diktatas, paliečia respub
likos suverenumo klausimą, 
pritaria Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko V. 
Sakalausko ir Lietuvos KP Cen
tro Komiteto sekretoriaus A. 
Brazausko nuomonei, išdėstytai 
spaudoje dėl Ignalinos atominės 
elektrinės trečiojo bloko 
statybos. 

— Savo vaikų vardan, — sako 
akademikas, — su broliais lat
viais mes pasiryžę masiniu 
žygiu užblokuoti visą elektrinės 
teritoriją, kad sutrukdytume 
tolimesnę statybą. 

A. Buračas ragina sušaukti 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos specialią sesiją 
pasiūlymams naujai respub
likos Konstitucijai parengti, 
peržiūrėti rinkimų įstatymą, 
ryžtingiau reabilituoti staliniz
mo aukas, grąžinti gerą vardą 
lietuvių kultūros veikėjams V. 
Krėvei-Mickevičiui, M. Bir
žiškai ir kitiems. Kalbėtojas 
kviečia visus veikti taip, kad 
suklestėtų laisvas darbas, kad 
skambėtų laisva daina lygia-
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IŠGIRSKIME 
JAUNIMO BALSĄ 

AURELIJA BALAŠAITIENĖ 
Buvo miela skaityti „Draugo" 

rugpjūčio 18 dienos laidoje Phi-
ladelphijos „Aušrinės" tautinių 
šokių grupės atstovo Tomo Dan-
tos straipsnį, kuriame jis labai 
tiksliai ir logiškai diskutuoja 
Hamiltone įvykusios šokių 
šventės nuotaikas ir padarinius. 
Tik ir vėl tenka abejoti, ar tie, 
kuriems taikomos tame straips
nyje išdėstytos mintys, skaitys 
ir ar atsakys į bent vieną Tomo 
Dantos klausimą. 

Jo priekaištai rengėjams nėra 
be pagrindo, nes susipažinimo 
vakaras ir sekmadienio iškil
mingas banketas, skirtas „spe
cialiai" publikai, paliko už durų 
didelę jaunimo minią, kuri ne
turėjo kur dingti ir nebeturėjo 
jokios programos. Atrepetavo, 
atšoko, jiems buvo paplota, o to
liau — žinokitės. Ir taip liko 
tušti šeštadienio ir sekmadienio 
vakarai. Prieš šventę spaudoje 
buvo pakartotinai rašoma, jokiu 
būdu jaunimo nepalikti vieno, 
bet į tokius perspėjimus niekas 
nekreipė dėmesio. Už jaunuolių 
padarytą žalą ir lietuvių vardo 
teršimą kai kas siūlo reikalau
ti iš vadovų atsakomybės. Sako
ma, kad vadovai, tiek daug rū-

teisiškoje su kaimyninėmis res
publikoje. 

Centro Komiteto sekretorius 
už suverenitetą 

Kalba LKP Centro Komiteto 
sekretorius Lionginas Šepetys 
Jis sako, kad tylos minute ką 
tik pagerbėme stalinizmo ir hit-
lerizmo aukų atminimą ir paža
dame kuo greičiau pastatyti 
joms paminklą, mes ėmėmės 
pačių ryžtingiausių žygių, kad 
deportacija būtų pasmerkta 
kaip antikonstitucinė. 

— Šiandien čia smerkiame 
hitlerizmo ir stalinizmo poli
tikos teoriją ir praktiką, kurios 
išeina už blogio ir gėrio ribų, — 
sako CK sekretorius. — Esu 
įsitikinęs, kad šiandieninė 
mūsų šalies vadovybė, paskel
busi persitvarkymą, nepasira
šytų tokios sutarties, kad ir 
kokia sunki būtų padėtis. Minė
dami praeitį, rūpinkimės ir atei
timi, kad būtumėm lygūs tarp 
lygių visoje šalyje, visuose savo 
darbuose, savo mintyse. Neabe
joju, kad TSRS taps tikra 
federalinė valstybe, o Lietuva 
turi įgauti tikrą suverenitetą. 
Apie tai buvo kalbėta ir XIX 
sąjunginėje partinėje konferen
cijoje. 

Kalbėtojas sveikina Mokslo 
Akademijos pastangas, rengiant 

naują Konstituciją, pažymi, kad 
Sąjūdis — tai persitvarkymo 
rezultatas, mūsų vilčių rezul
tatas, ir paragina veikti drauge, 
kad įsivyrautų dvasingumas. 

(Bus daugiau) 

pėsčio į programą įdėję, tiek pra
kaito išlieję ir nervų prigadinę, 
turi teise į pagerbimą ir poilsį. 
Bet argi jie galėtų tą darbą 
atlikti, jei nebūtų jaunimo, 
kuris lankytų repeticijas, moky
tųsi, tvarkytų savo tautinius 
drabužius ir keliautų? Kitaip 
sakant, vieni be kitų neegzistuo
tų. 

Vykstant su grupe, kurioje 
yra be tėvų keliaujantis jauni
mas, negalima tos grupės palik
ti be atsakingo asmens, kuris, 
kaip Tomas Danta pastebėjo, 
draustų, tvarkytų ir rūpintųsi, 
kad būtų elgiamasi tvarkingai 
ir kultūringai. Kaip vadovai 
savo grupę išsivežė iš namų, 
taip ją ir turi grąžinti. Nuo jų 
priklauso tvarkdario parinki
mas ir grupėv elgesys už šokių 
arenos ribų. Lygiai kaip moky
tojai, išvežę vaikus j muziejų ar 
kitokią iškylą, po programos jų 
nepaleidžia jų pačių valiai, bet 
tvarkingai grąžina ten, iš kur 
juos pasiėmė. 

Pastebėjo Danta ir tą faktą, 
kad viebučiuose taip pat mūsų 
veteranai šokėjai ir vyresnieji 
nepasižymėjo geru elgesiu... Ne
sistebiu. Mes per literatūrą, pri
siminimus vis dar su savotišku 
atavizmu dieviname kaimą, juo
kiamės iš etiketo, tai ir nenuo
stabu, kad, netikėtai patekus į 
elegantišką aplinką, išlenda 
mūsų kaimiškas primityvumas. 
Štai dabar skaitome apie nepri
klausomos Lietuvos laikinąją 
sostinę Kauną, taip pajuokiant 
jos vakarietišką gyvenimo ir ap
rangos stilių, kad darosi koktu, 
bet drauge ir suprantama — kai 
kurie mūsų jau daugiau kaip 
keturius dešimtmečius Ameri
kos didmiestyje gyveną žmonės 
norėtų visus apauti vyžomis, 
valgydinti grikių koše ir apnak-
vydinti ant šieno kūgio. 

Kaip ten bebūtų, visų didžių
jų renginių metu lietuviško 
jaunimo vandalizmas ir barba
riškas elgesys padarė didelę 
žalą lietuvių vardui. Jei nedi
delis skaičius vietinių gyvento
jų ir pasigroži mūsų šokiais, pa
siskaito dienraštyje aprašymus, 
bet juos greitai pamiršta, kaip 
pamirštame mes kokį egzotišką 
kitų tautų renginį. Bet toks bar
bariškas elgesys ilgai išlieka 
eilinio žmogaus atminty. Juk 
nėra abejonės, kad ne visas lie
tuviškas jaunimas taip elgėsi, 
bet, kaip toji stiklinė pieno, ku
rią tik vienas lašas dervos užter
šia, dėmė krinta ant visų. Aiš
ku, kad tai nėra teisinga ir kad 
nukenčia nekalti, nukenčia visi 
lietuviai, be kartų skirtumo. 
Bet kaip to išvengti ateity? 

Danta siūlo, planuojant būsi
mus grandiozinius įvykius, 
įtraukti jaunimą. Puiki mintis, 
bet iki šiol neįgyvendinama, nes 
jaunimas paprastai paliekamas, 

kaip nieko neišmanantis, už po
sėdžių durų. Antra vertus, Dan
ta kartoja vyresniųjų klaidą, sa
kydamas, kad nusikaltusių pa
vardės yra žinomos, kad jie 
turėtų būti nubausti, bet pats tų 
pavardžių neskelbia. J is tik ne
drąsiai siūlo, kad „reikėtų jų pa
vardes paskelbti lietuviškoj 
spaudoj". Kaip mano balso, 
aprašius prieš ketverius metus 
panašų vandalizmą viename 
Clevelando viešbutyje, niekas 
negirdėjo, taip bus ir dabar. Aš 
net gi spaudoje buvau gerokai 
pabarta, kad drįsau parašyti tie
są apie mūsų jaunimo išdaigas 
ir reikalavau pavardžių paskel
bimo. Bet ar gi nėra žinoma, 
kad nusikaltėlio slėpimas yra 
taip pat lygus nusikaltimui? Ką 
mes slepiame ir kodėl? Juk gan
dai ir paskalos yra žymiai 
žalingesni negu tiesa. Kartojant 
pa ska l a s , suk lys tama , 
pridedama ir kartais nekaltos 
pavardės patenka į kaltinamųjų 
sąrašus. 

Paskelbimas nedrausmingų 
jaunuolių pavardžių būtų nema
lonus jiems ir skaudus jų tė
vams. Bet tai būtų pati efektin
giausią ir geriausia bausmė. Or
ganizacijos ir grupės, gavusios 
jų sąrašus, pas save jų neįsileis
tų. Tėvai galėtų pritaikyti baus
mes, o tam tikras boikotas ir 
užtarnauta panieka liktų įspė
jimu kitiems. 

Danta spėlioja, kad po ketve
rių metų tokias išdaigas darys 
kiti. Jis gali būti teisus. Tačiau 
jei bent vieną kartą bus viešai 
ir griežtai susidorota su tokiais 
išsišokėliais, tas žinojimas eis iš 
lūpų į lūpas, nebus užmirštas ir 
pasitarnaus tokius išsišokimus 
sustabdyti. J ie turi būti išrauti 
su šaknimis, kaip tos mūsų vi
suomenės piktžolės. Jei už žalą 
galima atsilyginti pinigai?, tai 
kokiomis priemonėmis atstaty
sime gerą lietuvių vardą, už 
kelis išsišokėlius užsitarnavus 
.,laukinių" epiteto? Juk jau dau
gelio metų patirtis rodo, kad ki
tokios išeities nėra, bet nieko 
nedaroma. Tik vėliau laužome 
rankas, kad mūsų pastangos 
kelti Lietuvos vardą supliūkša, 
kaip muilo burbulas. Ir gaila 
tokių, kaip Tomas Danta, ant 
kurio patriotiškos ir protingos 
galvos krinta kolektyvinės kal
tės dėmė. Tik dar yra viltis, kad 
jo vieno „iš dviejų tūkstančių 
jaunimo" balsas neliks balsas 
tyruose. 

Rengėjai turi įtraukti jauni
mą į visų renginių planus pata
riamuoju balsu. Nusikaltusius 
bausti, paskelbiant jų pavardes 
.juodame sąraše". Auklėti ir 
drausti mūsų vyresniuosius, 
kad jie savo blogu pavyzdžiu ne
gundytų jaunimo juos imituoti. 
(Iš patirties žinau, kad tėvai į 
skautų stovyklas ir kitur atsi
veža alkoholinių gėrimų.) Rei
kalauti iš rengėjų, kad jaunimui 
ir visiems kitiems būtų sudary
tos sąlygos kultūringai pabend
rauti , surandant tinkamo dy
džio patalpas ir suplanuojant 
programas ir tokiu metu, kai 
vyksta „pagerbimai". Nepakan-
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ka planuoti oficialios progra
mos, svarbu taip pat pasirūpin
ti, kas po jos. Juk kai laivas 
įpaukia į uostą, keleiviams ir 
įgulai yra nuleidžiamas tiltelis, 
kad jie galėtų saugiai pasiekti 
krantą. Įvesti naują elementą 
mūsų jaunimo grupėse, kaip tai 
praktikuojama amerikiečių; 
išrinkti „pavyzdingiausią", 
„punktualiausią", „draugiš
kiausią", „drausmingiausią" ir 
t.t. Sudarius progą, juos pagerb

ti, „apvainikuoti". Tai būtų aks
tinas konkuruoti savo geru el
gesiu ir taip pat rasti dar vieną 
bendravimo bei pramogos ele
mentą, kurio labai reikia, kad 
galima būtų atsikvėpti nuo 
repeticijų ir pamokymų. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. VIJAY BAJAI. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kedzie A ve.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 5820221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus :r kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 535-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . ant r . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDJNĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sutte 324 Ir 
5835 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 

Tel. 565-2900 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 Ist Street 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Mills. U 
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses' 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Higtmay 
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Dr. Tumasonio kabinetą perime 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 7 I s t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. MS-775S 



Pakistano nelaimė — 

AFGANISTANO 
ATEITIS 

KEITĖSI DIRIGENTAI, BET 
NESIKEITĖ ALFONSAS GEČAS 

Nors Afganistano laisvės ko
votojai prieš komunizmą ir So
vietų Sąjungos pastatytą mario
netinę valdžią eina ir toliau, bet 
po Pakistano prezidento Zia ul-
Haq tragiškos mirties kyla nau
ji klausimai. Partizanai kovoja 
prieš komunistinę valdžią, 
Sovietai pamažu ištraukia savo 
kariuomenę, bet ginklus siunčia 
tiek partizanams vakariečiai, 
tiek komunistams Sovietai. 
Paskutiniu metu jau partizanai 
nusiskundžia, kad jie permažai 
gauna iš Amerikos jiems per 
Pakistaną siunčiamų nešiojamų 
raketų, kurios buvo labai pa
vojingos sovietų ir komunistų 
afganistaniečių lėktuvams ir 
patrankoms. Kodėl taip yra, 
sunku pasakyti. Bet gal prezi
dento ir diktatoriaus mirtis 
sulaikė pagalbą Afganistano 
laisvės kovotojams. 

Sovietų Sąjunga po ilgų dery
bų Genevoje, po Pakistano ir 
amerikiečių dalyvavimo pra
dėjo savo kariuomenės dalis ati
t raukt i . Tas atsitraukimas 
neina taip greitai, kaip buvo ža
dėta, neina taip sklandžiai, kaip 
buvo numatyta. Sovietų valdžia 
nori pal ikt i komunistus 
Afganistano valdžioje, nors ir 
koalicinėje vyriausybėje. 

Partizanų vadai nedalyvavo 
derybose. Jie dabar nenori 
kalbėti apie koalicinę valdžią su 
komunistais. Pačių partizanų 
yra kelios grupės, — sakoma, 
kad septynios, bet iš tikrųjų 
daugiau, — taigi ir jiems bus 
sunku sudaryti koalicinę 
vyriausybę, jeigu pavyktų 
komunistus nugalėti ir išvyti iš 
savo krašto. Net ir tuo atveju, 
jeigu tektų kovoti su komunis
tiniais partizanais, remiamais 
Sovietų Sąjungos, nauja vyriau
sybė bus t ik laikina, tik 
pereinamoji, kol bus paskelbti 
rinkimai. 

Rinkimai galės būti tik susi
tvarkius viduje po daugiau negu 
šešerių metų karo su Sovietais. 
Po Pakistano prezidento žuvimo 
lėktuvo nelaimėje dabar ir 
partizanų kovos įgauna naują 
fazę. nes buvęs prezidentas, nors 
Pakistane nebuvo populiarus 
kaip diktatorius, buvo tikras 
partizanų globėjas ir rėmėjas. 

vės vardu, nors svetimųjų ir ne
bus, bet tik svetimųjų buvę 
tarnai. 

Todėl Vakarai žiūri į šį Azijos 
kraštą, kaip į krauju nudažytą 
žemę, kurioje neliks nė vienos 
pėdos nepaliestos pačių afganis
taniečių kraujo, kur nebūtų po 
velėna afganistaniečių kūnų. 
Tai mato ir patys afganista
niečiai, norį įvesti islamiškos 
valstybės įstatymus, kurie lei
džia keršto veiksmus ir iššaukia 
pasigailėjimo ne tur inč ius 
gyventojus naikinti savo prie
šus. Dabar priešai yra ne tik ru
sai ar rusų atsiųsti svetimtau
čiai, priešai yra ir savieji broliai, 
išdavę Afganistano ramų gyve
nimą. 

Tai žino komunistinė valdžia, 
kuri šiuo metu yra Sovietų 
Sąjungos išrinktų pataikūnų 
rankose. Žino taip pat, kad jie 
turi kovoti ne tik už valdžią, bet 
už savo gyvybes iki paskutinio 
nio kraujo lašo. Kurie nugalės, 
kurių kraujas patreš Afganis
tano žemę, dabar yra klausimas, 
kurio negali išspręsti nei prie
šai, nei draugai. 

Afganistano laisvės kovotojai 
nenuleidžia rankų net ir tada, 
kai jie gauna mažiau ginklų iš 
vakariečių ir mažiau paramos iš 
Pakistano, kol jis susitvarkys po 
prezidento Zia mirties. Afganis
taniečiai, savo kalnuoto krašto 
padedami, kovoja prieš galingas 
jėgas, bet neturinčias krašte pri
tarimo. Nors daug afganista
niečių turėjo pasitraukti į 
Pakistaną ar Iraną, nors daug 
jų jau yra Amerikoje ir Kana
doje, bet jie nesiliauja nei propa
gandiniu, nei ginklų siuntimu, 
nei pagalbos prašymu, nei pa
galiau kovingumu kad ir iš tolo 
prisidėti prie savo krašto laisvės 
atgavimo. Afganistanas, kaip 
patys afganistaniečiai sako, nie
kada nėra pasidavęs svetimai 
valdžiai ar svetimai įtakai. 

Kaip musulmonai, jie neturi 
tikro gailestingumo savo prie
šui, nors jis būtų jų tautietis. 
Partizanai neturi pasigailėjimo 
parsidavusiems Sovietų Rusijai 
komunis tams, kaip pasi
gailėjimo niekada neturėjo ir 
neturi komunistai. Broliškas 
kraujas liejasi iki kraštuti
numo, kol laisvė bus atkovota. 
Paskui liesis keršto kraujas lais-

Vakariečiams ir visiems lais
viesiems žmonėms žiūrint iš tolo 
į šias Afganistano kovas, dar 
neima tikroji baimė, kad kada 
nors gali ta pati kova užvirti 
tarp laisvųjų ir pavergtųjų. Vie
ni ir kiti tada neturės pasi
gailėjimo, kaip ir afganistanie
čiai, kaip pakiestaniečiai, kaip 
iraniečiai . Musulmoniški 
kraštai dabar kovoja tarp savęs 
ir prieš išorinį pasaulį. Ypač 
iškilo musulmoniškas kraštuti
numas, vadinami šiitai, kurie 
nesigaili savųjų, juo labiau 
svetimųjų. Iranas ir Irakas 
nutraukė po ilgų pastangų 
karą, bet dar jo nebaigė. Juo la
biau jis nesibaigia ir greitai ne
sibaigs Afganistano kalnuose, 
kur žmonės ne daug ką gali pra
rasti, bet gali laimėti tai, kas 
yra brangiausia ir dėl ko jie jau 
kelerius metus kovoja, tai yra 
laisvę. 

Pakistano netikrumas po 
lėktuvo nelaimės kelia netikru
mą ir Afganistane. Tai kelia 
netikrumą ir visame laisvajame 
pasaulyje, ypač Amerikoje ir 
Europoje. Azija susirūpinusi, 
bet Indija žiūri kaip į tam tikrą 
laimėjimą. Bet nei Indija, nei 
juo labiau Amerika ir Europa 
negali ramiai žiūrėti į nesibai
giančias kovas tarp Sovietų 
remiamo Kabulo, Afganistano 
sostinės, komunistų ir laisvės 
kovotojų, remiamų Vakarų ir 
Pakistano. Kaip mes žiūrėtume 
į prezidento Zia, perversmo 
keliu paėmusio Pakis tano 
valdžia, kaip mes žiūrėtume į jo 
žiaurumą, sunaikinant savo 
priešus žudymais ir viešais 
korimais, kaip buvusio minis-
terio pirmininko Butto, šiuo 
metu iškyla didelė problema 
Afganistano kovoms, laisvės 
kovotojams, Vakarams, teiku
siems ginklus ir rėmusiems 
laisvę. 

Į Pakistano nelaimę ir Afga
nistano ateitį tegalima žiūrėti 
tik atviromis akimis ir laukimu. 
Nuo naujos politinės padėties 
priklausys laisvė šioje Azijos 
dalyje. Nuo to priklausys ir vi
sos Azijos ateitis, nes ten jau 
braška ne tik Pakistanas, kovo
ja ne tik Afganistanas, bet 
suirutės kyla ir Burmoje ir vi
same prie Indijos vandenyno 
pakraštyje. 

P . S. 

Neseniai pasitraukė iš Lietu
vių Operos chormeisterio pa
reigų muz. Alfonsas Gečas ir 
persikėlė gyventi į Wisconsino 
valstiją. 

Kai 1949 metų pradžioje di
džioji pabėgėlių banga iš Eu
ropos atvyko į JAV, tada ir į šio 
k raš to l ie tuvių ku l tū r in į 
gyvenimą įsiliejo daugelis ką 
tik atvykusių. Vien tik fizinis 
darbas nepatenkino atvykusių. 
Įsijungti į vietines organizacijas 
buvo sunku, nes daugeliui 
nebuvo lengva su anglų kalba. 
Tad savaime susidarė naujo po
būdžio kultūrinis veikimas. 

Darbo p radž i a 

Vienas iš to naujo veikimo 
būdų buvo vyrų choro susior-
ganizavimas, kuris tada pasiva
dino Chicagos Lietuvių Trem
tinių vyrų choru. Jam diriguoti 
sutiko Alfonsas Gečas, kuris 
kartu padėjo sukviesti vyrus į 
chorą to choro organizatoriams. 
Šis choras pradėjo savo repe
ticijas 1949 m. rudenį Antano 
Pūčio salėje, kuris tuo metu 
garsėjo naujai atvykusiems 
darbų suradimu ir padėjimu įsi
kurti bei suradimu gyvenimui 
butų. 

Apie naują chorą sklido gan
das labai greitai, po mėnesio jau 
buvo pakankamas skaičius vyrų 
su gerais balsais, dainavusių 
įvairiuose choruose Vokietijos 
amerikiečių ir anglų zonose. 
Net dar gerai nesusirepetavus, 
prasidėjo kvietimai dainuoti 
įvair ių organizacijų ren
giniuose. Pradžioje vyrai 

dainavo piknikuose — 
gegužinėse, bet tuoj reikėjo 
tenkinti daugelio prašymus ir 
dainuoti salėse. Todėl repetuoti 
teko tris kartus savaitėje. Pra
dinį repertuarą sudarė liaudies 
dainos, bet jau ir tada buvo 
dainuojama ne vienu ar dviem 
lygiais balsais, bet keturiais. A. 
Gečas turėjo daug rūpesčių su 
repertuaru, nes trūko gaidų, 
teko jam pačiam atkurti dainas, 
dažnai jas net harmonizuojant. 
Viena iš jų — partizanų daina 
„Pražydo jazminai" ir šiandien 
dažnai yra chorų tebedainuoja-
ma. Po metų repetavimo diri
gentas A. Gečas įvedė ir lietuvių 
kompozitorių sudėtingesnius 
kūrinius. Vyrų choras turėjo 
nepaprastą pasisekimą — daž
nai tekdavo dainuoti tą pačią 
dieną net po kelis kartus. 
Visuomenės reagavimas buvo 
entuziastiškas. 

P i rmas i s koncertas 
Po vienerių metų įtempto 

repetavimo vyrų choras jau iš
drįso suruošti savo pirmąjį viešą 
koncertą. Tas koncertas įvyko 
1950 m. spalio 15 d. Sokolų 
salėje, kurioje tuo metu vyko 
visi didieji lietuvių renginiai. 
Dainavo 40 vyrų. I talką koncer
to programai atlikti buvo 
pakviesti sol. Izabelė Motekai-
tienė, sol. Stasys Baranauskas 
ir sol. Jonas Vaznelis. 

Koncertą fortepionu palydėjo 
muz. Aleksandras Kučiūnas. 
Pirmąją Vyrų choro valdybą 
sudarė Vytautas Radžius, pirm., 
Alfonsas Kerelis, vicepirm., 

Viktoras Žeronas, sekretorius, 
Emilijus Misevičius, iždininkas, 
ir Antanas Krutulis, valdybos 
narys. Koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Jei 
minėtume šią sukaktį, tai 
šiemet spalio 15 d. būtų 38 
metai nuo pirmojo Vyrų choro 
prisistatymo lietuvių visuome
nei. 

Tame koncerte dainavo An
tanas Antanavičius, Edvardas 
Augustaitis, Vytautas Beina-
rauskas, Jonas Česunskas, 
Jonas Daukša, Aleksas Dun
dulis, Albinas Dzirvonas, Petras 
Griganavičius, Petras Juodvir
šis, Edvardas Jokūbauskas, 
Bronius Juodelis, Vytautas 
Juodka, Leonas Kalvaitis, Po
vilas Kan tauskas , Vitas 
Kazlauskas, Alfonsas Kerelis, 
Viktoras Kizlaitis, Antanas 
Krutulis, Juozas Mačėnas, An
tanas Malinauskas, Sigitas 
Miknaitis, Emilijus Misevičius, 
Jonas Mockaitis, Viktoras Mo-
tušis, Zenonas Paškevičius, An
tanas Paulavičius, Bronius 
Pernaravičius, Vacys Petraus
kas, Vytautas Radžius, Leonas 
Rudžiūnas, Kazys Skaisgirys, 
Albertas Stočkus, Edvardas Šla-
kait is , Raimundas Slėnys, 
Jonas Tamuliūnas, Aleksandras 
Traška, Leonas Traška, Jonas 
Vaznelis, Edmundas Vengians-
kas, Viktoras Žeronas. 

Keičiasi dirigentai 
Susidarius sąlygoms, paties 

tuometinio Vyrų choro dirigento 
Gečo pasiūlymu, kai Chicagoje 
apsigyveno muz. Bronius Jonu-

Muzikas Alfonsas Gečas 

Pirmoji Chicagos Lietuvių vyrų choro nuotra tada vyrai dar neturėjo už ką ja 
dos aprangos, su dirigentu muz. Alfonsu Geču centre su šviesia eilute. 

šas, choro pirmuoju dirigentu jis 
ir buvo pakviestas, o Alfonsas 
Gečas liko antruoju Vyrų choro 
dirigentu, kaip yra įrašyta to 
choro 1952 m. gegužės 25 d. kon
certo programoje. Šiuo laiko
tarpiu Vyrų choras susipažino 
su kariškomis dainomis, kurias 
daugiausia buvo sukūręs pats 
muz. B. Jonušas, bet nebuvo 
vengiama ir kitų kompozitorių 
kūrinių. Su koncertais buvo 
aplankyti ir kitų miestų lie
tuviai . Išleista plokštelė, 
netikėtai valdybai muz. Jonušas 
pranešė, kad išvyksta gyventi į 
Omahą. •-

Tuo metu į Chicagą atsikėlė 
vargonininkauti į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią muz. Vladas 
Baltrušaitis, buvęs Lietuvos 
valstybinės operos solistas. 
Likimas lėmė, kad V. Baltrušai
tis 1954 m. jau dirigavo Vyrų 
chorui. Alfonsas Gečas ir toliau 
repetavo su choru chormeisterio 
pareigose. Šiuo metu Vyrų cho
ras, Baltrušaičio diriguojamas, 
ypač daug koncertavo daugely
je JAV ir Kanados miestų, 
kuriuose gyveno lietuviai. 
Repertuare atsirado ir operų iš
traukos. 

Gimsta Lietuvių Opera 

Iš to meto. dirbant su muz. 
Vladu Baltrušaičiu, išsikris

talizavo operos statymo mintis. 
Persiorganzuojant į operų sta
tymą, Alfonsas Gečas nuo pat 
pirmosios Verdi „Rigoletto" 
operos pastatymo 1957 ml buvo 
Lietuvių Operos chormeisteris. 

Jam tekdavo su chorais 
paruošti partijas įvairiausių 
operų, pravesti repeticijas, diri
guoti koncertus. Darbo krūvis — 
milžiniškas, atsakomybė didelė, 
o scenoje matomas tik ret
karčiais. Jo kantrybė dirbant su 
choristais buvo neišsemiama, 
pasiaukojimas bendrajam 
lietuvių meno gėriui neribotas. 

Alfonsas Gečas paruošė 
chorus „Rigoletto", „Fausto", 
„Carmen" , „Trubadūro" , 
„Aidos". „Toscos", „Pajacų", 
.,Cavallerijos Rust icanos", 
„Traviatos", „Likimo Galios", 
„Fidelio", „Kaukių Baliaus", 
„Meilės Eliksyro", „Romeo ir 
Julijos", „Nabucco". „Liucijos iš 
Lammermoor", , ,Carmina 
Buranos". ..I Lituani". „Der 
Freischuetz", „Don Carlo", 
„Viliaus Telio", „Parduotosios 
Nuotakos" įvairių tautų kompo
zitorių operoms ir savųjų — lie
tuvių kompozitorių Karna-
vičiaus „Gražinos", Gaidelio 
„Danos", Banaičio „Jūratės ir 
Kastyčio", Gaidelio „Gintaro 
Šal ies" , Kačinsko ,,Juodo 

(Nukelta į 5 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

II. Drobinė valizė 
I savo seną valizę įmečiau vienerius ar dvejus 

marškinius ir, pasiėmęs ją po pažastimi, pradėjau 
kelionę į Horno iškyšulį ir RamųJĮ vandenyną. Ir vieną 
gruodžio šeštadienio vakarą atsidūriau New Bedforde. 
Labai nusivyliau patyręs, kad mažasis laivukas į 
Nantucketą jau buvo išplaukęs, ir aš negalėjau toliau 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Galiausiai, aš vykstu kaip jūreivis todėl, kad man keliauti ligi kito pirmadienio, 
patinka sveikas darbas ant laivo ir tyras oras, kurį Dauguma jaunų jūreivių, kandidatų į banginių 
alsuoju nosgalyje, nes kaip ir visa pasaulyje, priešin- g a U f j y m o vargus, apsistoja tame pačiame New 
gi vėjai dažniau pučia nei palankūs (jeigu Pitagoras B e d f o r d e i r i š g i a leidžiasi į kelionę, bet aš buvau pasi-
nemeluoja)... rįtįB vykti tik Nantucketą laivu, nes ten visame kas 

Bet kodėl tiek kartų perskrodęs jūrą kaip preky t u r ė - ^ ^ s u t a ^ „ a įr garsia sala, buvo puiku ir 
binio laivyno jūreivis, dabar įsikaliau sau į galvą vykti a u ( j r inga ir man nuostabiai patiko. Be to, nors pasta 
medžioti banginių? Be jokios abejonės, tai sudaro dalį ^ ^ m e t u N e w B^fordas palaipsniui monopolizavo 
programos, kurią Apvaizda jau seniai buvo nužymėjus. b a n g i n i ų p r a m o n ę ir tuo atžvilgiu vargšas senas Nan-

Dabar prisimenant aplinkybes, man atrodo aš t u c k e t a s t o i j atsiliko, vis tiek jis nepaliauja buvęs tos 
neaiškiai nujaučiu paslaptingus skatintojus, kurie p r e k y b o s iopšįu įr vjeta, kur pirmas negyvas Amerikos 
mane pastūmėjo į šį žygį. banginis sumedžiotas ir atvilktas į pakraštj. Iš Nan-

Vienas didžiausių motyvų buvo nuostabus paties u . c k e t o eldijomis išplaukė pirmieji mūsų banginių me 
banginio vaizdas. Toksai milžiniškas ir paslaptingas d ž [ o t o j a i g a u dyt i Leviatano ir taip pat iš Nantucketo 
padaras sužadino visą mano smalsumą. Paskui tolima i š v y k o pirmoji korvetė, dalinai pakrauta akmenimis 
ir žiauri jūra, po kurią jis stumdo savo salos dydžio 
kūną, ir neįsivaizduojami pavojai. Visa tai ir, be to, ste
buklai, kurių laukiau iš Patagonijos vaizdų bei vėjų, 
pagelbėjo man pasvirti mano noro pusėn. Kitiems gal 
šitie dalykai nebūtų sudarę žymesnio patraukimo 

- taip ten tvirtinama — jais svaidyti į banginius ir 
patirti, kada jie atsiduria visai arti. ir tada iš nosgalio 
paleisti perstekę. 

Mūsų galvosena dažnai tėra 
tik mūsų širdies istorija. 

J. G. Fiche 

Be saulės nėra šilimos, be 
meilės nėr gyvenimo. 

Lietuvių priežodis 

Tat turint praleisti New Bedforde naktį, dieną ir 
Tačiau aš sergu nuolatine aistra tolimiems dalykams, kitą naktį, ligi galėsiu sėsti į laivą, reikėjo pagalvoti. 
Man patinka plaukioti draudžiamomis jūromis ir kur per tą laiką nakvosiu ir valgysiu. Naktis buvo te
vaikščioti laukiniais krantais. bai tamsi, niūri ir kandžiai šalta. Aš ten neturėjau 

Dėl visų šitų priežasčių aš žavėjausi banginių pažįstamų. Nerimaudamas graibštinėjau po kišenę, į 
gaudymu. Didieji pasaulio stebuklų vartai atsidarė paviršių iškeldamas tik keletą sidabrinių pinigėlių, 
prieš mane, ir pamišėliškose svajonėse, kurios stūmė „Kur tu beeitum, Izmaeli, - tariau pats sau. sustojęs 
mane prie mano norų įgyvendinimo, paradavo viduryje tamsios gatvelės ir laikydamas valizę ant pe 
begalinės banginių procesijos. ties, — pirma klausk kainos ir nebūk labai reiklus . 

Svyruojančiais žingsniais išvaikščiojau gatveles ir 
atsidūriau ties užeigos namais „Sukryžiuotos 
perstekės", bet jie man pasirodė per brangūs ir ištai
gingi. Truputį toliau iš ..Kardžuvies" užeigos langų 
skverbėsi maloni šviesa. Per brangu ir prabangu, vėl 
pagalvojau, akimirkai sustojęs pažiūrėti j plačią švie
sos juostą ir paklausyti stiklų tintilenimo viduje. 

„Stumkis pirmyn. Izmaeli. — ištariau pagaliau. — 
Nešdinkis nuo durų". Ir taip leidaus tolyn. Nuovokos 
vedamas, ėjau gatvelėmis, vedančiomis į uostą, nes ten 
turėjo būti pigiausi, jei ne linksmiausi užeigos namai. 
Kokios liūdnos gatvės! Tą savaitgalio dienos nakties 
valandą ta miesto dalis atrodė beveik kaip dykuma. 

Pagaliau netoliese nuo molų pasiekiau aprūkusią 
švieselę, tryškusią iš žemo, plataus pastato. Kažkoks 
girgždėjimas mane privertė pakelti galvą, ir virš durų 
pamačiau besisupančią iškabą su išpieštu dideliu putų 
stulpu. Apačioje buvo parašyta: „Čiurkšlė. Peter 
Coffin )". 

„Hm... gana nelemtas dalykas — pagalvojau. — Bet 
Coffin, kaip sakoma. Nantuckete sutinkama pavardė. 
Tai tinkamiausia vieta pigiam apsistojimui". 

III. „Čiurkšlės" užeigos namai 

įžengęs į šiuos vargingus užeigos namus, aš atsi
dūriau plačiame koridoriuje. Vienoje jo pusėje kabojo 
didelis, aliejiniais dažais tapytas paveikslas, visiškai 
aprūkęs ir nutrintas. Kad ir kaip į jį žiūrėtum šitoje 
netikroje šviesoje, beveik negalima buvo suprasti, ką 
jis vaizdavo. Mano manymu, iš dalies paremtu nuo
monėmis vyresniųjų asmenų, su kuriais tuo reikalu 
kalbėjaus, jis turėjo vaizduoti Horno iškyšulį didelės 
audros metu. Baigiančio skęsti laivo tematyti tik stie
bai, įniršęs banginis, norėdamas peršokti per jį, 
įsminga ant trijų stiebų smaigalių. 

(Bus daugiau) 
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SEPTINTOJI 
TAUTINĖ STOVYKLA (1) 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Ketvirtadienis. Septintoji Lie
tuvių skautų sąjungos tautinė 
stovykla prasidėjo sekmadienį; 
rugpjūčio 14 dieną. Tokios 
apimties stovyklos įvyksta tik 
kas dešimtų metų. Pirmoji buvo 
1928 metais birželio 29 iki 
liepos 2-ros Aukštojoje Pa
nemunėje. Ten stovyklavo tik 
keli šimtai skautų. Antroji 
tautinė stovykla įvyko 1938 m. 
liepos 8-18 dienomis Pažaislio 
miške. Joje dalyvavo jau daug 
didesnis skaičius, buvo net iš 
JAV', Anglijos, Australijos, 
Naujosios Zelandijos. Vilius 
Bražėnas antrajai tautinei sto
vyklai parašė iki šių dienų 
skautų mėgiamai dainai žo
džius: „Atgimė Tėvynė, gimėme 
ir mes". Jis yra kūrėjas ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio dainos, 
taip pat nuolatos dainuojamos: 
„Dievui, Tau, Tėvynei ir Žmo
nijai". Įdomus faktas, kad ir 
šioje septintoje tautinėje sto
vykloje brolis Bražėnas pralei
do keletą dienų, dalyvavo jau
nimo pašnekesiuose ir 
diskusijose. 

Atvykstu į stovyklą pavakary. 
Nesitikėjau tokios gražios gam
tos, kurią teko čia rast i . 
Kalneliuose įsikūrusios trys sto
vyklos: Akademinio Skautų 
sąjūdžio, Seserijos ir Brolijos. 
Pasistatau savo palapinę pas 
akademikus. Sužinau, kad Sese
rijoj stovyklauja daugiau kaip 
450, Brolijoj daugiau kaip 250, 
o pas akademikus daugiau kaip 
60, taigi yra beveik 800 stovyk
lautojų jau ketvirtadienį, o 
savaitgalio metu laukiama 
daug daugiau. Girdžiu įvairiau
sių pasakojimų apie įvykusius 
nuotykius. Daugeliui įspūdį 
paliko pirmadienio audra, kuri 
išgąsdino ne vien skautukus, 
bet ir vadovus. 

Ketvirtadienį vakare esame 
pakviesti į viduramžių laikų 
puotą, didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto dukros Sofijos 
vestuves. Skautai apsirengia 
šiam laikotarpiui tinkamais rū
bais arba tautiniais. Pravedami 
senoviški vestuvių papročiai. 
Kunigaikštį Vytautą ir jaunuo
sius iki puotos stalo palydi 
vaidilutės. Jos šoka ir dainuoja, 
pasirodo kiti skautai. Stalas 
vėliavų aikštėje. Kadangi vėlia
vos jau nuleistos, tai jų stulpai 
pagražinti įvairiais puošme
nimis. Jaunimas šias iškilmes 
susidomėję seka, vėliau vyksta 
šokiai „Trakų pilies" menėje, 
kurią puošia istorinės vėliavos. 
Nors į stovyklą atvykus, oras 
gražus ir vakaras šiltas, tačiau 
jau vakarinės programos metu 
pradeda niauktis, o per šokius 
užklumpa labai stiprus lietus. 
Ne vienam iš mūsų tenka kiau
rai peršlapti. 

Penktadienis. Kiekvienoje 
stovykloje pastovyklės turi savo 
atskiras programas, todėl ne
galiu visų aplankyti ir sužinoti, 
kas vyksta. Pasilieku pas 
akademikus. Šios dienos tema 
yra pavergtos tautos. Praveda 
Detroito skyrius. Per vėliavų 
pakėlimą (trispalvę kelia rezis
tentas dr. Algridas Statkevičius, 
nes jis su akademikais stovyk
lauja visą savaitę), prisime
namos visos komunistinio bloko 
pavergtos tautos, kurių su
skaičiuojama daugiau kaip 30. 
Kiekvienai iš jų padaryta vėlia
vėlė. Paskaitą skaito s.v. fil. 
.Romas Buivydas iš Bostono. Jis 
kalba apie šiuolaikinę propa
gandą iš psichologinio taško 
JAV ir diktatūriniame pa
saulyje. Kontrolė yra visur, tik 
laisvame pasaulyje ji nėra tokia 
ryški. 

A.S.S. stovykloje kiekvienai 
dienai yra parinkta skirtinga 

tema. Pirmadienį buvo vertybių 
diena. Buvo gautas iš dvasios 
vado kun. Jono Kubiliaus, SJ, 
laiškas: Dievas, Tauta, Artimas. 
V.s. fil. Eugenijus Vilkas 
įvertino sąjūdį ir jo vertybes. 
Antradienis — gamtos diena. 
Agronomas Apanius iš Clevelan-
do kalbėjo apie Lietuvos gamtą 
ir ten vykstančią taršą. Trečia
dienis — spaudos diena. Paskai
t ininke Rasa Razgaitienė 
aiškino apie bendradarbiavimą 
amerikiečių ir lietuvių spau
doje. Paminėta „Mūsų Vyties", 
A.S.S. žurnalo, 40-ties metų su
kaktis. Iš Clevelando pranešta, 
kad dr. Kesiūnaitės fondas 
paskyrė 1,000 dol. premiją Br. 
Kvikliui, „Lietuvos bažnyčios" 
autoriui, kuris taip pat buvo 
„Mūsų Vyties" ilgametis redak
torius. Spaudos dieną kalbėjo ir 
dr. A. Statkevičius. Akademikai 
galėjo susipažinti ir išgirsti jų 
išleistos knygos „Balsas iš lais
vės kapo" autorių. Ketvirta
dienis — Maironio diena. Los 
Angeles skyrius suruošė 
paskaitą su vaizdajuoste ir 
poezijos ištraukomis. Stovyklos 
vardas „Laisvė". Su aka
demikais kartu stovyklauja 
filisteriai v.s. Jonas Damaus
kas, kuris yra vienas iš A.S.S. 
steigėjų, buvęs pirmininkas 
Kęstutis Ječius ir Vydūno jau
nimo fondo pirm. Vytautas Mi-
kūnas. 

Išklausius įdomių diskusijų po 
brolio Buivydo paskaitos,išsku-
bu į pašnekesį pas vyr. skautes 
ir židinietes. Čia dr. Aldona 
Grinienė yra paruošusi 
pašnekesį — diskusijas apie 
„kas aš esu?" Šiuolaikiniame 
pasaulyje, kai vyksta tokia 
vertybių maišatis, jaunimui 
darosi vis sunkiau ir sunkiau 
suvokti, kas jie yra, taigi ne
reikia stebėtis, kad vyresniosios 
skautės paskyrė rimtą dėmesį 
šiam klausimui svarstyti. Kiek 
pastebėta, lietuviai apie save iš 
viso greičiau kalba negatyviai, 
nei teigiamai, net vyresnieji 
nepajėgia savęs objektyviai 
įvertinti, pripažinti savo ga
bumus, talentus. Vienas iš 
pirmųjų klausimų pateiktoje 
anketoje ir buvo kaip tik savęs 
įvertinimas. Ne tik apie savo ro
les reikėjo pagalvoti, bet ir apie 
savo charakter io bruožus. 
Atrodo, kad visuomet yra 
lengviau apibūdinti savo 
kaimyną, o ne save. Pro šiuos 
klausimus buvo sunku pralįsti. 
Vėliau diskutuojam moters rolę, 
ypač lietuvės moters rolę. 
Įdomu, kad mergaitės pripažįs
ta, jog lietuviai ypatingų 
skirtumų tarp mergaičių ir 
berniukų nedaro, nors vis tiek 
berniuko pasiekimai yra svar
besni. Vyresniosios sesės galvo
ja, jog lietuvė moteris yra stip
ri ir šeimoje vertybių nešėja. 
Jaunosios į pasaulį žiūri idealiai 
ir tikisi savo gyvenime roles 
pasir inkti . Jos jaučia 
atsakomybę savo šeimai, bet 
taip pat reikalauja didesnės 
atsakomybės iš savo vyro, ypač 
vaikų auklėjime, nei reikalau
davo jų motinos. 

Dienos metu sutinku daug pa
žįstamų skautininkų ir skau 
tininkių iš aštuonių kraštų: 
Australijos, Argentinos, Bra
zilijos, Anglijos, Škotijos, Vokie
tijos, Kanados ir JAV. Iš 
Australijos atvykę j .s. fil. 
Algimantas Žilinskas ir v.s. fil. 
Balys Barkus. Tenka susipa
žinti ir su Anglijos rajono vadei-
ve iš Škotijos Vida Gasperiene. 
Iš ten atvyko ir mergaičių dūdų 
orkestras , kur is nuolatos 
stovyklautojus pralinksmina. 
Moka groti daug lietuviškų 
dainų, nors sunku joms lietuviš
kai kalbėti. Tai 3-4 generacijos 
lietuvaitės. 

CLASSIFIED GUIDE 

LSS tarybos pirmininkas v.s. Petras Molis prisega „Už nuopelnus*' ordiną vysk. Pauliui Baltakiui 
Tautinės stovyklos metu. Nvtotr. VI. Bacevičiaus 

Bevaikščiodama po stovyklą 
galvoju, kaip daug yra pasikei
tęs mūsų skautavimas. Seniau, 
tuoj po antrojo pasaulinio karo, 
buvo įsigalėjęs militarizmas. 
Rikiuotės, paradai, šūkiai, pasi
rodyti ir gerai atrodyti būdavo 
labai svarbu. Be abejo, tai buvo 
ką tik praūžusio karo įtaka. 
Šiais laikais ieškojimas turinio 
ir jauno žmogaus auklėjimas, 
ypač lietuviškas auklėjimas, yra 
pagrindinis lietuviškosios skau-
tybės uždavinys. Šį tikslą turint 
galvoje, yra planuojamos sto
vyklos, į tai atsižvelgiant yra 
palaikoma tvarka. Kas idomu, 
kad ir jaunimas keičiasi. Kiek

viena generacija turi savo 
poreikius, problemas. Mūsų 
generacija buvo benamė, ką tik 
praėjusiai generacijai stigo idea
lizmo, o ši jaunimo generacija 
kaip tik idealizmo ieško, kartu 
ieško prasmės savo gyvenime, 
nes neranda savo aplinkoje. Jei 
anksčiau pasauli gąsdino atomi
nis karas, tai dabar gąsdina 
AIDS ir kitos ligos, šeimos 
pakrikimas, vienišumas. 

Skautų stovyklos padeda jau
nam žmogui ieškoti atsakymų, 
bando jaunuolį įtikinti, kad 
kiekvienas iš mūsų šiame 
gyvenime esame svarbūs, o 
kiekvienas lietuvis-ė esame net 

ir labai reikalingi savo kraštui, 
todėl ir pati stovykla pavadinta 
„Lietuva". Simboliškai kur
dami tėvų kraštą stovykloje, 
vieni galvojo apie tolimos pra
eities laikus (viduramžius), ki
ti apie artimesnius — nepriklau
somybės laikus, tačiau visi 
bandė perduoti savo tautos ver
tybes: meilę savo kraštui ir 
gamtai, meilę ir pagarbą arti
mui, meilę ir dėkingumą Die
vui. Ne visiems jaunuoliams tai 
yra pilnai suprantama ir ne
lengva įsisąmoninti, tačiau jų 
širdyse pasėjama gera sėkla, 
kuri, reikia tikėtis, išaugs į 
gražų žiedą. 

KARO 
NUSIKALTĖLIAI 

J . VAIČELIŪNAS 

Normaliai skaitoma, kad karo 
nusikaltėliai yra tie, kurie tą ar 
kitą karą pradėjo, puldami kitą 
valstybę. Antrojo pasaulinio 
karo pradėjimo kaltė buvo 
priskirta tik vokiečiams,nes jie 
tą karą pradėjo puldami 
Lenkiją. Vokiečiai Lenkiją 
puolė iš vakarų, o bolševikai — 
iš rytų. Vokiečiai už tą puolimą 
buvo kaltinami kaip karo nusi
kaltėliai, o bolševikai — ne. 

Ar tuo metu Vakaruose nebu
vo mokytų žmonių, ypač teisi
ninkų, kurie nusimano apie 
karinius nusikaltimus, karo 
kriminalus. Vokiečiai už to karo 
pradėjimą buvo nubausti ir jų 
valstybė buvo gerokai apkar
pyta. Bolševikai už tą patį nu
sikaltimą nebuvo nubausti, o jų 
valstybė buvo net padidinta bol
ševikų jau užgrobtais kraštais. 
Tuo tik buvo parodyta, kad ir 
Vakarai padėjo bolševikams 
vykdyti karo nusikaltimus ne 
tik kovojant, bet ir padidinant 
ir taip jau didelę komunistinę 
imperiją. 

Bolševikai puolė ne tik 
Lenkiją, bet jie puolė ir kitas 
kaimynines valstybes: Rumu
niją, Suomiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą, o da
bar puola Afganistaną. Dėl tų 
kraštų užpuolimo Vakarai bol
ševikų nekaltino arba tai atliko 
tik išoriniai, o bolševikų Niurn
bergo teisme neteisė ir jų 
nekaltino. Vienas bolševikų 
atstovas — Rudenko — tame 
teisme net užprotestavo, kad čia 
buvo pasakyta ir tiesos. Vokieti 
jos buvęs užsienio reikalų 
ministeris Ribbentropas tame 
teisme viešai pasakė visiems ži
nomą paslaptį, kad daug iš So
vietų gauto benzino vokiečiai 
panaudojo Anglijos bombarda
vimui. 

Ir štai du karo nusikaltėliai, 
neskaitant jau Hitlerio ir Stali
no: Ribbentropas ir Molotovas. 
Pirmasis buvo nuteistas ir pa
kartas, o Molotovas net nebuvo 
teisiamas. O nacių — bolševikų 
karo kriminaline sutartimi nau
dojasi ir dabartiniai Maskvos 

valdovai. Tuo pačiu ir jie yra 
karo nusikaltėliai, bet jų už tai 
niekas nepaieško ir niekas jų 
nebaudžia. Keista, kad karo nu
sikaltėlių atstovai — KGB daly
vauja karo nusikaltėlių paieš
kojime. Vokiečių okrouoti kraš
tai vakaruose buvo i aisvinti ir 
atgavo nepriklausomybę, o 
bolševikų pavergti kraštai ir 
liko vergijoje. Vakarai tų kraštų 
nenorėjo išlaisvinti, nors tada 
jie ir turėjo galingą ginklą savo 
rankose. 

Pasaulinio karo pradėjėjai 
vokiečiai Niurnbergo teisme 
buvo kaltinami ir buvo nubaus
ti, o kiti to karo nusikaltėliai — 
bolševikai, kurie to karo metu 
padarė daug ir didesnių nusikal
timų, nebuvo pakaltinti, prie
šingai, jie tame teisme nebuvo 
nubausti, o jame dalyvavo kaip 
prokurorai. Kiek Vakarai tada 
tesiorientavo tuose reikaluose? 
Ir niekas bolševikų tada nepa
kaltino dėl jų karo kriminalų, 
kaip labai jų nekaltina ir dabar. 

Tą patį padarė žydai kur
dami savo valstybę — pir
miausia puolė Palestiną, 
išžudydami daug nekaltų pa
lestiniečių ir dalį jų išvy
dami iš to krašto. Vėliau jie 
puolė Egiptą, Jordaną, Siriją, 
tebepuola Libaną, kur taip pat 
buvo išžudyta daug žmonių. Jie 
lėktuvais puolė ir Iraką. Ir nie
kas už tai jų nepasmerkė, o JAV 
tuos karus net finansavo. 

Tik paskutiniu metu Kanada 
atsisakė priimti Izraelio karinį 
atstovą, kuris, būdamas Libane 
vienos divizijos vadas, sudarė 
sąlygas sunaikinti daug nekaltų 
žmonių. Ir jo už tai niekas 
nenubaudė. Vadinami karo 
nusikaltėliai bus teisiami Kana-
doje,nors Kanadoje jie jokių nu
sikaltimų nepadarė. 

Ir dabar pasaulyje Izraelis 
daro daug blogo, bet prieš juos 
daug kas bijo pasakyti žodį. J. 
Kissingeris P. Vietnamą atida
vė komunistams, už tai gaudą 
mas pusę Nobelio taikos premi
jos. S. Vietnamo atstovas tos 

premijos nepriėmė, nes j is 
žinojo, kad čia yra ne taikos 
premija, o tolimesnio karo ve
dimo premija. Tuo būdu Pietų -
Rytų Azija atiteko komunis
tams. 

Dabar gaudo žmones, kurie 
prieš 45 metus praėjo pro lagerį. 
Tokie kariai turėjo vykdyti to 
laiko savo viršininkų įsakymus, 
kaip dabar savo viršininkų 
įsakymus vykdo kariai. Betgi 
vieni už tų įsakymų vykdymą 
dabar yra persekiojami ir bau
džiami, o kiti ne. 

Paskutiniu metu pasaulyje 
kyla opinija, kad teisman būtų 
atiduoti tie, kurie padėjo bolše
vikams išžudyti karius, kovo
jusius prieš komunizmą: gen. 
Vlasovo armijos karius, kazokus 
ir kitus. Net ir Amerikos ka
riuomenės štabas Europoje 1945 
m. atsisakė priimti į nelaisvę 
vokiečius karius iš Ryto fronto. 
Tuo jie prisidėjo prie daug 
nekaltų karių išžudymo. Vokie
čių kariai, kurie pateko į ne
laisvę Vakarų Fronte, beveik 
visi išliko gyvi, o kariai, kurie 
į nelaisvę pateko Rytų fronte, 
90^ buvo išžudyti gyvenimo ir 
darbo sąlygomis. Vakarai norėjo 
nubausti vokiečius nacius, o 
daugiausia nubaudė mirties 
bausme nekaltus karius, kurie 
to karo metu atliko jiems skir
tus uždavinius. Argi Vakaruo
se kariai neprivalo atlikti jiems 
skirtų uždavinių? O yra 
nemažai vokiečių nacių, kurie 
dabar R. Vokietijoje dėvi 
komunistinius ženklus, nes 
nacių ir komunistų ideologijos 
panašios. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šesplau-
kio-TyruoliO knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol, su persiuntimu 
9 50 dol Illinois gyventojai moka 
10.14 dol Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus Kiijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

H E L P VVANTED 

DEISEL MECHANIC SOUTHVVEST AREA 
Need an exp deisel truck mechanic Top wages 
for someone vvitti initiatrve & motivation. Exce)letn 
oenefits Need good drivers license & own tools 
Mušt read. wrtta & speaK f luent Engllsh. 

Apply :n person 
Tri State Truck Service, Inc. 

8040 S Rooerts Rd. Bndgeview 

Reika l ingas p ian is tas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
n imą. Skambint i v a k a r a i s 
7 7 9 - 0 1 1 1 . 

LEADING SHEET METAL 
FABRICATOR 

HAS IMMEDIATE OPENINGS: 
* SHEAR OPERATOR 
* PRESS BRAKE 
* ASSEMLBY PACKER 
* MATERIAL HANDLER 
1st & 2nd SHIFTS: 
Mušt speak English 
Experience necessary. 
We offer atractive starting rate and 
excellent benefits including profit 
sharing. 
C O M E IN AND APPLY: 

READY METAL M F G . C O . 
4500 W . 47 th St. 

Chicago. III. 60632 
egual opportunity employer m/f 

E 
FOR RENT 

DIRSĖ APTS. — Motei sav. GENĖ 
DIRSĖ praneša, kad persikėlusi į nau
ją vietą, 3614-16 Gulf Blvd., St. Pate 
B e a c h . FL 3 3 7 0 6 , t a i . 
813-367-2668, jau pasiruošė sve-
čius-atostogautojus maloniai priimti. 
Nuosavybė ant jūros kranto; su visais 
patogumais. 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . butas 
su šiluma, kilimais, šaldytuvu, 
virykla. $390 į mėn. + „security" 
[mokė j imas . S k a m b i n t i 
7 3 7 - 7 7 1 1 . Kalbėti angliškai. 

I š n u o m o j a m a s 6 k a m b . butas II 
a. su šiluma ir kilimais, Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. 
S k a m b i n t i 4 3 4 - 9 3 6 9 . 

ANATOLIJUS KAIRYS 

VIENA 
ŠIRDIS 

- • 

ITit V!!R. «.>• >•. KOYt \ \ v. 

Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

Tai naujas PLB Švietimo komi
sijos premijuotas romanas jau
nimui, bet įdomus kiekvienam, 
nes jame telpa 26 dviejų jau
nuolių laiškai tarp Lietuvos ir 
Amerikos. Pažinkime dvi Daina-
vas: vieną palei Nemuną, kitą 
prie Detroito, kur tarpsta mūsų 
vaisiai. 

Išleido JAV LB Švietimo Tary
ba 1988 m., 192 psl. kaina su 
pers iunt imu $ 8 50 Ill inois 
gyventojai moka 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W. 6 3 r d Str . 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

^ Mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - IMSUMNCE 
6529 S KED2IE 

77»-2233 

G R E I T IR S Ą Ž I N I N G A I 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

pnfc^. KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

F O R SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl.. kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00 Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W . 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
ientelės, įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

v 



Kretingoje ranka rašytas skelbimas rugpjūčio 22 d. kviečia į rugpjūčio 23-sios prieš 
Ribbentropo-Molotovo paktą demonstracijas. 

•ISTORIJA, RAŠYTA KRAUJU 
1940 metai — Lietuvos laisvės tragedija 

VYTAUTAS A. DAMBRAVA 

O 

1940 metų vasarą karo pri
t renktas pasaul is metė žvilgsnį 
į Eietuvą, Latviją ir Estiją. Tų 
metų birželio 15 dieną Sovietų 
Sąjunga g inklu okupavo Lie
tuvą, sulaužydama visas tarpu
savio su tar t i s , kuriomis raudo
noji imperija buvo iškilmingai 
įsipareigojusi gerbti Lietuvos 
valstybinę ir teritorinę neliečia
mybę. 1939 metų rugpjūčio 
23 d i e n o s s l a p t a s i s Rib
bentropo-Molotovo paktas ir 
buvo ta ,.žalioji šviesa", leidusi 
abiems d ik ta tor iams pradėti 
niekšiškąją agresijos-politiką. 

Maskva Lietuvoje, lygiai kaip 
Latvijoje ir Estijoje, veikė labai 
greitai . Nepraėjo mėnuo, ir 
okupan tas j au spėjo kraš te 
skelbti „ l iaudies seimo rinki
mus" , kur iuose t au ta jokio 
balso neturėjo. 

Dvi savaites prieš „r inkimus" 
Molotovas Maskvoje nedvipras
miškai paa išk ino tuolaikiniam 
Lietuvos premjerui Vincui Krė
vei-Mickevičiui, ko Maskva 
siekė ta is r ink imais . Štai Vin
co Krėvės žodžiai: 

— Pasikalbėjime tuo reikalu, 
kada aš pareiškiau, kad lie
tuv ia i n i e k u o m e t n e s u t i k s 
išsižadėti laisvės, kad Lietuva, 
k r i k š č i o n i š k a s k r a š t a s , 
n iekuomet nepr is i ims sovie
tiškos san tvarkos , jis tuomet 
atsakė: „Jeigu Vladimiras šven
tasis būtų norėjęs įkalbėti savo 
žmones, kad jie pri imtų krikš
čionybę, ta i jis būtų kelis šimtus 

K E I T Ė S I D I R I G E N T A I 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Laivo" ir Marijošiaus „Priesai
kos" operoms. J i s ruošė chorus 
ir Verdi choriniam operiniam 
„Reąuiem", neska i tan t progi
nių Operos chorų dainavimų, 
kuriuos j i s diriguodavo. 

J a m p a d ė k a i r p a g a r b a 

Alfonsas Gečas yra iš gausios 
ir muzikalios Gečų šeimos Kvė
darnoje, kurioje tėvas vargoni
ninkavo. Savai tgal ia is dažnai 
visa šeima — 7 asmenys: tėvai 
ir, kai pavasar ia i s iš mokyklvį 
sus i r inkdavo visi broliai ir 
seserys į namus , per vasarą 
skambėdavo pas juos koncertai. 
Ir štai, ka i vienam šios šeimos 
nariui buvo lemta ats idurt i 
Amerikoje, j is lietuvių kultū
r i n i a m e g y v e n i m e a t i d a v ė 
n e į k a i n u o j a m ą m u z i k i n ę 
duoklę — nuo 1949 m. būdamas 
dir igentu ir chormeisteriu iki 
1987 m. pavasar io imtinai . J o 
38 metai skirti lietuvių kultūros 
kėlimui, d i rban t vieną iš svar
biausių darbų lietuvių meni
niame gyvenime, padedant Lie
tuvių Operos dir igentams Alek
sandrui Kučiūnui , Vytau tu i 
Marijošiui, Alvydui Vasaičiui ir 
Arūnui Kaminskui , nusipelno 
mūsų visų padėkos ir pagarbos. 

Vyt . R . 

metų tos krikščionybės laukęs. 
O jis pasakė: eikite, svolačiai. į 
upę ir krikštykitės, o kas neno
rite krikštytis, ta i galvą nukir
siu. Visi nuėjo, apsikrikštijo ir 
tapo krikščionimis. Tai mes taip 
darome su visais. Mes neįkal-
binėjame, bet priverčiame, o kas 
nepasiduoda, tai jis yra sunaiki
namas. Ir taip bus visuose kraš
tuose, kur mes ateisime ir kur 
pravesime savo santvarką, ir 
žmonės turės arba pasiduoti, ar
ba žūti... Jūs žinote, rusų inte
resai r e ika lau ja , kad mes 
turė tume visą Pribaltiką. Jau 
Jonas Didysis apie tai svajojo ir 
siekė šito, ir mes dabar turime 
pasinaudoti dėl to, kad antra 
proga gali nepasitaikyti. 

Grįžęs namo, premjeras Vin
cas Krėvė-Mickevičius atsista
tydino. 

ir Mečys Gedvilas, išgirdęs 
Krėvės pasikalbėjimo su Molo
tovu turinį, prislėgtu balsu tarė: 

— Patekau tokion klampy-
nėn, jog man belieka arba iš pro
to išeiti, arba nusišauti, arba 
laukti , kad mane nušautų... 

Tokiomis ta t nuotaikomis va
dinamoji „liaudies vyriausybė" 
ėjo p r i e gėdingojo seimo 
rinkimų spektaklio. 

Per vieną naktį iš kažkur atsi
rado „Lietuvos Darbo Sąjunga", 
kuri vienintelė turėjo teisę iš
statyti kandidatus. Kas tą liau
dies „darbo sąjungą" įkūrė, kas 
jai priklausė, kokie buvo jos 
tikslai — Lietuvos visuomenė 
nieko nežinojo. Praėjus rinki
mams, ši organizacija dingo, 
kaip į balą, ir daugiau gyve-
niman nebeiškilo. Tai buvo tik 
apgaulingas Maskvos „triukas" 
klaidinti žmonėms. 

Liepos vienuoliktos naktį Lie
tuvoje buvo suimta daugiau 
kaip 2,000 lietuvių: ūkininkų, 
amatininkų, laisvoms profesi
joms priklausančių asmenų, tar
nautojų, buvusių ministerių, 
spaudos darbuotojų... Liepos 13 
dieną „liaudies vyriausybė" pa
skelbė nepaprasto meto įsta
tymą. Rinkimų dienos rytą, 
liepos 14, balsavimo punktai 
buvo atviri nuo šeštos valandos, 
bet niekas nesiskubino, niekas 
nenorėjo būti atžymėtas pir
muoju... 

Rad i jas šoko t a lkon su 
rinkiminiais šūkiais, žadančiais 
rojų, su bolševikiniais eilė
raščiais ir rusiška muzika. Nuo
lat ir nuolat buvo kartojami 
Maskvos radijo korespondento 
žodžiai, už kuriuos jis gavo tūks
tantį litų: „Kremlius stebi Lie
tuvos liaudį ir žino jos priešus". 

Nežiūrint to, rinkimai ne
sisekė. Provincija liaudies seimo 
r inkimus boikotavo. Žmonės 
rinkosi į bažnyčias. Daugelis 
kauniškių į balsavimo urnas 
metė iškirpę iš „Lietuvos Ai
do" Melchiorą Putelę. Vėliau 
balsų skaičiuotojai neatsargiai 
prasitarė, jog Melchioras Pute

lė surinko daugiausia balsų, 
tačiau se ime P u t e l ė s v i e t ą 
užėmė Sniečkus. 

Vidudienį Paleckis , gelbė
damas padėti , pats šoko p r ie 
mikrofono: 

— Mes balsuojame už Lietu
vą, — šaukė jis. — Nebere ikės 
dėl nepakenčiamų sąlygų emig
ruoti j tolimas Jungtines Ameri
kos V a l s t y b e s , B r a z i l i j a s , 
A r g e n t i n a s ir t o l i m i a u s i u s 
kraštus. Visi turės darbo ir duo
nos savame krašte.. . 

Bet ir jo žodžiai nepagelbėjo. 
Rusai nu ta rė dėl žmonių a k i ų 
r inkimus pratęsti dar v iena i 
dienai. Mat, jau pr ieš s ava i t ę 
rusai pranešė Maskvos va l ia , 
jog rinkimų rezultatai Lietuvo
je bus 95,51 nuošimčio. Tač iau 
sovietinė p ropaganda l a i k u 
nesusigriebė ir „Tass 'as" liepos 
14 vakare „pagal p laną" pa
skelbė galut inus da r nepasibai
gusių r inkimų Lietuvoje rezul
ta tus . Girdi, r inkimai ba ig t i , 
l iaudis t r iumfuoja , b a l s a v o 
95,51*2. Vėliau sus ikompromi
tavęs „Tass 'as" pat iks l ino, jog 
rinkimai.. . pratęsti . 

Kas dėjosi po r ink imų? 
Lygiai po savaitės, liepos dvi

dešimt pirmąją, sovietų par inkt i 
„liaudies seimo" aktoriai suvai
dino šiurpią duobkasių t r a 
gediją: p a s t ū m ė j o L i e t u v ą 
Maskvos glėbin. Ir šio tragiškojo 
spektak l io rež i s ie r ius b u v o 
Maskva. Vos tris d ienas užsi
tęsusi „liaudies se imo" sesija 
priėmė dvi Maskvoje pa ruoš ta s 
ir iš rusų kalbos i šve r s t a s 
rezoliucijas. V iena L i e t u v ą 
paskelbė „tarybine social is t ine 
r e s p u b l i k a " , o k i t a p r a š ė 
Maskvos Lietuvą pr is i jungt i . 

Prašė... 
Kauno teatre sus i r inkę va

dinamieji „liaudies se imo" na
riai buvo tik bejėgiai s t a t i s t a i . 
Teatro salėje ir ne t už scenos 
maišėsi ginkluoti rusa i . T e a t r o 
duris saugojo e n k a v e d i s t a i , 
gatvėse trankėsi sovietų t anka i . 
Ne veltui Dekanozovas l iaudies 
seimo nariams privačiai pasakė , 
jog „šie tankai aiškiausiai rodo, 
jog Lietuva jau nebegali bū t i 
nepriklausoma. Lie tuva e san t i 
dabar... laisva!" 

Dekanozovas savo sus i l aukė . 
Kokia ironija: šis K r e m l i a u s 
tarnas vėliau pats tapo Krem
liaus t ironų auka. 

Pakarkliui ne r andan t savo 
kalbos, kurią jis anuomet turėjo 
p a s a k y t i t e a t r e , S o v i e t ų 
Sąjungos pasiunt inys Pozdnia-
kovas prašė nesijaudinti ir kant
riai laukti iš Maskvos lėk tuvo , 
o seimo spektaklį kiek a t idė t i . 
O Niunka tikrino, a r Paka rk l io 
kalba ka r t a i s n e n u k l y d o iš 
Maskvos Rygon, k a r t u su iš 
anksto maskolių pa ruoš tomis 
tautos išdavimo kalbomis latvių 
„liaudies seimo" farsui . » 

Taigi visos seimo „ a r t i s t ų " 
kalbos buvo patikrinos Maskvo
je ir Dekanozovo aprobuotos 
Kaune. 

Lietuvos prijungimo klausimą 
iškėlė savo motinos prakeik
t a s i s S n i e č k u s . Visa p a r a 
anksčiau „Tiesa" buvo išspaus
dinta su rezoliucijomis ir kalbo
mis, kur ios dar turėjo būti 
pasakytos. Dienraštis iš anksto 
buvo pas iųs tas Kauno radio
fonui, nežiūrint, kad seimas dar 
nebuvo susirinkęs ir joks nutari
mas nebuvo paskelbtas . 

Kad Lie tuva buvo agresijos 
a u k a — šios gaidos neslėpė nė 
vienas kalbėtojas, kad ir kaip 
b e s i s t e n g d a m a s d a n g s t y t i s 
a p g a u l i n g a i s i š l a i s v i n i m o 
šūkiais . Visur buvo pripažintas 
faktas, jog šį kelią pasirinko ne 
lietuvių t a u t a ir ne savo noru, 
o sovietai, raudonoji armija. 

Paleckis pras i tarė , jog parsi
davėlių ir t au tos išdavikų norai 
būtų likę be vaisių, jeigu... 

— Je igu ne ta broliškoji pa
galba, kur ios susi laukėm ir vi
sada turėjom iš broliškų ir drau
gingų Sovietų Sąjungos tautų ir 
k u r i a s a t n e š ė mums t a u t ų 
išlaisvintoji raudonoji armija... 

Sovietų Sąjunga — raudonoji 
armija, Sovietų Sąjunga — rau
donoji armija . Šiuos žodžius 
Paleckis, Sniečkus, Gedvilas, 
Paka rk l i s ir ki t i kartojo, karto
jo ir kartojo. 

Š t a i vė l t a u t o s i šdav iko 
Paleckio padėka Lietuvą užgro
busiems sovietams ir jų rau
donajai armijai : 

— Dar k a r t ą pabrėžiu dėkin
gumą Sovietų Sąjungai ir rau
donajai armijai , kurios dėka 
buvo p a r e m t a s ir pagaliau pri
imtas bei įvykdytas mūsų liau
dies u l t i m a t u m a s senajai plu-
tok ra t i ška i santvarkai . . . Vi
s iems j a u š i and ien gars ia i 
s a k o m e , a i š k i a i į spė j ame : 
greičiau atsikvošėkit , greičiau 
sus ior ientuoki t , greičiau įsi-
j unk i t visu nuoši rdumu į naujo 
gyvenimo kūrybos darbą, kad 
greitai pasisukusios laiko maši
nos r a t a i jūsų nenublokštų, 
nesut r iuškin tų . . . 

Bet ir be įspėjimo ir grasinimų 
t a u t a m a t ė , k u r k r y p s t a 
re ikala i . J ie matė kraš te siau
č ianč ius enkaved i s tu s . Pr ie 
sovietų pas iunt inybės bildėjo 
tankai . Pr ie vakarinės Lietuvos 

sienos buvo sutraukiamos vis 
didesnės rusų kar iuomenės 
pajėgos. Pajūrys kontroliuoja
mas. Lietuvos-Vokietijos siena 
uždaryta. 

Norėdami užkirsti kelią pro
testams, Maskvos duobkasiai 
grasino gyvybės atėmimu ir su
va ry t i ems a t s t o v a m s ir jų 
šeimoms. Rezoliucijų balsavimo 
metu vadinamų atstovų balsai 
nebuvo skaičiuojami, o kartu su 
jais balsavo ir prisodinta eilė 
čekistų, balsavusių ir rusiškai 
šaukusių „ura" . Atstovų kre
dencialai irgi buvo tikrinami po 
to, kai Lietuva j au buvo savo 
duobkasių rankomis įstumta 
Maskvos glėbin. 

Tą patvirtino komunistų par
tijos viešas pareiškimas: 

— Laimėjimas buvo pasiektas 
ne dėl Lietuvos buržuazijos 
nuolaidumo, bet t iktai dėka... 
p a r a m o s . . . iš didžiosios. . . 
socializmo šalies (Sovietų Rusi
jos) ir... iš raudonosios armijos. 

Tokie yra faktai , kurių nė 
vienas l ietuvis,karta iš kartos, 
neturi užmiršti . 

Niekšiškai Kremlius tebe-
klastoja istorinius faktus, dar ir 
šiandien bandydamas, jei ne ki
tus, tai bent save įtikinti apie 
„laisvu noru" įvykdytą pri
sijungimą prie Sovietų Sąjungos 
pavergtų tautų kalėjimo. Rusų 
karinės okupacijos sąlygose pra
vesta rinkiminė komedija ir pri
sijungimo spek tak l i s jokios 
teisinės vertės neturi . Laisvasis 
pasaulis Kremliaus klastos ir 
smurto Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje nepripažino. Ir klysta 
Maskva, jeigu, tebeniokodama 
Pabalti jo vals tybes , tar ias i 
pajungusi lietuvių tautą ir jos 
dvasią savo valiai. 

Praėjo keturiasdešimt aštuo
neri metai . Užtenka tik prisi
minti šių metų įvykius Lie
tuvoje, o taip pat Latvijoje ir Es
tijoje. Šios tautos pulsuoja laisve 
ir nepr iklausomo gyvenimo 
dvasia, laukdamos valandos, 
kurią padarytoji skriauda bus 
atitaisyta. 

Toji valanda neišvengiamai 
ateis. Tą šiandien mato ir pat
sai Kremlius. 
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Mūsų mielam Bičiuliui 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną ALDONĄ, dukteris 
DAIVĄ ir RITĄ su šeimomis, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Čikagos Lietuvių Fronto Bičiuliai 

Mie lam Bičiul iui 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

m i r u s , jo žmonai ALDONAI ir d u k t e r i m s bei jų 
š e imoms r e i šk i ame gilią užuojautą 

Dalia, Vladas, Gintautas ir 
Eugenijus Būtėnai 

T r a g i š k a i ž u v u s 

A.tA. 
PETRUI ČEPUI 

jo t ėvus GINTARĄ ir VALENTINĄ, seserį RASĄ ir 
v i sus a r t i m u o s i u s giliai užjaučiame jų didžiajame 
s k a u s m e ir l iūd ime k a r t u 

LSS Vyr. Skau t in inka i : 
v. s. tn Stefa Gedgaudienė 
v.s. Gediminas Deveikis 
Atlan to Rajono vadovybė: 

v.s. fil. Romas Jakubauskas 
s. Birutė Banaitienė 
s. Bronius Naras 

A.tA. 
SOFIJA DAVIDAUSKIENĖ 

TOLKIŪTĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 30 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Kauno rajone, 

Grinkiškyje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Sofija Diržienė, 

žentas Bonifacas, Phyllis Kaikarienė, žentas Jonas, Frances 
Bortman, sūnus Leonas, marti Margarita; aštuoni anūkai, 
aštuoniolika proanūkų ir kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Simono. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 1 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Butkus-Petkus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 2 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, sūnus ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 652-1003. 

Iš Lietuvos gauta žinia, kad 1988 m. rugpjūčio mėn. 2 d., 
Marijampolėje mirė 

A.tA. 
dr. Bernadeta Bartuškienė 

(g. 1925) 

Palaidota Šunskų kapinėse su visomis religinėmis ir tau
tinėmis apeigomis. Giliame liūdesyje liko vyras Vaclovas 
Bartuška bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Už velionės 
sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje rugsėjo 
16 d., 8:30 vai. ryto. 

GAIDAS-DAIMID 
... 
E U D E I K I S 

TRYS MODKRMŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CrlICAGOS PRIKMIKSTIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FLNERAL HOMK 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St. . ( h i c a g o 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v.. C i c e r o 
Te le fonas — 8«:*-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNCS 
LACKAWICZ 

LAIDOTI'VI1/ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H \ v y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 652 -1003 

Sally Donald M.. J r . 
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x Marijos metu užbaigimo 
procesija bus Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos Šiluvos atlai
dų metu. Procesija prasidės iš 
Marijos aukšt. mokyklos kiemo 
2 v. p.p. Organizacijos su vėlia
vomis renkasi 1:30 vai. Or
ganizacijų vėliavos prašomos 
užregistruoti iki rugsėjo 6 d. pas 
dr. Romą Kuprienę tel . 
447-9319 arba Mary Juzėnas 
vakarais tel. 435-6014. Lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
vienas kitam paskambinant. 

x „Draugo" dienraščio ba
lius, kurį rengia renginių komi
tetas, bus rugsėjo 25 d., sekma
dienį, Martiniąue restorano 
pokylių salėje Evergreen Parke. 
Meninę dalį atliks estradinė 
dainininkė Violeta Rakauskai-
tė-Stromienė, atlikusi daugelį 
estradinių koncertų įvairiose 
šalyse su dideliu pasisekimu. 

x A m e r i k o s Lietuvių 
Taryba metinį susirinkimą 
šiemet turės Chicagos Lietuvių 
Tautiniuose namuose spalio 
22 d. 

x Milda ir dr. Edmundas 
Lenkauskai , Pepper Pike, 
Ohio, mūsų garbės prenumera
toriai, pratęsė ,,Draugo" 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Obcarsk is , Ha-
milton, Kanada, suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Ant. Obcarskį skel
biame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x Henr ikas Bajelis, Los 
Angeles, Cal., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, grąžino lai
mėjimų šakneles ir pridėjo 30 
dol. dienraščio paramai. H. 
Bajalį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o ui auką la
bai dėkojame. 

x Algirdas Karaitis, Union 
Pier, Mich, „Gintaro" vilos sa
vininkas, mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Zailskas iš Cice
ro, 111., atsiuntė 20 dol. auką ir 
kartu pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. A. Zails-
kui, mūsų garbės prenumera
toriui, tariame nuoširdų ačiū. 

x V. Andriulis, Geneva, 111., 
parėmė „Draugą" 30 dol. auka 
ir pratęsė prenumeratą viene
riems metams. V. Andriulį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Stasys Pociulis, Kenosha, 
Wisc., pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo ir 20 dol. auką. St. 
Pociulį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už palai
kymą savos spaudos labai dėko
jame. 

x ALRKF-jos Jaunimo Sto
vyklai DAINAVA reikalingas 
ūkvedys. Pageidaujama pensi
ninkų šeima (vyras ir žmona). 
Jų dispozicijoje būtų patogus, 
naujai į rengtas namukas 
pačiame stovyklos rajone. Dėl 
smulkių darbo ir atlyginimo 
sąlygų prašoma kreiptis į J. 
DamuŠienę, šiam reikalui 
Dainavos pavestą įgaliotinę tel.: 
312-460-8001. 

(sk) 

% Mutual Federal Savings 
ieško kasininko-ės (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. Skambint i 
847-7747. 

(sk) 
x Darome nuot raukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x „Draugas" ateinantį ant
radieni, rugsėjo 6 d. neišeis, nes 
dėl Darbo dienos šventės visa 
įstaiga pirmadienį, rugsėjo 5 d.. 
bus uždaryta. Trečiadienį, 
rugsėjo 7 d., „Draugas" išeis. 
„Draugo" redakcija, administ
racija ir spaustuvė dirbs antra
dienį, rugsėjo 6 d., kaip 
kiekvieną dieną. 

x Atsisveikinimas su a.a. 
Adolfu Markeliu, „Draugo" 
bendradarbiu, buvo rugpjūčio 
30 d. Butkaus-Vasaičio lai
dojimo koplyčioje. Cicero. Vado
vavo rašyt. Česlovas Grince-
vičius. Rugpjūčio 31 d., trečia
dienį, po gedulingų pamaldų Šv. 
Antano bažnyčioje palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

x „Technikos Žodis", nr. 1, 
išėjo iš spaudos su daugeliu 
straipsnių ir diagramų iš 
technikos srities. Pabaigoje 
žurnalo yra šiek tiek informa
cijos apie lietuvius technikus ir 
inžinierius. Redaguoja V. 
Jautokas. 

x K o m u n i s t ų l a ik raš t i s 
„Peoples Daily World" šių metų 
kovo 25 d. laidoje paskelbė, kad 
OSI direktorius Neal Shear 
buvo nuvykęs į Maskvą ir tarėsi 
su pirmuoju prokuroro padėjėju 
Aleksandru Sucharevu, daly
vaujant Sovietų Sąjungos užs. 
reikalų ministerijos atstovui ir 
vienam pareigūnui iš JAV 
ambasados. 

x Dr. Edmundas Juode-
nas , Cleveland, Ohio. Alfonsas 
Rauckinas, Lockport, 111., pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams ir kiekvienas pridėjo po 
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Inž. Vytautas Kupcikevi-
čius, Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su visa šimti
ne. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. John Tamulis, Ca-
dillack, Mich.. A. Seliokas, 
Etobicke. Ont. Kanada, Jad
vyga Skudzinskas. Dorchester, 
Mass., Vaclovas Jakavickas, 
Chicago, 111., M. Kasniūnas, 
Lockport, 111.. Agnės Bigelis, 
Three Oaks. Mich., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 12 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Dr. E. ir R. Šilgaliai. Euc-
lid, Ohio, Vincas Saras. Los 
Angeles, Cal., Sisters of Saint 
Casimir, Baltimore, Md., V. Ga-
siunas, Gulfport, Fla., Veronika 
Šatas, Fremont, Wisc, Henry 
Bitenas, Elizabeth, N.Y., K. 
Giedraitis, Livonia. Mich.. pra
tęsdami „Draugo" prenumera
tą, kiekvienas paaukojo po 10 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Domas Micuta, Wauke-
gan, 111., Pr. Gudauskas, Balti
more, Md., Roma Juzėnas, 
Southfield, Mich., Philomena 
Peleckas St. Prialgauskas, Sta
sys Čėsna, Liuda Klausa, Stel-
la Gencevičius, Ona Dambraus
kas visi iš Chicagos, 111., pratęs
dami „Draugo" prenumeratą 
paaukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Privačiai parduodamas 
vienos šeimos, puikiai įrengtas 
namas Marquette Parke, 72 & 
Francisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Seselės kazimierietės, atšventusios vienuolyne deimantinį jubiliejų. Iš kairės pirmoj eilėj: ses. 
M. Flariana Antanaitis, ses. Deotilla Kalinauskas, ses. Bertilia Klusas, ses. Adorata Savilonis, 
ses. Clarita Jonelis ir ses. Agnita Sabockis; antroj eilėj; ses. M. Anita Petroshus, ses. Estelle Lucas, 
ses. Marilyn Kuzmickus — generalinė vyresnioji, ses. Grasilda Ringis ir ses. Dorothea Šalčius. 
Keturios seselės jubiliejų šventė Holland, Pa.: ses Eucharistia Stoškus, ses. Genevieve Čepukai-
tis, ses. Mildred Penkunas ir ses. Rasarita Balsis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LAIKAS JAU MOKYKLON 

Šiais žodžiais Vytė Nemunėlis 
pradeda savo vieną eilėraštį. 
Paskut in is šio eilėraščio 
posmelis taip skamba: „Kad 
pamėgę mokslą augtumėm 
didučiai, laikas jau mokyklon 
mums, visi vaikučiai". 

Mokslas yra labai svarbus. 
Lietuvos mokslo vyrai Valan
čius, Basanavičius, Kudirka, 
Maironis ir daug kitų savo 
raštuose kvietė lietuvius švies
tis, pažinti tiesą, numesti vergi
jos pančius ir sukurti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Kaip 
matome,viskas įvyko, kaip jie 
rašė. 

Nelaimių pasaulyje netrūks
ta. Jos ištiko ir mūsų kraštą. Jei 
būsime išsimokslinę, prisimin
sime anų garsių vyrų žodžius, 
galėsime padėti vėl atgauti 
mūsų tautai laisvę. Šio mokslo 
pasisemti galime tik savose — 
lietuviškose mokyklose. Kas 
myli Lietuvą, myli savo 
artimiausius Lietuvoje ir nori 
jiems padėti, tas turi rugsėjo 
mėnesį registruotis į lietuviškas 
mokyklas, kurių Amerikoje 
turime apie 30. 

Šia proga noriu plačiau pa
kalbėti apie vieną iš tų tris
dešimties mokyklų, tai tą, kuri 
pasirinko narsių didvyrių Da
riaus ir Girėno vardą. Ji yra 
Chicagoje, visiems žinomame 
Jaunimo centre. Rugsėjo 10 d. 
9 vai. ryto pradeda savo dvi
dešimt septintuosius mokslo 
metus. Bus registracija ir 
pamokos iki 12 vai. Vietoje bus 
galima įsigyti mokslo priemo
nes. Mokykla laikosi Švietimo 
tarybos programos. Visą kursą 
išeina per aštuonerius mokslo 
metus, kaip įprasta JAV. Veikia 
ir vaikų darželis. 

Kiekvienas skyrius turi atski
rą patyrusį mokytoją. Kasmet 
puošia Kalėdų eglutę, mini Va
sario šešioliktąją ir Motinos 
dieną. Muzikas Faustas Strolia 

praveda dainavimą, o Nijolė 
Pupienė tautinius šokius. Jos 
paruošti mokiniai dalyvavo 
Taut inių šokių šventėje 
Hamil tone. Mokykla tu r i 
kapelioną, kuris per tris valan
das aplanko kiekvieną skyrių 
atskirai ir pasikalba su moki
niais apie religijos reikšmę žmo
gaus gyvenime. Reikalui esant, 
paruošia mokinius Pirmai 
komunijai ir Sutvirtinimui. 

Mokyklos aplinka lietuviška. 
Sodelyje stovi Laisvės kovų pa
minklas. Viduje sienos nuka
binėtos mūsų žymių vyrų 
portretais ir tautiniais pa
veikslais. Jaunimo centrą 
aplanko daug žymių asmenų, 
kurie užsuka ir į mokyklą. 
Dažnai vyksta įvairios parodos, 
į reikšmingesnes nuvedami 
mokiniai, kad susipažintų su 
tautiniu menu ir kultūra. Pamo
koms pasibaigus vyksta skautų 
sueigos. Kreipiamas didelis 
dėmesys į vaikų darželį, kurį 
veda tos srities specialistė. Ši 
mokykla yra pradžios mokykla. 
Jaunimo centre veikia aukš
tesnioji mokykla ir Pedagoginis 
ins t i tu tas . Tai tokios pa
grindinės žinios apie šią 
mokyklą. Kas norėtų sužinoti 
daugiau smulkmenų, turėtų pa
skambint i šiuo telefonu: 
312-476-5381. 

J . Plačas 

PLB VALDYBOS 
PAREIGŲ PERDAVIMAS 

Kaip jau visi gerai žinome, 
PLB seime, Toronte, buvo iš
rinkta nauja PLB valdyba. Fak-
tinas pareigų perėmimas įvyko 
liepos 18 d. Grand Rapids, Mich. 
Iš buvusio PLB valdybos pirm. 
Vyt. Kamanto pareigas perėmė 
naujasis vald. pirm. Vyt. 
Biel iauskas. Simboliškas 
pareigų perdavimas ir pirmasis 
darbo posėdis įvyko rugpjūčio 27 
d. PLB būstinėje Jaunimo cen
tre, Chicagoje. Čia dalyvavo be

veik visi senieji ir pilnoje su
dėtyje naujieji valdybos nariai. 
Naujoji valdyba bent pareigų 
perėmime pasirodė drausminga 
ir „en bloc" dalyvavo. Šį faktą 
reikia labai pabrėžti, kadangi ji 
yra beveik globaliniai išsimė
čiusi. Pilna žodžio prasme yra 
PLB valdyba. 

Buvusios valdybos pirm. Vyt. 
Kamantas pristatė buvusios 
valdybos narius ir padėkojo 
jiems už jų darbą. Abiejų 
valdybų nariai pasirašė pareigų 
perdavimo ir perėmimo aktą. Po 
to buvo perduotas valdžios sim
bolis. Vyt. Kamantas perdavė 
naujajam pirm. Vyt. Bieliaus
kui „gavel'' (plaktuką), kurio 
mušimu posėdžiai pradedami ir 
uždaromi. Naujasis pirm. savo 
inauguracinėje kalboje 
pasisakė, kad santykiuose su 
kitais veiksniais vadovausis 
„modus vivendi" principu. Da
bartiniai įvykiai ok. Lieterovje 
verčia ir mus persiorientuoti ir 
vengti trinties. 

Po naujojo pirmininko „inau
guracijos" senosios valdybos na
riai apibūdino savo veiklos 
barus. R. Dirvonis apie LJS ir 
sporto reikalus. Jaunimo 
sąjunga ir jos veikla dažnai be 
reikalo yra puolama. Didelis 
įvykis buvo Jaunimo dienos 
Australijoje, kurios pareikalavo 
didelių pastangų ir iš JAV jau
nimo organizacijų. B. Jasai
tienė, vicepirm. švietimo reika
lams, pabrėžė pagalbos reikalin
gumą ypač Vasario 16 gimna
zijai ir Pietų Amerikos jau
nimui. Be ryškios paramos jau
nimas iš Pietų Amerikos ne
galėtų lankyti Vasario 16 
gimnaziją. Tai paramai or
ganizuoti yra sudarytas rėmimo 
komitetas, kuris veikia po PLB 
sparnu. 

St. Jokubauskas supažindino 
su iždu. Taip sakant, pinigų yra 
ir jų nėra. Esami pinigai yra 
rinkti specifiniams tikslams, o 
PLB valdybos veiklai finansuo-

JA VALSTYBĖSE 
— Rasa Razgait iene, Ame-

ricans for Due Process koordina
torė, kalbėjo apie OSI Pa-
baltiečių Jaunimo stovykloje 
Pennsylvanijoje rugpjūčio 13 d. 
Po pristatymo ji rodė jos paruoš
tą anglų kalba vaizdajuostę 
„Rebirth of a Nation" apie liepos 
9 d. Vingio parko manifestaciją. 
Šią 18 minučių vaizdajuostę ji 
suprojektavo ir įgyvendino 
naudojantis Juozo Bružo susuk
tu filmu iš to įvykio. Juostos 
redagavimo darbus atliko profe
sionalas Vytautas Navickas. 
Juostelė duoda daug informa
cijos ne tik apie dabartinius Lie
tuvos įvykius, bet taip pat pri
stato istorinę perspektyvą. Pa
aiškinimų konsultantas buvo 
Lietuvių informacijos centro 
Washingtono skyriaus vedėjas 
Viktoras Nakas . J a u n i m a s 
gyvai reagavo ir į OSI temą ir 
į rodomus dabartinius įvykius 
Lietuvoje. 

— Komp. Giedros Gudaus 
kienės kūrinių kasetės paro
dymas — koncertas bus spalio 9 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Kompozitorė bus pa
gerbta už kompozicijas savo 65 
metų amžiaus sukakties proga. 

— Los Angeles J aun imo są
j ungos skyrius rugsėjo 24 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero salėje reng ia 
aus t ra l ieč ių da in in ink ių 
koncertą. Jame dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai. 

— Chicagos satyrinis teat
r a s Antras Kaimas vyksta į Los 
Angeles ir gastroliuos su nauja 
programa Sv. Kazimiero salėje 
rugsėjo 17 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Kviečia Antras Kaimas ir 
Santa Monicos lietuvių klubas. 

— Tautos šventės minėji
m a s Los Angeles, Cal., bus rug
sėjo 11 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Rengia Lietuvių 
Tautinė sąjunga. 

— Šv. Kazimiero parapijos 
Los Angeles, Cal., bus spalio 16 
d. rudens balius su skaniais val
giais, vynu ir gražia menine 
dalimi. Parapiečiai baliumi 
paremia parapijos reikalus. 

— Šv. Kazimiero lituanisti
n ė mokykla Los Angeles šiuos 
mokslo metus pradės rugsėjo 17 
d. 9 vai. ryto. Rugsėjo 10 d. bus 
mokytojų darbo konferencija. 
Veiks mokykloje 10 skyrių, 
vaikų darželis „kiškiukų klasė" 
ir seminaras mokiniams, baigu
siems 10 skyrių. Vadovaus 
mokyklai Marytė Sandana-
vičiūtė-Nevvson, Violeta Ged
gaudienė ir Algimantas Žemai
taitis. 

— A.a. Antonija Lukšienė, 
87 metų amžiaus, po ilgos ligos 
mirė rugpjūčio 14 dieną. Daug 
jos meilės yra patyręs dar Lie
tuvoje kun. Bruno Markaitis, 
todėl jis atskubėjo iš Havajų, 
kur pats gydosi, ir dalyvavo 
laidotuvėse. Palaidota Holy 
Cross kapinėse Culver City, 

Demonstracijomis gaivinami liūdni prisiminimai Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

ti kasoje pinigų nėra. Jungtinis 
finansų komitetas didiesiems 
renginiams, vykusiems Kana
doje, paremti iš JAV lietuvių 
surinko 108,000 dol. 

R. Kudukis kalbėjo teisiniais 
ir OSI reikalais. Kovai prieš 
OSI užmačias, nukreiptas prieš 
mus, reikėtų turėti generalinį 
planą ir bendrą veiklą. Dėmesį 
reikia koncentruoti, kad būtų 
pakeistas įstatymas, kuriuo 
sukurta OSI įstaiga, o nelaks
tyti aplinkui su kibirais kiek
vieno gaisro atveju. M. Len
kauskienė trumpai apžvelgė 
savo penkių metų veiklą. Ryšiai 
su Pietų Amerika ir ypač jos 
jaunimu yra labai svarbūs ir 
asmeniški kontaktai pagei
daujami. Kulminacinis taškas 
buvo Kul tū ros kongresas . 
Kongresas, kuris apėmė beveik 
visas mūsų ku l t ū r i n io 
gyvenimo sritis, sutraukė daug 
dalyvių ir reikia laikyti pasi
sekusiu. Reikia atkreipti di
desnį dėmesį į mažas kolonijas, 
kurios pačios nepajėgia aktyves
nės veiklos išvystyti. Alvydas 
Saplys informavo PLJS ir jau
nimo veiklos reikalu. Jaunimas 
rengė ir aktyviai dalyvavo 
demonstracijose ir budėjimuose. 
Bendrai metų eigoje buvo daug 
renginių, kuriuose jaunimas 
reiškėsi ir dalyvavo. 

Vyt. Kamantas, buvęs PLB 
vald. pirm., konkretizuodamas 
PLB veiklą,minėjo, kad reikėtų 
mažiau posėdžių, o daugiau 
veiklos. Suaktyvinti veiklą su 
kitais kraštais, kurie žiūri į 
PLB ir laukia iš jos veiklos 
paramos. PLB yra globalinės 
apimties lietuviška institucija, 
tad visus kraštus ir turi apim
ti. PLB darbus stipriai remia 
Lietuvių Fondas. Reikia stiprin
ti visuomeninių ir politinių 
reikalų darbą. Santykiai su 
Diplomatine tarnyba yra labai 
geri. Mūsų politinėje veikloje ir 
santykiuose su VLIKu, reikia 
manyti, kad, suėję du daktarai, 
turėtų susitarti. Baigdamas 
pal inkėjo sėkmės naujajai 
valdybai. Paskui paminėjo, kad 
Kronų sodyboje Lemonte yra 
kepama tradicinė kiaulė ir visi 
posėdžio dalyviai yra kviečiami. 

Vyt. Bieliauskas,pasižiūrėjęs 
į darbotvarkę;labai suabejojo, ar 
bus galima suspėti. Tad nežinia, 
kiek dalyvių tuo kvietimu pa
sinaudojo. Vyt. Bieliauskas, 
naujasis PLB valdybos pirm., 
paminėjo, kad bus susipažinta 

su PLB darbais esančiais eigo
je ir bus stengiamasi juos toliau 
tęsti. Naujoji PLB valdyba yra 
šios sudėties: Vyt. Bieliauskas 
— vald. pirm., E. Čuplinskas — 
vicepirm. ir finansai, Vyt. 
Dambrava — visuomeniniai 
reik., Alg. Gureckas — ryšiai su 
užsieniu, A. Juzukonis — infor
macija, R. Kudukis — sociali
niai, religija ir teisės reikalai, 
J. Lukoševičienė — kultūros 
reiki., G. Petrauskienė — ryšiai 
su kraštais ir lietuviška spauda, 
A. Saplys - PLJS pirm., H. 
Žibąs — iždininkas. Pasaulio lie
tuvio red. lieka Br. Nainys. 

Po to buvo pietų pertrauka. Po 
pietų turėjo vykti darbo posė
džiai, kuriuose nebeteko daly
vauti. 

<J. Z. 

ŠEIMOS ŠVENTE 

Baniutė ir Romas Kronai, 
gyvenantieji Clarendon Hills, 
UI., rugpjūčio 27 d. surengė 
šeimos šventę savo giminėms ir 
artimiesiems. Sukviesta buvo 
arti 150 svečių. Iš Detroito 
atvažiavo Romo sesuo, dalyvavo 
penki svečiai iš Lietuvos. Buvo 
laukiama artimųjų iš Kanados, 
bet dėl sunkios ligos negalėjo 
atvažiuoti. Dalyvavo ir Lemon-
to lietuvių kapelionas kun. L. 
Zaremba. 

Šventė buvo pradėta šv. Mi-
šiomis, kurias aukojo prel. J. 
Prunskis. Vaišės buvo labai 
gausios ir įvairios. Svečiai 
galėjo ne vien pasidžiaugti šei
mininkų vaišingumu, bet ir 
pasiklausyti originaliai sukur
tos poezijos. Tarp dalyvių buvo 
matyti ir B. Kronienės motina 
Veronka Mašiotienė, 91 m., ir 
Romo motina Konstancija Kro-
n ienė , 96 m. Buvo daug 
vaikaičių, kurie čia erdvioje so
dyboje galėjo pažaisti tinklinį ir 
kitus žaidimus. Po pietų užėjo 
lietus, bet Kronai galėjo visus 
su t a lp in t i verandoje i r 
namuose. 

J . Daugi. 

A d v o k a t a s Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


