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„LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
Suvienytų Nacijų 

Organizacijos Humanitarinių 
reikalų komisijai 

Nuorašai: 
Generaliniam sekretoriui 
M. Gorbačiovui 
TSKP švietimo ministerijai 
LTSR švietimo ministerijai 

Pareiškimas 

Gudaitytės Marytės, gyv. 
Prienų raj. Skersabalio km., 

(Tęsinys) 
Tą pačią dieną, po susirin

kimo, į namus, kur gyvenau, 
atvažiavo grupės vadovas ir dar 
trys grupės studentai. Paaiški
no, jog lanko visus moksleivius. 
Surašė gyvenimo sąlygas, klau
sinėjo, ar nesilanko kokie pa
šaliniai žmonės, surašė grupės 
mergaičių pavardes, kurios 
lankėsi pas mane. 

Gruodžio 1 d. buvau iškviesta 
pas mokyklos direktorių. Direk
tor ius paaiškino, jog esu 
pašalinama iš mokyklos, o be to 
esu dar nepriimta į mokyklą, 
kadangi nesu laikiusi stojamųjų 
egzaminų. Todėl privalau atsi
imti dokumentus. 

Tikroji pašalinimo priežastis 

yra ta, kad atsisakiau dirbti 
ateistinį darbą. Man nesupran
tama, kaip labiau galima paže
minti tikintį žmogų^priverčiant 
jį dirbti prieš savo įsitikinimus. 

Noriu paklausti išreklamuo
tos tarybinės „demokratijos" 
skelbėjų, kurie taip garsiai 
šaukia, kad kiekvienas tarybi
nis pil iet is , nežiūrint jo 
įsitikinimų, rasės ir luomo, turi 
teisę į mokslą ir darbą. Ko ver
tas šis garsus šūkis? Kaip visa 
tai galima suderinti su tarybine 
konstitucija ir kitais tarptauti
niais įsipareigojimais žmogaus 
teisių atžvilgiu? 
1987.12.10 

Ignalinos įvykiai pasaulio 
žiniose 

Šį savaitgalį įvyksta protesto 
demonstracijos 

Pirmą kartą popiežius nepabučiavo žemės. Jonas Paulius II ir Pietų Afrikos Užsienio reikalų 
ministeris Roelof Botha, kairėje^Johannesburgo aerouoste, kai audra privertė popiežiaus lėktuvą 
nusileisti Pietų Afrikos valstybėje pakeliui j Lasotho valstybėlę. 

Popiežiaus noras išsipildė daug 
anksčiau 

Minėjimai Kaune, Šiauliuose, 
Kretingoje 

Vilnius. — Užsienio spauda 
pranešimuose apie masines 
demonstracijas Lietuvoje 
sovietų — nacių pakto metinių 
proga rašo, kad mitingai įvyko 
ne vien Lietuvos sostinėje Vil
niuje. 

Kaune 

Kaune, Reuterio pranešimu, 
rugpjūčio 23 dienos pavakare 
žmonių minios su iškeltomis 
Lietuvos trispalvėmis vėlia
vomis rinkosi prie įgulos 
bažnyčios ir Maironio pa
minklo. Įspūdinga eisena nuo 
Įgulos bažnyčios pajudėjo Mai
ronio paminklo link, o iš čia 
nužygiavo į Karo Muziejaus 
sodelį. Karo muziejaus sodelyje 
susirinko apie 50 tūkstančių 
žmonių. Minėjimo rimties ir su
sikaupimo nuotaiką sudarė per 
garsiakalbius paleista gedul
inga muzika ir varpų skambe
sys. 

Susirinkusiem minėjimo daly
viam žodį tarė prof. Smailys. 
Išanalizavęs Molotovo-Rib-
bentropo paktą, prof. Smailys 
ragino pakto tekstus paskelbti 
spaudoje ir juos pasmerkti. 
Aktorius Genys skaitė ei
lėraščius. 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Kauno iniciatyvinės grupės 
narys Kaušpėdas susirinkusiem 
iškėlė reikalavimą, kad kitais 
metais Kauno Karo muziejaus 
sodelyje vėl stovėtų Laisvės 
statula. Nepaprastą įspūdį darė 
mitingo pabaigoje dalyvių už
degtos žvakutės. Atrodė, jog Ka
ro muziejaus sodelis ir apylinkė 
paskendę jonvabalėlių spinde
syje. 

Šiauliuose 

Šiauliose, rašo užsienio spau
da, apie 6 tūkstančiai gyventojų 
eisena nužygiavo į Sukilėlių 
kalnelį. Čia prie sukilėlių at
minimui pastatytos statulos, 
kuri šiuo metu yra remontuo
jama, padėjo gėles. Tada žmonių 
minia patraukė į Šv. Jurgio 
bažnyčią. Bažnyčia buvo sausa
kimša žmonių, taip pat ir šven
torius, Mišių metu turiningą 
pamokslą pasakė kun. Kazimie
ras Gražulis. 

Kretingoje 
Kretingoje surengtame minė

jime dalyvavo apie keturi, penki 
tūkstančiai žmonių. Centrinėje 
miesto aikštėje minėjimą ati
darė Genutė Šakalienė, kuri 
kartu su kitais yra paskelbusi 
bado streiką dėl visų lietuvių 
sąžinės kalinių išlaisvinimo. 
Genutei Šakalienei pasmerkus 
Molotovo-Ribbentropo paktą ir 
pareikalavus likviduoti jo 
padar inius , minia žmonių 
išreiškė pritarimą skanduodami 
„Laisvė, laisvė, Lietuvai". Kre
tingos mitingo dalyviai, tylos 
minute pagerbę mirusiuosius, 
sugiedojo Tautos himną. Pasi
baigus mitingui, minia nuke
liavo į Kretingos bažnyčią, kur 
Mišias koncelebravo trys kuni
gai: Antanas Bunkus, Vytautas 
Sadauskas ir Liudvikas Šar-
kauskas. 

Katyno žudikai 
Varšuva. — Lenkijos primas 

kardinolas Josef Glemp pa
šventino kryžių, kuris bus 
pas ta ty tas Katyno miške 
netoli Smolesnko — toje vietoje, 
kur 1939 metais buvo išžudyti 
keturi tūks tanč ia i lenkų 
karininkų, kuriuos buvo nelais
vėn paėmę Raudonosios armijos 
daliniai. Apie kryžiaus pašven
tinimą žinią skelbia oficiali 
Lenkijos spaudos agentūra 
PAP. Medinis penkių metrų 
aukščio kryžius žudynių vieto
je bus pastatytas tik laikinai, 
kol bus gal ima pas ta ty t i 
atitinkamą paminklą masinių 
žudynių aukom. 

1939 m. sovietai nelaisvėn 
paėmė 15 tūkstančių lenkų 
karininkų. Vienuolika tūks
tančių iš jų žuvo be žinios, — ko
mentuoja Reuterio agentūra. 
Lenkų ir sovietų valdžios visada 
skelbė, kad karininkus išžudę 
vokiečiai. Bet praėjusiais metais 
naujoje informacijos viešumo 
dvasioje buvo sudaryta speciali 
istorikų komisija faktam iš nau
jo ištirti. Komisija surinko 
įrodymus, kad žudynes yra 
įvykdę Raudonosios armijos ka
riai. 

Maseru, Lesotho. — Pietų Af
rikos policija pasipriešino 
teroristams, kurie buvo pagrobę 
autobusą su maldininkais, 
važiavusiais pamatyti popiežių 
į šią kaimyninę kalnų kara
lystę, nes popiežius nežadėjo 
aplankyti Pietų Afrikos žmonių. 
Susišaudymo metu trys grobi
kai buvo nušaut i . Iš 71 
pagrobtųjų vienuolika buvo 
sužeisti; žuvo ir viena moteris iš 
keleivių tarpo. Važiavusių tarpe 
buvo vienuolių ir vaikų, kurie 
norėjo dalyvauti popiežiaus 
Mišiose. 

Popiežius iš Botswanos skrido 
į Maseru miestą, bet užėjusi 
audra neleido jo lėktuvui nusi
leisti Maseru aerouoste. 
Lėktuvas buvo priverstas 
skristi į Johannesburgą, Pietų 
Afrikos valstybę, kurios 
popiežius nenorėjo aplankyti dėl 
aparteido politikos. Kai popie
žius išlipo iš lėktuvo, jis 
nepabučiavo Pietų Afrikos 
žemės, kaip kad tradiciniai daro 
atvykęs į kitus kraštus. 

Pokalbis su ministeriu 

Nenumatyto sustojimo metu 
Pietų Afrikoje Joną Paulių II-jį 
aerouoste aplankė Užsienio rei
kalų ministeris Roelof Botha, 
kuris pasakė popiežiui ir apie 
įvykusį autobuso pagrobimą. 
Autobuso pagrobimas neturėjo 
nieko bendro su popiežiaus 
vizitu toje kalnų karalystėje. 
Kai popiežius pietavo su Pietų 
Afrikos ministeriu ir kalbėjosi 
su juo ne tik apie teroristus, bet 

ir apie aparteido padėtį, buvo 
suorganizuota automobilių 
vilkstinė nuvežti popiežių ir jo 
palydovus į Lesotho juodųjų 
žmonių mažąją karaliją. Popie
žius turėjo retą progą pamatyti 
to krašto gyvenimą, laukus ir 
eukaliptų medžius. 

J o noras išsipildė d a u g 
anksčiau 

Skrendant lėktuvu iš Bostwa-
nos į Maseru, popiežius išsi
reiškė žurnalistams, kad jis 
norėtų kada nors netolimoje 
ateityje aplankyti ir Pietų 
Afrikos valstybę. Ir kai truputį 
vėliau lėktuvo pilotas pranešė, 
jog jis negalįs rizikuoti dėl 
staiga užėjusios audros skristi į 
kalnuotąjį Lesotho kraštą ir 
turįs pasukti į Johannesburgą, 
skridusieji kartu negalėjo at
sistebėti tokiu sutapimu, sako 
kartu skridęs Vatikano spaudos 
direktorius Joąuin Navarro 
Valls. 

Sovietų bazė Sirijoje 
Washingtonas. — Sovietų Są

junga didina savo karo laivyną 
Viduržemio jūroje ir savo 
įrengimus prie Sirijos krantų. 
Baltieji rūmai, Valstybės depar
tamentas ir Gynybos departa
mentas pareiškė savo susirūpi
nimą uosto statybomis, kurios 
vyksta Tartus uoste, Sirijoje. 
Tartus uoste bus taisomi ir 
remontuojami laivai. Tartus 
pasidarys sovietų laivyno baze. 
Administracijos patarėjai sako, 
kad Amerika turi pareiškti pro
testą Sirijai. Sovietai jau ten 
laiko bombas, šovinius, raketas, 
laivų alyvą ir ginklus povande
niniams laivams. Baltieji rūmai 
gi sako, jog paprašė savo amba
sadą Damascus mieste sužinoti 
daugiau apie Tartus uoste 
vykdomą sovietų veiklą. 

Protesto telegramos 
Newark. — 170 kongresmenų 

rugpjūčio 12 d. pasiuntė tele
gramą sovietų Gen. sekretoriui 
M. Gorbačiovui, protestuodami 
prieš ukrainiečių, kurie kovoja 
už žmogiškąsias te ises , 
suėmimus, jų tardymus bei kan
kinimus ir nuteisimus. Jie buvo 
nuteis t i už priešsovietinę 
agitaciją ir propagandą, pagal 
62 straipsnį ukrainiečių komu
nistų kode. Šiai akcijai vado
vavo kongr. Christopher Smith. 
Panašią telegramą Gorbačiovui 
pasiuntė ir 45 senator ia i , 
kuriems vadovavo sen. Frank 
Lautenber, Johr. Heinz, Dennis 
DeConcini ir Carl Levin. Abie
jose telegramose protestuo
jama prieš Lvove demonstracijų 
metu ukrainiečių areštavimą 
perestroikos aikais. Sen. 
Lautenberg Gorbačiovui pasiųs
toje telegramoje sako, jog „Uk
rainiečių DemoKratinio fronto 
narių persekiojimas., kur ie 
siekia palaikyti jūsų politines 
reformas, pažeidžia jūsų 
vyriausybės oficialią glasnost 
liniją ir tarptautinius žmogaus 
teisių įsipareigojimus, pasirašy
tus Helsinkio baigiamajame 
akte". 

— Olimpinio komiteto pra 
nešimu, kitų metų žiemos 
žaidynės įvyks N'orvegijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šį v a k a r ą 7 vai. vak. 
įvyksta Olimpinių žaidimų 
a t ida rymo iški lmės Pie tų 
Korėjoje, kurių metu bus tautų 
ir vėliavų paradas, skambės 
senoviškieji būgnai , bus 
atnešama olimpinė ugnis, gros 
88 trompetės ir bus paleista 
2,400 balandžių. Savo priesaiką 
pa re ikš 13,600 pasaul io 
sportininkų. Iškilmes transliuos 
NBC televizijos kanalai. 

— Senatas trečiadienį patvir
tino 92 balsais prieš 2 banki
ninką Nicholas Brady būti nau
juoju Iždo departamento sekre
toriumi paskutiniais Reagano 
administracijos mėnesiais. Kitą 
savaitę naujasis sekretorius Va
karų Berlyne susitiks su pasau
lio industrinių valstybių finan
sų ministeriais. 

— Pietų Afrikos vyriausybė 
pranešė, jog neareštuos tų trijų 
aparteido protestuotojų, kurie, 
pabėgę iš kalėjimo, buvo prisi
glaudę Amerikos konsulate, ne
norėdama turėti diplomatinių 
nesusipratimų su Amerika. 

— Washingtone Komercijos 
departamentas pranešė visų 
nustebimui, kad liepos mėnesį 
prekybos deficitas sumažėjo 9,5 
bil. dol. sumoje. Tuoj pakilo 
dolerio vertė Vakarų Vokietijoje 
ir Japonijoje. Prez. Reaganas 
pasakė, kad „tai yra labai gera 
žinia", bet Senato daugumos va
das demokratas Robert Byrd 
pasakė Senate, kad tai tik 
„truputį geresni skaičiai". 

— L o s A n g e l e s m i e s t e 
įvyks an t r ie j i preziden
tinių kandidatų debatai. Pir
muosius debatus rugsėjo 25 d. 
NBC televizijos stotis nutarė 
transliuoti Amerikoje, per
traukdama olimpinių žaidimų 
perdavimą. 

— Frankfur te , Vokietijoje, 
TWA lėktuvo pilotas John 
Testreake teisme pasakė, jog Ali 
Hamadei nušovė amerikietį 
Robert Stethem, kai jis su savo 
sėbrais buvo pagrobęs lėktuvą. 
Po ilgesnio žvilgsnio, pilotas 
pasakė, jog šis žmogus paspaudė 
šautuvo gaiduką. Hamadei 
prisipažino pagrobęs lėktuvą, 
bet paneigė, kad jis nužudęs tą 
amerikietį. 

— North A d a m s miestelyje 
kalbėdamas, gub. Dukak i s 
pareiškė nepasitenkinimą, kad 
jam esą sunku pareiškti savo 
mintis prieš nuolatinius vice
prezidento Busho rinkiminius 
puolimus. 

Maskva. — Pasaulio žinių 
agentūros praneša, jog Lietuvos 
gyventojai ruošiasi Ignalinos 
branduolinę energijos jėgainę 
rugsėjo 16-18 dienomis apjuosti 
palapinėmis. Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdis reikalauja, 
kad jėgainė būtų uždaryta tol, 
kol bus padaryta tarptautinė 
saugumo inspekcija. Apie tai 
rašo ir Christian Science Moni-
tor dienraštis, pažymėdamas, 
kad sąjūdis tam turi stiprų 
pritarimą Lietuvoje. 

Vyksta gaisrai , sustoja 
motorai 

Persitvarkymo sąjūdžio išleis
tame pareiškime rašoma, jog pa
skutinių dviejų mėnesių metu 
įvyko trys gaisrai pačioje jė
gainėje. 1987 m. ten įvyko 32 
netikėti mašinų sustojimai. 
Rugsėjo 5 d. sovietai paskelbė, 
jog Ignalinos antrasis reakto
rius sustabdytas todėl, kad 
įvyko gaisras. Vėliau sovietai 
pranešė, kad po 1986 m. Černo
bylio katastrofos įvesti nauji 
saugumo pagerinimai puikiai 
veikė ir todėl buvo išvengta 
didesnės nelaimės. Pirmasis Ig
nalinos reaktorius pradėjo 
veikti 1984 m. Iš viso buvo 
numatyta įrengti 4 reaktorius. 

Praėjusiais metais, kai gyven
tojai pasipriešino, buvo sulai
kyta kelių atominių jėgainių 

statyba, įskaitant vieną Ukrai
noje ir vieną Krasnodare. 

Lietuvių protestas 

Nežiūrint žmonių protestų, so
vietų vyriausybė vis bando įti
kinti, jog branduolinės jėgainės 
yra naudingos ekonominiu at
žvilgiu ir labai pageidaujamos 
ekologiniai. Reuterio prane
šimu, sovietai yra nusistatę 
nereklamuojant ir toliau įrengti 
naujus reaktorius. 

Žinių agentūros plačiau 
nepranešė, kokio pobūdžio bus 
šį savaitgalį prie Ignalinos 
branduolinės jėgainės vykdo
mas lietuvių protestas. Atrodo, 
kad aplink jėgainę bus susta
tytos palapinės, kuriose per tas 
tr is dienas budės žmonės ir tuo 
būdu pareikš savo protestą. 

•r. JKMJĮ 
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Pasaulio žinių agentūrų pateiktas 
žemėlapis su Ignalinos branduoline 
j ėga ine . Tik šį kar tą Lietuva 
sumaišyta su Latvija 

Izraelio teisėjas gina Demjanjuką 
Jeruza lė . — Izraelio teisėjas 

Dov Eitan, kuris ten buvo 17 
metų teisėju, įsijungė j Jono 
Demjanjuko gynėjų grupę, kuris 
šį pavasarį buvo apkaltintas ka
ro laikų nusikaltimais ir nu
teistas mirties bausme. Teisėjas 
Eitan pareiškė abejonių apie 
trijų teisėjų vestą bylą. Šiuo 
metu teisėjas yra pensijoje. 

Rugsėjo 2 d. Dov Eitan ir 
Yoram Sheftel, kuris buvo Dem
janjuko advokatas visos jo bylos 
metu, kartu abu nuvyko į Izra
elio Aukščiausiąjį teismą ir čia 
įteikė savo naujus reikalavi
mus. J ie prašė Aukščiausiąjį 
Teismą paprašyt i Vakarų 
Vokietijos, Lenkijos ir kitų Rytų 
bloko kraštų, kad būtų jiems 
leista įeiti į jų archyvų centrus 
ir ten surinkti reikalingą me
džiagą šiai bylai, kurios gyny
bos advokatai negalėjo gauti. 

Tai buvo uždrausta 

Tų valstybių archyvai turi 
daug medžiagos apie Treblinkos 
mirties stovyklą. Nežiūrint, kad 
Demjanjuko kaltintojai galėjo 
naudotis Amerikos ir Izraelio 
archyvais, bet Demjanjuko gy-
nėjams-jo advokatams per visą 
12 bylas metų nebuvo leista įeiti 
į tuos archyvus. Nepadėjo ir pa
kartotini prašymai; durys vis 
buvo uždarytos. Apie tai plačiai 
rašo ukrainiečių spauda. 

— Jungt inės Tautos skelbia, 
jog Sovietų Sąjunga iš 18 savo 
turėtų kariuomenės bazių Afga
nistane jau pasitraukė iš 10 ir 
perleido jas afganų komunis
tams. Sovietų pareigūnas 
pasakė, jog šiaurinės provincijos 
sostinė yra partizanų paimta, 
tačiau komunistinė afganų vy
riausybė šią žinią paneigė. 

Vienu metu trijose 
vietose 

Abu teisininkai įteikė peticiją 
teismui, prašydami, kad kreip
tųsi į Italijos vyriausybę ir 
gautų leidimą peržiūrėti jų ar
chyvuose esamą medžiagą, 
kadangi iškilo nauji įrodymai, 
jog Demjanjukas buvo sargu 
Triesto koncentracijos stovyk
loje. Ši medžiaga yra labai svar
bi kaltinamojo gynybai, nes 
pagal tai Demjanjukas tuo 
pačiu metu buvo trijose vieto
se ir visur kaltinamas karo 
meto nusikaltimais. 

Jie taip pat paprašė, kad ga
lėtų pamatyti padarytą teismo 
eigos filmą ir nurodyti, kur 
teisėjai buvo šališkai iš anksto 
nusistatę prieš ginamojo ad
vokatus ir jo liudininkus. 

Dov. Eitan pirmą kartą 
vizitavo Demjanjuką Ayalon 
kalėjime rugsėjo 4 d., kuriame 
jis laikomas jau 31 mėnesį. 
Teisėjas Eitan yra gimęs 1935 
m. Tel-Avive ir yra baigęs Jeru
zalės universitetą. Izraelio 
teismuose jis ėjo įvairias teisė
jo pareigas. Pasitraukęs pensi
jon, įsteigė privačią firmą, kuri 
dabar veda kriminalines bylas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 16 d.: Kornelijus, 
Kiprijonas, Liucija, Eufemija, 
Normante. Liudmila, Rimgau
das, Kamilė. Jogintė. 

Rugsėjo 17 d.: Robertas, Si
gutė, Kolumbą, Sintautas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:30. leidžiasi 7:00. 
Temperatūra dieną 78 L, 

naktį 60 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

PAKELIUI Į AUSTRALIJĄ 

IIKJŲ PLS ŽAIDYNIŲ 
GLOBOS KOMITETAS 

Į III-jų PLS Žaidynių Globos 
komitetą sutiko įeiti; 

Vyskupas Paulius Baltakis, 
Stasys Lozoraitis, jr., Lietuvos 

atstovas VVashingtone, 
dr. Vytautas Bieliauskas, 

Pasaulio LB pirm., 
dr. Kazys Bobelis, VLIKo 

prm. , 
Vytautas Volertas, JAV LB 

pirm., 
Stasys Baras, Lietuvių Fondo 

v-bos pirm., 
Marija Rudienė, BALFo pirm. 

ir 
G. Lazauskas, ALTo pirm. 

KREIPIMASIS Į 
VISUOMENE 

Šių metų pabaigoje Australi
joje, Adelaidės mieste, įvyks III-
sios Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės. Tai bus didžiausia 
Australijos lietuvių šventė, 
kurioje dalyvaus pajėgiausi 
išeivijos lietuvių sportininkai. 
S. Amerikos Lietuvių sporto 
sąjungai atstovaus ar t i 200 
sportininkų. Jiems reikalinga 
jūsų parama. 

Gerai žinome, kad lietuvių 
visuomenė šiais metais aukojo, 
aukojo ir aukojo. Po tokių 
įvykių, kaip Jaunimo Kongre
sas, Tautinių šokių šventė, Kul
tūros kongresas ir PLB seimas, 
sunku dar kartą į jus kreiptis, 
bet be jūsų finansinės talkos 
daug talentingo jaunimo turės 
pasilikti namie. 

Jaunimo vardu prašome — 
paremkite! 

Aukas siųskite šiuo adresu: 
PLB 

c/o Romas Puodžiūnas, 
5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, 111. 60632 

Vyskupas Paulius Baltakis 
dr. Petras Kisielius 
Valdas Adamkus 

KAS ATSTOVAUS 
STALO TENISUI? 

Kadaise mūsų stalo tenisas 
buvo ne tik stipriausia mūsų 
sporto šaka, bet plačiai žinoma 
ir tarptautinėje plotmėje. Juk 
Violeta Nešukaitytė laimėjo 10 
metų Kanados meisterės titulą 
ir tris kartus JAV-ių, nekartą 
dalyvavo pasaulio pirmenybėse 
ir tarptautiniuose turnyruose 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Jos seserys Gloria ir Flora 
nekartą atstovavo Kanados 
r ink t ine i , ta ip pat B i r u t ė 
Plučaitė ir Elena Sabaliaus
kaitė 1959 m. 

Kanados meisterės vardą 
iškovojo ir Sofija Kasperavičiū-
tė. Vyrų klasėje Kanados meis
teriu buvo Pranas Gvildys, 
Kanados rinktinei atstovavo 
Pau l ius Klevinas . Vė l i au 
Hamiltone įsikūrė dr. Algis 
Saunoris — 6 kartus Sovietų 
Sąjungos stalo teniso meisteris. 

Bet tai praeities pasididžia
vimas. Jau nemažai metų, kaip 
šie žaidėjai,-jos ant vinies 
pakabino raketes, o prieauglio 
nėra. Mūsų pirmenybėse stalo 
tenisas tik retkarčiais pasirodo 
ir tai tik nuotrupos. 

Australijoje dar yra būrys 
gerų žaidėjų ir IlI-se PLS 
žaidynėse stalo teniso varžybos 
įvyks. O kas jose atstovaus 
mūsų sporto sąjungai? 

JUOZAS BALTRUŠAITIS 

I IlI-sias PLS žaidynes iš Š. 
Amerikos vyksta netoli 200 
sportininkų. Deja, tik du stalo 
teniso žaidėjai. Vienas yra 
Tadas Vebeliūnas iš New Yorko 
,, Atletų" klubo. Jis yra jaunas 
ir dalyvavęs tik keliuose turny
ruose. Kitas yra jau veteranas 
Juozas Baltrušaitis, gyvenantis 
Chicagoje. Jis savo pajėgumą 
jau yra parodęs Vokietijoje, kur 
dalyvavo daugelyje didesnio 
masto turnyrų. Jis dalyvavo ir 
Il-se PLS žaidynėse Chicagoje, 
kur laimėjo aukso medalį su 
Chicagos komanda, sidabro 
medalį vyrų dvejeto ir bronzos 
medalį vyrų vieneto varžybose. 

Juozas Baltrušaitis rimtai 
ruošiasi sporto šventei Adelai
dėje, treniruodamasis kelis kar
tus savaitėje amerikiečių klube 
ir dalyvaudamas amerikiečių 
turnyruose. Jis buvo Illinois 
valstijos senjorų meisteris 1985 
ir 1986 metais. Jo laukia sun
kus uždavinys atstovauti Š. 
Amerikos lietuvių stalo tenisui 
prieš Australijos lietuvių stalo 
tenisininkus ir Lietuvos atstovą 
Rimgaudą Balaišą. Sėkmės! 

V. G. 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" -
„BULLETS" 5:0 

Praėjusį sekmadienį „Litu-
anica - Liths" futbolo komanda 
žaidė pirmąsias rudens rato 
pirmenybių rungtynes Mar-
ąuette Parko aikštėje prieš 
turkų komandą „Bullets". Oras 
rungtynėms pasitaikė toks 
puikus, kad puikesnio ir geriau
sias gydytojas net ir pagal 
receptą neprirašytų. Žiūrovų 
prisirinko arti 200. Jie turėjo 
progos pamatyti netikėtai gero 
lygio mūsišk ių komandinį 
žaidimą. Ir kuo gi tas žaidimas 
taip pasireiškė? — gali kas 
pakaušti jo nematęs. Svarbiau
sia — niekas per daug 
nesiglamonėjo su kamuoliu, bet 
stengėsi ko greičiau ir tiksliau 
papasuoti pozicijoje esančiam 
savam žaidėjui. Ir žaidimas ėjo 
ne vien centru, bet buvo naudo
jami ir kraštiniai puolėjai, kurie 
laikėsi savo vietose. Pats 
kamuolio valdymas — be prie
kaištų. Toks mūsiškių žaidimas 
greit „išpompavo" ne kaip kon-
diciniai tvirtai pasiruošusią 
svečių komandą. įvarčiai, 
vienas už kitą gražesni, pradėjo 
kristi jau tryliktoje žaidimo 
minutėje, kai Erikas Jenigas 
pasiuntė iš maždaug 20 jardų 
pirmą raketą, kuri vos nesu
draskė vartų tinklą. Po de
šimties minučių T. Maestris iš 
tikslios pasuotės rezultatą 
pakėlė 2:0. Žaidimui vykstant 
daugiau prie svečių vartų, jų 
gynikui nepataikius į kamuolį, 
Alg. Krygeris jį pavadavo 
įšaudamas į jų vartus — 3:0. 
Ketvirtuoju įvarčiu puslaikį 
užbaigė dešinysis puolėjas I. 
Hidvegis. 

— Jei ir antrame pušiaikyje 
„Liths" taip žais, „Bullets" 
komandai katastrofa. Jie nepra
tę taip pralaimėti, — komentavo 
prieš saulutę susėdę žiūrovai. 

Po pertraukos svečių koman
da atrodė lyg atsigavusi, bet 
mūsų vartams rimtesnio pa
vojaus nesudarė. Kai dešimtoje 
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Rima Jasa i ty tė , New Yorko ir J A V l ie tuvių teniso pažiba. 

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Po daugelio, daugelio metų, 
galų gale Sov. Sąjunga atidengė 
savo kortas, oficialiai praneš
dama įstojimą į tarptautinę pro
fesionalinę dviračių sąjungą. 
Taigi, buv. valstybės tarnau
tojai bus išbraukti iš fiktyvių 
įvairių įmonių ar įstaigų (pvz. 
KGB „Dinamo" klubas) algala
pių, gaudami atlyginimą už 
laimėtas varžybas. Deja, vakarų 
pasaulio tvirta valiuta bus 
siunčiama Maskvon, kuri dvi
ratininkus atlygins reikiamom 
pragyvenimui sumom (kartais 
paskirdama premijas), o dides
nę dalį perkeldama į sporto 
ministerijos iždą, specialioms 
dviratininkų mokykloms, trene
rių darbams ir t.t. 

Be SS-gos į FICP (tarptautinė 
dviračių s-ga) priimta Čekos
lovakija. Tokiu būdu rytų blo
kas bus atstovaujamas SS-gos, 
Čekoslovakijos ir Lenkijos dvi
ratininkų, gal net ateinančiais 
metais dalyvaujant jiems Tour 
de France ar Giro d'Italia važy-
bose. Šiuo metu vieninteliu so
cialistinio bloko atstovu vakarų 
pasaulyje yra lenkas Lechas 
Piaseckis, „spausdamas peda
lus" viename italų klube. 

Didžiausias Vokietijos sporto 
žurnalas „Kicker'* š.m. rug
pjūčio mėn. 22 d. rašo, kad ir 
aukštoji Sov. Sąj. futbolo lyga 
1989 m. taip pat oficialiai 
paskelbs profesionalizmą. Jį 
šiemet jau praktikuoja Dnepro-
petrovsko vienuolikė. Tokiu 
būdu ir mūsiškis Vilniaus 
„Žalgiris" taps profesionaliu 
klubu, o jo žaidėjai oficialiai 
gaus mėnesinį atlyginimą, pasi
rašydami su klubo vadovybe 
sutartis, perėjimo į kitus klubus 
taisykles ir t.t. 

Greičiausiai futbolininkų ir 
dviratininkų pėdomis seks 
lauko ir stalo tenisininkai, ledo 
ritulininkai (treneris Tichonovas 
yra raudonosios armijos „kapi
tonas", daugumas rinktinės 
žaidėjų — „karininkai". Pagal 
laipsnį eina ir atlyginimas). 

Tačiau profesionalizmo klausi
mas atkris pas krepšininkus ar 
boksininkus, kadangi šiose spor
to šakose amerikiečių tarpe jie 
neturi ko ieškoti, nes palyginus 
su NBA komandom jų rinktinė 
yra antraeilis klubas, o boksi
ninkui kovos pasibaigtų pir
mame ar antrame rounde k.o. 

Ylos išlenda iš maišo. Anks
čiau buvo skelbiami milijoniniai 
sportininkų skaičiai, o tuo tar
pu vokiečių spaudos praneši
mais (ji remiasi „Sovieckij 
Sport" žiniomis) juos reikia 
mažinti beveik pusiau. Ir taip. 
anksčiau buvo skelbiami įmo
nėse 32.4 mil. sportininkų skai
čiai, kai tikrovėje jų yra tik 14.6 
mil. Futbolą žaidžia ne 5.5 mil., 
bet tik 3.5 mil. Ledo ritulį taip 
pat ne milijonai, bet tik 214 
tūkst. „Sovieckij Sport" tvir
tinimu, tai ne staigmena, ka
dangi aukštiems pareigūnams 
šie fiktyvūs skaičiai jau seniai 
buvo žinomi. 

Taisyti reikia taip pat 93 mil. 
Sov. Sąjungoje sportuojančių 
žmonių skaičių. Tai pasakiškas 
skaitmuo, kadangi tas sudaro 
beveik trečdalį visų gyventojų. 
Bet prie šiandieninės „pere-
stroikos" vienas aukštas parei
gūnas išdrįso pasakyti, kad 
siunčiant centrui pranešimus, 
įrašyti būdavo ne tik varžybų 
dalyviai, bet taip pat ir... 
žiūrovai. 

Šveicarijos Ciuricho dien
raštis rašo. kad SS-gos olimpinę 
rinktinę sudarys 520 sporti
ninkų. Be to, į Seoulą skris 200 
trenerių, daktarų, masažistų, 
palydovų, teisėjų. Sporto minis-
teris Marata Gramovas pareiš
kė, kad į Pietų Korėjos sostinę 
siunčiami tik tie sportininkai, 
kurie turi viltį laimėti aukso, 
sidabro ar bronzos medali. Nors 
sovietai skelbia, kad olimpiniai 
žaidimai yra jaunimo susitiki
mo, pažinimo ir draugystės 
šventė, tačiau tikrovė yra kita: 
laimėjimai, laimėjimai, laimėji
mai, įrodant komunistinės 

ideologijos pranašumą prieš 
demokratinį vakarų pasaulį. 

Be jokių abejonių, trečdalį 
sportininkų sudarys SS-gos 
pavergtos tautos — pabaltiečiai, 
ukrainiečiai, gudai, gruzinai, 
armėnai, azarbeidžanai, molda
vai, burelai ir t.t. Esant dviem 
lygiems varžovams, pvz. lietu
viui ir rusui , pirmenybė 
paprastai duodama rusui. Kiek 
lietuvių dalyvaus olimpiadoje, 
vilniškis „Sportas" dar nepra
nešė, tačiau atrodo, kad leng
vojoje atletikoje ji bus atsto
vaujama Lietuvos lenkų R. 
Malochovskio ir S. Sablovskos, 
mūsiškių disko metikų Ubar
to ir Kidyko, A. Kosteckajos— 
Ambrazienės, R. Nyderytės-Čis-
tiakovos, D. Matusevičienės ir 
L. Baikauskaitės. Prie jų reikia 
pridėti krepšininkus — S. Mar
čiulionį, S. Jovaišą, Chomičių, 
Kurtinait į , o taip pat ir 
dviratininką Umarą, L. Zil-
porytę, žolės riedulio — O 
Kanoperienę ir A. Bučmienę, 
irkluotojus, rankininkus, fut
bolininkus. Tad lietuvių grupę 
reikėtų laikyti 20-25 asmenų. 

Gautuose laiškuose sporto 
mėgėjai prašo daugiau žinių iš 
europinio sportinio gyvenimo, 
ypač Vokietijos buv. stovyklinių 
miestų. Deja šio sk. rėmai 
neleidžia mesti platesnį žvilgsnį 
į varžybas, nepamirštant iš Š. 
Amerikos ar Australijos lietu
viško sportinio gyvenimo. Tad 
tik trumpais sakiniais galime 
sporto mėgėjus informuoti apie 
platų Vokietijos sportinį gyve
nimą. Ir taip, Hesseno krašto 
(sostinė yra Visbadenas) futbolo 
lygoje „Hessen Kassel" koman
da randasi antroje vietoje, S V. 
Viesbaden — dešimtas. Šiaurėje 
Oldenburgas dešimtas, Kiel — 
šeštas. Bavarijos lygoje pirmau
ja Bayern mėgėjai, Šveinfurtas 
aštuntas, Ingosltadtas dešimtas, 
FC Augsburg — 11, Švaben 

Augsburg 13. Badeno - Viurtem-

JAUNA PLAUKIKĖ 
KANADOJE 

minutėje V. Martinkus iš Kry-
gerio pakėlimo su galva 
kamuolį nukreipė į „Bullets" 
vartų kampą ir rungtynių 
teisėjas užregistravo penktąjį 
įvartį, turbūt visiems pasidarė 
aišku, kas bus šių rungtynių 
laimėtojas. Po šio įvarčio žai
dimas kurį laiką pasidarė mono
toniškas, tik retkarčiais jį pa
įvairino teisėjas savo rutinos 
.švilpimu. Likus žaisti vos ke
liolika minučių, „Bullets" 
komandos žaidėjui per žiauriai 
užšokus ant „Liths" mažiuko 
Steve, išprovokavo abiejų 
komandų sujudimą, dėl ko 
teisėjas rungtynes greit 
nutraukė. Jų galutinės 
pasekmės dar nežinomos. Tik 
aišku, kad po pora-trejetą žai
dėjų iš kiekvienos komandos 
gaus nenumatytų atostogų. Vie-
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bergo lygoje Rutlingenas an
tras, Ulmas 12, Freiburgas 17. 

Antroje lygoje pirmauja 
Vatenšeidas prieš Ašafenburgą, 
ir SC Freiburgą (viso 20 
komandų), o aukščiausioje, vad. 
„Bundeslygoje" netikėtai pir
moje vietoje laikosi Karlsruche 
prieš Štutgartą ir Miuncheno 
Bayerns. Uodegėlės pabaigoje 
randasi Hanoveris ir Frankfur
tas. 

Kanadietį B. Johnsoną teko 

matyti televizijoje, pralaimint 
antrą susitikimą prieš K. Liusą. 
Ar ta pati nesėkmė ištiks buv. 
jamaikietį ir Seoule, paliekant 
Kanadą be aukso medalio 
lengvojoje at le t ikoje? Tą 
pamatysime jau už kelių savai
čių. 

D R . K E N N E T H J . Y E R K E S 
D R . M A G D A L E N B E L I C K A S 
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tinio „hockey" stiliaus pramo
gos futbolo aikštėje nepri
imtinos, j j 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
„Liths" komanda žais pirmeny
bių rungtynes prieš Wauconda 
miestelio „ChiefsMkomandą jų 
aikštėje. Pradžia 3 vai. p.p. 

Šeštadienį,rugsėjo 17 d., 
„Liths" veteranai žais Mar-
quette Parko aikštėje prieš 
lenkų „Royal Wawel". Pradžia 
5 vai. vakare. 

Praėjusį šeštadienį, kai 
„Liths" veteranai turėjo pilną 
komandą su atsarginiais, italų 
„Maroons" veteranai nepasi
rodė. Matyt, išsigando... 

Brigita Šlekytė pernai Calgary vyku
sios Žiemos olimpiados a t ida rymo 
programos uniformoje. 

Praėjusiais metais Vakarų 
Kanados jaunimo plaukimo 
turnyruose dalyvavo ir jauna 
kalgarietė lietuvaitė Brigita 
Šlekytė, už savo pastangas 
įvertinta keliais medaliais. 

Rungdamosi 10-12 metų 
amžiaus vaikų grupėje, Brigita 
sichronizuoto individualinio 
plaukimo varžybose laimėjo 
aukso medalį, o sinchronizuoto 
plaukimo dvejeto varžybose — 
sidabro medalį. Varžybose ir 
klubas, kuriam ji priklauso, 
laimėjo aukso medalį. 

Brigita, būdama 1000 vaikų 
grupėje, dalyvavusių praėjusią 
žiemą Calgary vykusios Pa 
šaulio Žiemos olimpiados ati
darymo programoje, pati užsi
degė olimpiniu entuziazmu. Ji 
nuoširdžiai treniruojasi savo 
pamėgtame plaukimo sporte. 

Brigitos pasiekimais džiaugia
si jos tėvai — dr. Arūnas ir Rūta 
Šlekiai, o taip pat ir Toronte 
gyvenantys jos seneliai Eliziejus 
ir Ksavera Šlekiai. 

Jaunai Brigitai linkima sėk
mės jos pamėgtoje sporto šako
je, dalyvavimo ir laimėjimų 
turnyruose, o taip pat laukiama 
jos įsijungimo į ateinančiais 
metais vyksiančias metines 
ŠALFASS sporto žaidynes. 
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Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H.ckory H'lls. IL 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
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 Ave., Sutte 324 Ir 
5635 S. Puiaski Rd., Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2 4 5 4 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 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghts, III. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

D R . L E O N A S S E I B U T I S 
INKSTŲ. PŪSLES 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 . 776-2860, rez. 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 565-7755 



Šiluva - krikščioniškos 

VIENYBĖS LAIDAS? 
Lietuvos krikščionybės rai- gailiai verkė, 

doje, Kristaus mokslas atjojo „Vaikučiai sužiuro, išsigando 
žemiškos politikos žirgais. Šilu- ir nei vienas iš jų neišdrįso prie 
vos atlaidai kaip tik sudarė jos prieiti ir paklausti. Vienas, 
progą pamąstyti apie Dievo kitų prašomas, nubėgo pas 
veikimą lietuvių tautoje protes- kalvinų pastorių, nes katalikų 
tantizmo karų laikais, ir pašte- kunigo jau seniai Šiluvoje 
bėti, kad kritiškais laikais Die
vas per savo motiną renkasi 
veikti esamomis sąlygomis, per 
esamus žmones, neatsižvel
giant, ar jie katalikai ar protes
tantai. Nors Šiluvos Marijos ap
sireiškimas lietuvių atmintyje 
rišasi su aršiomis žemės ir tur
to kovomis tarp protestantų ir 
katalikų, gal mes, ekumeninėje 
dvasioje augusi karta, sugebė
tume matyti gilesnį Dievo 
veikimą, už visų tarpkonfesinių 
ginčų. 

Šios mintys kilo dar kartą per
skaičius kun. Juozo Budzeikos 
1953 m. išleistą knygelę, „Mari
jos apsireiškimas Šiluvoje", tik 
dabar jau kitoje perspektyvoje — 
20 metų po Vatikano II-jo 
suvažiavimo ir jo išleisto Dek
reto apie Ekumenizmą. Atrodo, 
kad daugumoje jau esame pra
gyvenę protestantizmo-katali-
kybės karų metus ir Lietuvių 
tautoje. Be to, savo lietuvišką 
tapatybę naujai mus verčia 
suprasti ir po „Persitvarkymo" 
vėliava vykstančios manifesta
cijos Lietuvoje. Tad šių laikų 
naujomis ekumeninėmis bei 
tautinėmis akimis skaitant 
senąją Šiluvos istorią, išky
la ir anksčiau nepastebėti 
momentai. 

Penkiolikto šimtmečio pabai
goje visa Lietuvos bajorija jau 
buvo priėmusi katalikybę ir su 
ja įvairius ekonominius įsiparei
gojimus tais laikais ir politiniai 
galingai Bažnyčiai, kuri savo 
politinę galią sėmė ir rėmė, 
naudodamasi ir naudojama įta
kingų pasauliečių visoje 
Europoje. Tad nestebėtina, kad 
lietuvių bajorijos jaunuomenė, 
grįžusi iš studijų naujuose pro
testantiškuose universitetuose, 
išmoko, kad gali būti įmanoma 
valdyti ir nesant priklauso
miems nei nuo Romos bažny
čios, praktiškai, lenku, nei nuo 
provoslavų — Maskvos. 

Protestantizmas, neturįs cent
rinės institucijos, prisistatė kaip 
krikščionybės forma, galinti 
nepriklausyti nuo užsienie
tiškos valdžios, be jokių įsiparei
gojimų, duoklių užsieniui. Ne
stebėtina, kad jie juo susižavėjo 
— tik pradžiai reikėsią talkos iš 
Švedijos. Tad ir ši reformuotos 
krikščionybės forma neapsiėjo, 
neatjojusi žemiškos politikos 
žirgais. Prasidėjo kovos dėl 
bažnytinių turtų, pastatų, že
mių ir jose gyvenančių žmonių. 

Taip įvyko, kad 1457 m. Šilu
voje pastatyta Marijos gimimo 
bažnyčia 1536 m. sudegė ir kaip 
tokia nebebuvo atstatyta, nes 
jau tuo laiku dauguma Šiluvos 
gyventojų jau buvo kalvinai, o 
Šiluva jau buvo bevirstanti į 
Lietuvos reformatų centrą. 
(Šiluvos kompolikuotą, lemiamą 
vaidmenį Lietuvos protestantiz
me ir vėliau katalikybėje gan 
objektyviai aprašo kun. St. Yla 
savo 1970 m. išleistoje knygoje 
„Šiluva Žemaičių istorijoje: I. 
Reformacija ir Restauracija".) 
Tad šioje istorinėje per
spektyvoje įdomu paskaityti 
kun. Budzeikos dramatišką 
Dievo Motinos apsireiškimo 
aprašymą. 

,,Kartą apie 1608 metus, 
piemenys ganė gyvulius Šiluvos 
laukuose. Ganykla buvo 
maždaug toje vietoje, k u r 
anksčiau, prieš 80 metų, stovėjo 
katalikų bažnyčia. Ten pat buvo 
ir vienas didelis akmuo, prie 
kurio vaikučiai dažnai žaisdavo. 
Vieną dieną ant to paties 
akmens vaikams pasirodė mote
ris — jauna, gražiais drabužiais, 
palaidais ilgais plaukais. Ji tu
rėjo mažą Kūdikį ant rankų ir 

SKIRTINGI KALĖJIMAI, 
SKIRTINGI SIBIRAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 

nebuvo. Kalvinų pastorius tik 
pasijuokė iš vaiko ir liepė jam 
grįžti į ganyklą. Vakare, 
parginę gyvulius namo, vaikai 
papasakojo šį savo nustabų re
ginį namiškiams ir kaimynams. 

„Vaikų pasakojimas greit nu
skambėjo per visą miestelį, ir 
žmonės kitą dieną susirinko į tą 
vietą dideliu būriu. Tada atėjo 
ir kalvinų pastorius su savo 
mokiniu Salamonu. Jie barė 
žmones, kam jie čia susirinko ir 
kam tiki neprotingais vaikų 
pasakojimais. Jeigu ir būtų kas 
pasirodę, tai būtų tik velnio 
apgaulė ir noras atitraukti 
žmones nuo kalvinų tikėjimo. 

„Taip jiems bebarant susi
rinkusius, staiga vėl pasirodė 
ant to paties akmens moteris, 
kurią vakar matė piemenėliai. 
Ji laikė mažą Kūdikį ant rankų 
ir gailiu balsu verkė. Visi nuste
bo, sužiuro ir nutilo. Jos grau
dus balsas ir ašaros jaudino ir 
virkdė dangų, graudino žemę. 

„Tada kalvinų pastorius Ją 
paklausė: Ko verki? Moteris 
jam atsakė: Kitados šioje vieto
je buvo garbinamas mano myli
mas Sūnus, o dabar čia ariama 
ir sėjama. Tai pasakė ir pranyko 
iš akių". 

įdomu, kad Marija pasirodė 
kalvinų pastoriui ir kad jis, ką 
begalvotų asmeniškai, vykdy
damas dvasios vado rolę, 
krikščioniško atjautimo 
vedinas, verkiančiosios paklau
sė: „Ko verki?" Marija gi geros 
valios pastoriui t ik pasi-
skundusi, jog anksčiau ten 
buvęs garbinamas jos Sūnus, o 
dabar jau nėra. Ji neprašė atsta
tyti jos garbei bažnyčią. Ji tik 
norėjo, kad toje nuo seno švento
je vietoje vėl būtų garbinamas 
jos Sūnus. 

Po šio Marijos apsireiškimo, 
Šiluva tapo ypatingo Dievo 
veikimo vieta dabar jau ne vien 
reformatams, kurie ten turėjo 
seminariją, bet vėliau ir katali
kams. Apsireiškimo vietoje 
1612 m. stebuklingu būdu atra
dus seniai pakastą skrynią su 
stebuklinguoju Marijos pa
veikslu ir senosios bažnyčios 
dokumentais, jų pagalba katali
kai atgavo žemę ir pastatė 
koplyčią. Tada į Šiluvą pradėjo 
plaukti jau ne vien protestantai 
savon seminarijon, bet ir ka
talikai maldininkai vis augan
čiom miniom. 

Šiluva taip pat buvo ypatingos 
Dievo malonės lietuvių tautai 
vieta spaudos draudimo metais. 
Ten išugdyta rašyto lietuviško 
žodžio tradicija padarė Šiluvą, 
ypač atlaidų metu, lietuviško 
spausdinto žodžio centru. 
Vėliau, kaip rašo Yla, „spaudą 
po 40 metų atgavus, knygų pla
tinimas dar labiau pagyvėjo" ir 
pradėta platesnė kultūrinė 
veikla, kaip dramų pastatymai 
ir net filmų rodymai (Yla, psl. 
15-16). 

Šiluva ir šiandien vaidina 
lemiamą rolę Lietuvoje, maldi
ninkams net ir didžiausių per
sekiojimų metu nenustojus 
didžiulėmis miniomis per Mari
jos gimimo šventės atlaidus ją 
garbinus Šiluvoje. Ar ne Marijos 
malonė žmonėms išmelsti tokios 
drąsos? Ar ne jų maldomis 
išmelstus stebime įvykius Lie
tuvoje, kurie kitiems vėjams 
papūtus nors ir nuktrūktų — bet 
žinome, kad tik trumpam, nes 
Dievo galia per jo Motiną 
Šiluvoje jau reiškiasi beveik 400 
metų — ne ramiais, idealiais lai
kais, bet kritiškais momentais, 
per tuos žmones, kurie ten yra. 
Tad ypač šiandien, Marija, 
melski už mus! 

a.j.z. 

Dažnokai stebimės šio krašto 
kalėjimų minkšta tvarka. Kai 
kurie yra panašūs į prieglaudas bloga, tačiau manė, kad caro 
ar svečių namus su vienu žadamos reformos patenkins 
nepatogumu, — iš jų negalima gyventojus, 
laisvai išeiti. Tačiau gal ir kitur Vladimir Djič ITljanov, trečia-
taip yra, net Rusijoje panašiai sis Uja Nikolajevič Uljanov 
kažkada buvo. Neįtikėtina, beV vaikas, vėliau pasivadinęs 
Sibiras taip pat turėjo .šiltų1* Leninu (gim. 1870.IV.22), 
kampų. ^ ^ turėjo už save katveriais metais 

Čia palyginsime kalėjimą ic vyresnį brolį Aleksandrą. Šis 
Sibirą, kokius pažino Sovietų studentas buvo suimtas už tero-
Sąjungą sumūrinęs Leninas ir rištinio atentato' planavimą 
kokiuose savo kančias, sveika- prieš carą ir nuteistas mirti, 
tą ir gyvybes paliko šimtai tūks- Kadangi atsisakė prašyti caro 
tančių lietuvių. Leninas pralei- malonės, buvo pakartas (1887). 
do 15 mėnesių Petrapilio kalė- Tai pačiais metais rudenį savo 
jime ir trejus metus Sibiro trem- studijas pradėjo ir Leninas, 
ty. Tai viskas iš jo, revoliu- (Koks lietuvis, kurio brolis būtų 
cionieriaus, nelaisvės. Labai pakartas už planuotą atentatą 
mažai, lyginant su lietuviais, prieš Staliną, galėjo pakliūti į 
Sibire išbuvusiais aštuonerius, universitetą?) Po kelių mėnesių 
dešimt, gal ir dvidešimt metų. vyko "studentų neramumai. 
Gal verta kiek pažiūrėti į 
Lenino gyvenimo aplinką, kad 
geriau suprastume jį supusius 
kuriozus. Kai kas čia bus kar
tojama, tačiau detaliau ir 
rišamai su Lenino išgyvenimais 
kalėjime bei Sibire. 

Lenino senelis iš tėvo pusės — 
rusų ir kalmukų mišinys — 
jaunystėje buvo baudžiaunin
kas. Vėliau iš baudžiavos 
išsipirko ir vertėsi siuvėjo 
amatu. Vedė beraštę kalmukę. 

Senelis iš motinos pusės — 
gydytojas Blank. Kadangi 
pavardė nėra rusiška, bet vo
kiška ar žydiška, Leninui 
būdavo neteisingai primetama, 
kad esęs žydų kilmės. Šis dak
taras, greičiausiai surusėjęs 
vokietis, nes yra žinoma, kad 
Blank žmona, Lenino senelė iš 
motinos pusės, buvo vokietė. 
Lenino motina iš savo tėvų 
paveldėjo vilą ir dvarelį, 
kuriame daug laiko praleido ir 
Leninas. 

Lenino tėvas, baigęs matema
tiką, dėstė gimnazijoje, tada 
buvo mokyklų inspektorius, vė
liau — rajono, turinčio vieną 
milijoną gyventojų, visų 
mokyklų direktorius. Caro ap
dovanotas paveldimu bajoro 
titulu. Dėl užimamos tarnybos 
į jį kreipdavosi „Jūsų Ekscelen
cija". Religingas, rimtas šešių 
vaikų tėvas, geras caro paval
dinys, o buvusi panelė Blank, 
Lenino motina, „nemėgo vaikš
čioti į bažnyčią". Šeimoje apie 
revoliucijas, panašias į sūnaus 
Vladimiro (Lenino) įvykdytą, 
nebuvo galvojama. Tėvas 
tuometinę Rusijos tvarką laikė 

Leniną ir kitus 44 studentus 
pašalino Hš universiteto. Jam 
didelės kaltės neprikišo, — 
bėgiojęs koridoriumi, mosavęs 
rankomis ir šaukęs. Manoma, 
kad jį griebė dėl raudonų 
plaukų, nes buvo lengva šį jau
nuolį įsidėmėti. Po trejų metų, 
motinai prašant, Leniną priėmė 
į Petrapilio universitetą. Baigęs 
teisę pradėjo advokatauti . 
Greitai jį, 25 metų jaunuolį, 
areštavo uš planavimą leisti 
slaptą laikraštį. Areštuotųjų 
grupę sudarė keliasdešimt 
socialistų. 

Kalėjimas 
Kol svarstė jo bylą, Leninas 

15 mėnesių praleido Petrapilio 
kalėjime. Čia jis vykdė labai 
aktyvią propagandą. Rašė 
agitacinius pamfletus, laikė 
nuolat inį ryšį su laisvėje 
esančiais socialistais, studijavo, 
reguliariai susilaukdavo lanky
tojų. Be vargo iš kalėjimo 
išsiųsdvo savo raštus, iš laisvės 
susilaukdavo knygų. Turėjo 
teisę iš laisvės gauti pietus ir 
pieną. Kalėjime nuramino savo 
skilvį anksčiau kamavusius 
skausmus, priaugo svorio. 

Kiek lankytojų susilaukdavo 
lietuviai bolševikų kalėjimuose? 
Artimiesiems net nepasaky
davo, kur jie laikomi. Kiek 
knygų ir laiškų jie gaudavo? 
Kiek pietų ir pieno? Rašyti ne
galėjo, nes atimdavo net 
paskutini popiergalį. Sausa
kimšai sugrūsti, kankinami tar
dymais naktimis, apie jokias 
studijas sapnuoti stokojo net 
fantazijos. 

Matėme, kokį kalėjimą pergy
veno Leninas. Visiškai skir
tingai vargo mūsų žmonės. O 
tuos skirtingus kalėjimus, tas 
kankinimo skyles, parengė 
Lenino įkurta sistema ir jo 
įsteigta Čeką, gerai išmokusi 
laužyti sąnarius, svilinti padus, 
traukyti nagus, įvairiai besi
vadinusi, dabar KGB persi
krikštijusi. 

Leniną nuteisė trejiems me
tams tremties Sibire, nors jo 
brolis už atentato rengimą prieš 
carą buvo pakartas, o Leninas 
j au turėjo juodą dėmę iš 
anksčiau, buvo pašalintas iš 
universiteto. Lietuvius 1941 į 
Sibiro tremtį vežė daugiausia be 
jokio teismo. Kurį tada teisė, 
mažiau dešimties metų negavo. 
Be to, šie tremiamieji neturėjo 
jokių nusikaltimų istorijos. Jei 
kurio brolis ar sesuo būtų susi
laukęs mirties už atentatą prieš 
mažą bloševikų pareigūną, 
okupantai šį tuojau bū tų 
perkėlę į amžinąjį gyvenimą be 
vargo Sibire. 

Sibiras 
Lenino tremtis — laisvas 

gyvenimas nustatytame rajone. 
Bet jis išsiderėjo geriausią 
kampą Sibire. I kelionę pasi
ruošti gavo penkias dienas. 
Važiavo keleiviniu traukiniu, 
be policijos palydovų. Jį lydėjo 
motina, dvi seserys ir svainis. 
Kadangi traukiny buvo ankšta, 
Samaros stotyje Leninas pradėjo 
triukšmauti, reikalaudamas pa
pildomo vagono. Vagoną prika
bino. Dabar jis ir kitas keleivis 

turėjo atskirą skyrių vagone. 
Tremiamieji lietuviai gaudavo 

tarp 30 min. ir 1 vai. pasiruo
šimui. Juos gabeno sunkioje 
ginkluotoje apsaugoje prekiniai 
vagonai, prigrūsti tremiamųjų 
iki alpulio dėl oro stokos. Arti
mieji nebuvo net prie vagonų 

prileidžiami, jiems nepasakė, 
kur veža, apie vietovės pa
sir inkimą nebuvo jokios 
kalbos nes niekas su jais 
nekalbėjo, niekas jų verksmo 
neklausė. Neleisdavo net miru
siųjų iš vagono pašalinti. 

Leninas vyko į Šušenskoje 
miestelį , kur is turėjo 
pakenčiamą klimatą ir buvo 
žinomas kaip rinktinė vieta. 
Krasnojarske Leninas turėjo 
laukti du mėnesius, kol galės 
kelionę tęsti Jenisėjaus upe. Jį 
priėmė veltui gyventi savo 
namuose turtinga Popovą. 

Kai lietuviams tremtiniams 
reikėdavo keisti transporto 
priemones, jie dienas prasto
vėdavo aikštėse šalty ir 
pustomame sniege. 

Šušenskoje buvo nedidelis 
miestelis, turįs 1300 gyventojų. 
Leninas išsinuomavo kambarį 
pas vieną šių gyventojų. 
Vietinis žandaras turėjo ir 
Leniną prižiūrėti. Jie greitai 
susidraugavo, ir abu vykdavo į 
medžiokles. Leninas net prašė 
savo giminių, kad jam Maskvo
je nupirktų medžioklinį šunį. 

Lietuviai gyveno baisiose sto
vyklose, žiaurių sargų prie
žiūroje. Sugrūsti, be gydytojų 
priežiūros, sunkiausius darbus 
vykdydami, bet ne medžiodami 
su savo sargais. 

Po metų pas Leniną atvyko jo 
sužadėtinė Nadežda Konstanti-
nova Krupskaja, taip pat didelė 
socialistų veikėja, taip pat 
nubausta Sibiro tremtimi. Abu 

Alan Gromašauskas iš Domininkonų respublikos. Jis šiais metais gnžta trečia 
kartą į Vasario 16 gimnaziją ir ten laikys baigiamuosius abitūros egzaminus. 
Šalia — Birutė Jasaitienė ir Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Stasys Baras. 

cerkvėje vedė. Kartu atvyko 
jiems padėti ir Nadeždos 
motina. Leninas gavo didesnį 
butą. 

Lietuviai tremtiniai labai 
dažnai buvo priversti skirtis 
nuo šeimų. Vyrus išveždavo at
skirai ir žmonoms net 
nepasakydavo kur. Atskirai 
vargdavo, atskirai mirdavo, o 
Leninas atsigabeno sužadėtinę 
su motina, kad turėtų patar
nautoją. 

Patarnautojos Leninui reikė
jo, nes jis ir Sibire savo darbo 
neužmetė. I Šušenskoje kiek
vieną savaitę ateidavo paštas, ir 
jis laisvai gaudavo laiškus ir li
teratūrą. Savo laiškais motinai 
ir seserims jis dažnai prasydavo 
finansinės paramos sau ir ki
tiems socialistams, blogesnėse 
vietovėse nutremtiems. Seseriai 
Onai siųsdavo savo raštus, 
prašydavo juos suredaguoti ir 
skelbti spaudoje. Savo svainį 
puldavo, kad tas laiku neiš-
gaunąs honorarų ir jam neper-
siunčiąs. Sibiro laikotarpis buvo 
užpildomas medžioklėmis, čiuo
žimu, politinės literatūros skai
tymu ir svetimų kalbų studijo
mis. 

Kiek laiškų iš namų gaudavo 
lietuviai tremtiniai Sibire? Kiek 
pinigų jiems galėjo artimieji 
siųsti? Kiek jie paskelbė spau
doje straipsnių, iš Sibiro į oku
puotą Lietuvą persiųstų? Už 
panašius bandymus honoraras 
būtų aiškus — šūvis į galvą. 
Svetimų kalbų studijos? Taip, 
lietuviai tremtiniai iš savo 
sargų daug išmoko keiktis, nes 
šie tik keiksminę rusų kalbą 
mokėjo. 

Šios smulkmenos apie Lenino 
kalėjimą ir Sibirą yra paimtos 
iš „The Bosheviks" knygos, 
kurios autorius yra A.B. Ulam, 
Harvardo universiteto profe
sorius. Apie lietuviškąsias 
detales kalėjimuose ir Sibire 
turime ne tik daug paskelbtos 
medžiagos, bet ir pakankamai 
gyvų liudininkų. Tačiau 
daugiausia medžiagos yra 
Sovietų Sąjungos KGB archy
vuose. 

Laikas nulipti 

Šie visi faktai yra ant .leni
nizmo kelio" sukrešėjusio krau
jo dangoje. Jei tokio kelio siekia 
komunistai, jis netoli nuvyks. 
Jau dabar atėjęs laika.- J. Son
gailai ir jo bendradarbiams lip
ti žemyn, pasislėpti minioje ir 
stebėti, kaip gyvenimas keičia 
drabužį, žmoniškesnių ir lietu
viškesnių partijos narių padeda
mas. Tauta pritaria, nes einama 
j valstybinę Lietuvos laisvę. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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„Bet štai jūra pasišiaušia. Ji nenori nešti pikto naš

tos. Pakyla baisi audra. Laivui gresia pavojus suskilti, 
ir kai bocmanas šaukia visus jūreivius palengvinti lai
vą ir kai dėžės, ryšuliai ir ąsočiai lekia į jūra, kai vėjas 
staugia, kai jūreiviai rėkauja, kai lentos linksta ir dun
da po sunkiais batais — Joną giliai miega, nieko nema
tydamas ir negirdėdamas. Nei jis jaučia, kad kaip tik 
tuo metu, milžiniškais šuoliais šokinėdamas, banginis 
raižo jūrą plačiai pravėręs nasrus, tykodamas jį praryti. 

Taip, bičiuliai, Joną buvo nusileidęs į la;vo apačią, 
kaip jau esu sakęs, ir giliai miegojo. Bet kai persigandęs 
bocmanas atbėga prie jo ir jam į ausį surinka: „Ką tu 
galvoji, miegali? Kelkis!" To baisaus riktelėjimo paža
dintas, Joną pašoksta ir svyrinėdamas įkopia į denį, 
stveriasi virvių ir žiūri į jūrą. Ir kaip tik tą akimirką 
viena banga, nelyginant pantera, persirita per laivo 
šoną, ją seka kita, o paskui trečia. Ir negalėdamos grei
tai išeiti, šniokšdamos pasileidžia iš vieno laivo į galo 
į kitą, užliedamos beveik visus ten esančius jūreivius, 
kurie vargais negalais įsikibę virvių išlieka nenu-
plukdyti į jūrą. 

Pasibaisėjęs Joną kiekvieną kartą, kai pasirodo 
blanki mėnesiena, tai staiga mato skystuą volus iš
kylant į padangę, tai vėl juos krentant į bedugnę. 

Siaubas po siaubo staugdami perbėga per jo sielą. 
Jį apėmusi baimė jį išduoda. Kas dabar begali abejo
ti, kad reikalas eina apie Dievo bėglį? Jureivai tai 
pastebi ir jų įtarimai pasitvirtina. Ir galiausiai, norė

dami pilnai įsitikinti tiesa, jie meta burtus, kurie turės 
parodyti, dėl kieno kaltės siaučia tokia baisi audra. 
Kauliukai išduoda Joną. Tada jie su didžiausiu įniršimu 
apipila jį klausimais: „Koks tavo amatas? Iš kur at
vykai? Kuris tavo kraštas, tauta?" 

Bičiuliai, dabar įsidėmėkit vargšo Jonos laikyseną. 
Nekantrūs jūreiviai jį tekiausia, kas jis ir iš kur jis, 
o jis atsako į tai ir dar į kitus, jam neužduotus, nes tuo 
metu kieta Dievo ranka slegia jį. 

Ir jis sušunka: — Esu žydas! — O paskui: — „Bi
jau Viešpaties, dangaus Dievo, kuris sukūrė jūrą ir 
žemę!" Bijokis jo, Joną! Šią valandą tu gali bijoti kaip 
pridera! Ir tada jis pilnai prisipažįsta jūreiviai klauso
si išsigandę, bet pilni užuojautos, nes, kai Joną, — kuris 
dar nemaldauja Dievo malonės, nors gerai žino jo 
laukiančią bausmę, — kai Joną, kartoju, prašo, kad jį 
įmestų į jūrą, nes jie atsidūrė pavojuje dėl jo kaltės, 
jie mielaširdingai atsisuka nuo jo ir mėgina rasti kitą 
būdą išgelbėti laivą. Tačiau veltui. Audra dūksta ir 
niršta iš pasipiktinimo. Tada,iškeldami vieną ranką 
besišaukiant Dievo,kita ne be pasišlykštėjimo griebia 
Joną. 

„Ir žiūrėkite dabar į Joną, daugelio rankų pagrieb
tą ir, kaip inkarą, išmestą į jūrą. Tuojau iš rytų pusės 
nutyla vėjas, įsisiūbavusi jūra aprimsta. Joną nešasi 
su savim audrą, palikdamas už savęs ramius vandenis. 
Jis smenga gelmėn su tokiu svaigulingu greičiu, kad 
beveik neįsisąmonina patekęs į jo belaukiančius 
milžiniškus nasrus. Ir jam atsidūrus juose, banginis 
sukanda dantis, nelyginant daugybę kalėjimo baltų 
užraktų. Tada Joną iš banginio pilvo šaukiasi Dievo. Bet 
gerai įsidėmėkite ir pasimokykite. Joną, kad ir bū
damas nusidėjėlis, neverkia ir nerauda dėl savo išsi
vadavimo. Žino, kad baisi bausmė yra teisinga. Jis atsi
duoda į Dievo rankas, pasitenkindamas, nepaisant visų 
skausmų, galvojimų^ apie šventąją jo šventyklą. Ir štai, 
bičiuliai, tai yra vienintelis ir tikras atgailojimas, tai 

ne garsus šauksmas, kad jam būtų atleista, bet 
dėkingumas už bausmę. Ir malonus buvo Dievui šis 
Jonos elgesys, nes jis išgelbėjo jį iš banginio ir jūros. 
Bet, bičiuliai, įsidėmėkite, kad aš jums kalbu apie Joną 
ne tam, kad pamėgdžiotumėt jo nuodėmes, bet kad jo 
pavyzdys jums patarnautų atgailauti. Nenusidėkite! 
Ir jeigu nusidedate, mėginkite atgailauti, panašiai kaip 
Joną". 

Jam besakant šituos žodžius, lauke už koplyčios 
durų audros siautimas atrodė priduoda didesnės jėgos 
pamokslininkui, kuris, vaizduodamas jūros audrą, 
atrodė lyg pats būtų buvęs audros blaškomas. Jo aukš
ta krūtinė kilnojosi, tarsi bangų supama, jo rankos 
judėdamos atrodė išsivadavusių elementų įrankis, 
griausmas dundėjo iš įdegusios kaktos ir žaibai švys
čiojo iš akių. 

Bet štai jo žvilgsnis nurimo. Tylėdamas jis sklaidė 
knygos lapus ir galiausiai užmerkė akis, nelyginant 
kalbėtųsi su Dievu. Po to vėl kreipėsi į tikinčiuosius, 
truputį palenkęs galvą, su giliausia ir tauriausia 
nusižeminimo išraiška. 

„Bičiuliai, Dievas uždėjo ant jūsų savo vieną ranką, 
bet abi jo rankos slegia mane. Aš jus apšviečiau savo 
turima silpna šviesa. Pamoka, kurią mums duoda Joną, 
pritaikoma visiems nusidėjėliams: jums ir juo labiau 
man. nes aš esu didesnis nusidėjėlis, nei jūs. Kaip man 
būtų malonu nulipti iš šito bokštelio ir atsisėsti į suolą, 
ant kurio jūs sėdite,ir paklausyti vieno iš jūsų, lygiai 
kaip esate išklausę mane, baisią pamoką, kurią man 
duoda Joną, kaip gyvojo Dievo pilotui. Joną buvo Dievo 
pateptasis, jo pranašas, jo pilotas, tas, kuris aiškino jo 
tiesas. J is buvo gavęs Dievo įsakymą garsiai pasakyti 
jo žiaurias tiesas į nuodėmingos Ninivos ausis. Ir Joną, 
iš anksto išsigandęs priešingumo.kurį turėjo sukelti 
jo pamokslai, vengdamas jam uždėtos pareigos, mėgino 
išsisukti nuo pavedimo ir pabėgti nuo Dievo, išplauk
damas iš Joppes. ( B u s d a u g i a u ) 
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JAV L B 
PIRMAI SESIJAI 
SUSIRENKANT 

JUOZAS Š L A J U S 

Besirūpindami lietuviškos gy
vybės išlaikymo tęstinumu, 
naudodamiesi šio krašto didele 
laisve, šį pavasarį demokratiš
ku ir slaptu balsavimu trejų 
metų laikui vėl išrinkome naują 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
jau XII-tąją tarybą, kuri yra vy
riausias Bendruomenės orga
nas. Tarybą sudaro 60 išrinktų 
tarybos narių ir LB apygardų 
pirmininkai — iš viso 70 balsa
vimo teisę turinčių narių. 

LB XI tarybos paskutinėje 
sesijoje buvo nutarta XII naujo
sios tarybos pirmąją sesiją su
šaukti Chicagoje. Sesija įvyks 
1988 m. IX-30 ir X-l ir 2 dieno
mis Holiday Inn Midway. Pir
mosios sesijos suvažiavime tary
bos nariai aptaria savo trejų 
metų kadencijos darbo gaires ir 
planuoja administracinius rei
kalus. Be to. čia išrinks naują 
JAV LB krašto valdybos 
pirmininką, kuris pasiūlys 
tarybai patvirtinti jo sudarytos 
krašto valdybos sudėtį. Pagal 
LB-nės taisykles krašto val
dybos pirmininkas gali būti 
renkamas ne daugiau kaip 
dviem kadencijom iš eilės. 
Krašto valdyba (KV) yra vyriau
sias JAV LB vykdomasis orga
nas. KV-bon gali būti renkami 
ir ne tarybos nariai. Pirmojoje 
sesijoje bus renkamas tarybos 
prezidiumas iš tarybos narių. 
Jis šaukia tarybos sesijas, joms 
vadovauja, paruošia darbotvar
kę ir atlieka kitus administra
cinius darbus. Iš tarybos narių 
renkama kontrolės komisija ir 
garbės teismas. 

Šio krašto Bendruomenė 
veikia pasiskirsčiusi į 10 
apygardų, ir tose apygardose į 
70 veikiančių LB apylinkių. Tad 
valdyba per apygardas, o šios 
per apylinkes, svarbiam reika
lui ištikus, ūmai gali kontak
tuoti ar informuoti visus 
Bendruomenės žmones. Lygiai 
kaip PLB valdyba gali tai 
atlikti globaline apimtimi. O 
toks skubus reikalas praktiškai 
jau yra buvęs. Pvz. 1974 m. 
rugpjūčio 4 d. PLB tuometinis 
pirm. B. Nainys gavo pranešimą 
iš Australijos (telefonu iš Matu-
sevičienės, telegrama iš Austra
lijos pirm. V. Neverausko), kad 
1974 m. rugpjūčio 3 d. Australi
jos darbiečių vyriausybės prem. 
Gouth Whitlam nutarė de jure 
pripažinti Pabaltijo kraštų 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Buvo imtasi skubios ir aktyvios 
akcijos. Australijos Senatui pa
sipriešinus, gėdingos Whitlamo 
užmačios buvo atšauktos. Nors 
tai buvo prieš 14 metų, pavaiz
duojamas skubus ir praktiškai 
galimas Bendruomenės ryšys su 
visais, pasklidusiais išeivijos 
lietuviais. Iš mūsų veiksnių tik 
Lietuvių Bendruomenė turi to
kias galimybes. 

LB apylinkių pirmininkai 
ir Tarybos sesijos 

LB apylinkė yra žemiausias 
vienetas Bendruomenės 
rėmuose. Visos apylinkės su
daro didžiąją lietuvišką šeima 
išeivijoje. Ji yra pagrindinė vi
sos LB veiklos rėmėja, telkia 
aukas pavergtos tautos lais
vinimui, Jaunimo kongresų 
rengimui, Tautinių šokių bei 
Dainų švenčių ruošai ir jungiasi 
į tų didžiųjų renginių darbą. 
Apylinkės yra sutelkusios 
sumas aukų Lietuvių fondui, 
ateina į pagalbą Balfo vajams. 
KV paskatinti siunčia laiškus ir 
telegramas aukšt iesiems 
valdžios pareigūnams ir savo in
iciatyva atlieka kitus įvairius 
darbus. 

LB apylinkės pirmininkas, 
palyginus, yra kaip buv. nepri
klausomos Lietuvos valsčiaus 
viršaitis. Pagal jo darbštumą ir 
sumanumą būdavo gerai patai
syti keliai, švarūs valsčiaus 
miesteliai ir gera tvarka visame 
valsčiuje. Žinia, v i r ša i t i s 
gaudavo algą ir norėdavo būti 
išrinktas. LB apylinkės „vir
šaičiu" ne kiekvienas nori būti 
išrinktas. Jis ne tik negauna al
gos, bet dažnai turi atsisakyti 
nuo savo gyvenimo būtinų 
reikalų ir dar iš savo piniginės 
apmokėti benzino, telefono 
išlaidas, aukoti ir t.t. 

Jau ilgą laiką LB tarybos sesi
jose diskutuojamas klausimas, 
ar oficialiai priimti į tarybos 
sesijas apylinkių pirmininkus ir 
kokiomis teisėmis leisti juos 
dalyvauti. Su nežymia persvara 
šis klausimas būdavo atmeta
mas. Tokie sesijų nutarimai 
apyl. pirmininkus nužemindavo 
ir nepaskatindavo geresnei 
Bendruomenės veiklai. Berods 
VIII tarybos prezidiumas į pa
skutinę tarybos sesiją specialiai 
pakvietė ir visų apylinių pirmi
ninkus su teise toje sesijoje 
daryti pasiūlymus ir dalyvauti 
diskusijose. Tai buvo „drąsus" 
tos tarybos prezidiumo sprendi
mas vienintelį kartą . Vėliau 
pirmininkai būdavo kviečiami 
pasiklausyti sesijų eigos, o 
paprašę savo apygardos tarybos 
nario leidimo, gali trumpai 
pakalbėti. Gal dėl tokio var
žymo ar savo principo apyl. pir
mininkai ta „teise" beveik nesi
naudodavo. 

LB taryba yra priėjusi pateisi
namą išvadą, kad praktiškai 
nėra įmanoma suteikti balsa
vimo teisę apylinkių pirmi
ninkams dėl tokios priežasties. 
Pagal LB tarybos taisykles 
apylinkių pirmininkai nėra 
renkami slaptu ir tiesioginiu 
b a l s a v imu , kaip ta rybos 
nariai. Kita priežastis, kad tik 
kele tas jų tedalyvauja LB 
tarybos sesijose. LB tarybą 
sudaro 70 rinktų atstovų. Tiek 
pat, 70 yra apylinkės pirmi
ninkų. Dėl pirmininkų pasy
vumo da lyvaut i sesijose, 
niekuomet taryba negalėtų 
turėt i kvorumo ir padaryti 
teisėtus sprendimus. Paminė
tina, jog kaip tarybos narių, 
lygiai taip pat yra apylinkės 
pirmininkų su universiteto 
mokslo laipsniais. 

LB tarybos sesijose sugaiš
tama laiko dėl užsitęsusių 
diskusijų ir nebelieka laiko 
nutarimui dėl apl. pirmininkų 
teisėto dalyvavimo tarybos sesi
jose. Aukščiausias laikas LB 
tarybai taupyti diskusijų laiką, 
padaryti nutarimą ir įteisinti 
(kad ir be balsavimo teisės) jų 
dalyvavimą tarybos sesijose, iš
girsti ilgai dirbančių siūlymų 
dėl Bendruomenės veiklos ir de
šimtmečiais nelaikyti jų už 
durų. 

Rinkimuose balsuotojų 
ska ič iaus mažėjimo 

pr iežastys 

Visose JAV LB rinkimų tai
syklėse krašto valdyba skiria 
vyriausiąją rinkimų komisiją^ 
prieš rinkimus dar atspausdina 
la ikrašč iuose keletą stan
dartinių informacinių prane
šimų. Vyr. r inkimų k-ja 
prisistato apygardų ir apylinkių 
rinkimų komisijoms ir laukia 
rinkimų pabaigos. Tada suveda 
taisyklėse nurodyta tvarka 
duomenis ir paskelbia juos 
spaudoje. 

Rinkdamas 1955—1988 metų 
I-XII tarybų rinkimo balsavimo 

duomenis, niekur neradau XI 
tarybos, Clevelande tuomet rezi
davusios krašto valdybos ir ten 
pat vyriausios rinkimų k-jos iki 
Šiol dar nepaskelbtų duomenų 
kiek iš viso balsavo. Kai 
rinkimų organizatoriai nerū
pestingai atlieka prisiimtas 
pare igas , tai ir retėja 
balsuotojų gretos. Beveik per 
visus buv. balsavimus, lankant 
apylinių rinkimines būstinių 
t a rnybas , girdėdavosi su 
piktumu pasiskundimų krašto 
valdybos ir vyr. rinkimų k-jų 
adresu, kad jos nežadina balsuo
tojuose pareigos jausmo atvykti 
savo nesunkiai pareigai atlikti. 
Ogi dėl silpnos reikiamos ši 
pareiga primirštama. Rinkimų 
garsinimai paprastai atliekami 
geravalių spaudos darbuotojų 
savanoriškai. Dažnai vietoj 
padėkos jie susi laukia 
„pamokymų". Krašto valdyba 
neturi skirtų lėšų rinkiminei 
kampanijai plėsti. 

Tačiau, kai renginio vadovas 
ar vadovė žino propagandos 
reikšmę, pasiekia savo ren
giniui pasisekimą. Jau vykstant 
XII tarybos rinkimams, žvelgė
me į laikraščių puslapius^eško-
dami rinkimų garsinimo, bal
suotojų skatinimo. Deja! O tuo 
pačiu laiku per mūsų laikraš
čius ėjo JAV LB Kultūros 
tarybos didieji skelbimai sker
sai visą puslapį, kainuojantys 
po keletą dešimčių dol. kiek
vienas. Pirm. Ingrida Bublienė 
premijų šventės pasiekimu pa
garsino Lietuvių Bendruomenės 
veiklą ir parėmė skurstančią 
lietuvišką veiklą bei radijo pro
gramas. LB tarybos organiza
toriai tuo nesinaudoja, nes 
nežino, kaip tai padaryti. 

Prieš eilę metų Jurgio Janu-
šaičio iniciatyva, kartais kur 
nors kukliu pasivaišinimu rin
kiminė akcija būdavo gyva, 
savanoriška. Jurgis rašydavo 
pats ir kitus prikalbėdavo para
šyti. Vadovaudavo rinkiminėm 
sueigom. Rinkdavo iš kandida
tų anketas, žinias apie juos 
skelbdavo spaudoje. Dabar jis 
prie Atlanto, Floridoje, toli nuo 
Chicagos ir Vidurio Vakarų 
Bendruomenės apygardos. 

Vid. Vakarų apygardos pirmi
ninkė susitarusi su LB krašto 
valdybos vicepirmininku orga
nizaciniams reikalams, siekiant 
padauginti balsuotojų skaičių, 
visą apygardos rinkiminį rajoną 
suskirstė į 7 rajonus! Prieš tai 
būdavo suskirtoma į 3 rajonus. 
Suski rs tymas į 7 rajonus 
balsavimams nepadėjo, nes 
dėl tos priežasties sumažėjo 
balsuotojų skaičius ir, be to, dėl 
sumažėjimo balsuotojų skai
čiaus apygarda prarado vieną 
tarybos narį. Pirmiau V.V. apy
gardoje visi trys rajonai turėjo 
tris atskirus rajonų vadovus. 
Septyniems rajonams reikėjo 
surasti septynis rajonų vadovus, 
kurių nepavyko surasti. Buvo 
surastas t iktai vienas visų 
rajonų vadovas — ryšininkas 
Jonas Rugelis visiem septyniem 
V.V. apygardos rajonams. V.V. 
apygardos rinkimams vadovavo 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINEI ŠALPAI 

AUKOS 
A.a. Stanislovo Duricko atmi

nimui Lietuvių Katalikų Reli
ginei Šalpai aukojo šie asmenys; 

$65.00 aukojo Sofija 
Durickienė iš Gulfport, FL. 

$30.00 aukojo Teresė Bakšins-
kaitė iš Gulfport, Fl. 

$25.00 aukojo Ona Kin-
durienė iš Gulfport, FL. 

P o $20.00 aukojo Adelė Šmi
tas iš Gulfport FL, Birutė 
Čepkauskas iš Gulfport FL, 
Elena Dambriūnas iš Brent-
wood MD, Uršulė Naskus iš 
Lawrence MA. 

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa nuoširdžiai dėkoja už 
tokias dosnias aukas ir žada 
prisiminti velionį bei jo šeimą 
savo maldose. 

CLASSIFIED GUIDE 

Tautinėje skautų stovykloje sesės filisterės akademikų pastogėje. Iš kairės: 
fil. Nida Bichnevičiūtė, fil. Rita Likanderytė, ir fil. Julytė Žukauskienė. 

V.V. apygardos valdybos pirm. 
Birutė Vindašienė, o apygardos 
rinkimų komisijai pirmininka
vo Marąuette apylinkės valdy
bos pareigingas pirm. Jonas 
Levickas. 

Kad tokia rinkiminė klaida 
nebepasikartotų LB XIII-se ir 
kituose rinkimuose, patartina 
rinkimų organizitariams iš 
anksto rūpestingiau pasiruošti 
ir neignoruoti vertingo pata
rimo iš šalies. 

Patinka ar ne, bet esame 
veikiami šiam krašte gausių ir 
įkyrių reklamų. Reklamoms čia 
skiriama pasakiškos sumos 
pinigų. JAV prezidentiniams 
rinkimams skiriama šimtai 
milijonų dol., kad įtikintų 
pareiga balsuoti už pasirinktą 
kandidatą. Ir tai žmonės balsuo
ja ne daugiau kaip 50 procentų. 
Mūsų Bendruomenės rinkimų 
negalima čia palyginti, bet prin
cipas yra toks pat — kuo didesnė 
reklama atl ikt i nesunkią 
pareigą, tuo geriau pasisekęs 
balsavimas ir priešingai. LB 
tarybos rinkimai yra lygiai slap
ti ir demokratini, tik su tokiu 
skirtumu, kad LB tarybos 
rinkimų kampanijai iš savo 
kasos neskiriama nė dolerio! 
Nėra šiam reikalui tarybos 
nutarimo, nėra lėšų ir nėra 
sąlygų balsuoto i įdiegti 
taut inės pareiguo atl ikti 
nesunkią pareigą — balsuoti. O 
tai būtų įmanoma atlikti tech
niškai per lietuvišką spaudą, 
radiją ir kitomis priemonėmis. 
Nesiimant šių darbų ir neturint 
lėšų, balsuotojų skaičius 
pastoviai mažės. 

Praėjusiuose tarybos rinki
muose (Vid. Vakarų apygardo
je kandidatavo Jonas Cinkus 
(26 m.), kuris yra pareigingas 
JAV LJS-gos pirmininkas, šią 
vasarą suruošė birželinių 
trėmimų gausias demonstraci
jas Chicagos miesto centre. 
Gausiai jose dalyvavo jaunimo 
ir vyr. amžiaus lietuvių. Visų 
tautybių Juodojo kaspino 
demonstracijoje angliškai jis 
kalbėjo apie okupuotos Lietuvos 
tautiečių kančias. Taip pat 
kalbėjo šių metų visų tautybių 
komiteto pirm. Kazys Oksas. 
Deja, dėl menko garsinimo 
spaudoje J. Cinkus į tarybą 
nepraėjo. 

Sugestija 

LB krašto valdyba, sudary
dama vyriausiąją rinkimų 

komisiją; turėtų iš anksto į ją 
pakviesti ir vyr. rinkimų komi
sijos vedėją. Šis iš anksto 
susirištų su apygardų valdybo
mis ir surastų kiekvienoje apy
gardoje rinkimų informacijos 
vedėją. Vyr. rinkimų komisijos 
informacijos vedėjas planuotų ir 
rinkiminę akciją. Būtų tai 
dalinai įmanoma ir korespon-
denciniu būdu. Centrinis vedė
jas, reikalui esant, lankytų LB 
rinkimines komisijas, ruoštų in
formacines konferencijas. Tokie 
reikalingi darbai negalėtų ap-
sieti be finansinės pagalbos. Be 
tokio tarybos nutar imo ir 
rinkiminės kampanijos išvys
tymo dalyvavimas balsavi
muose ir toliau būtų primiršta-
mas, balsuotojų skaičius 
mažėtų. Reikalinga juos vėl 
pabudinti ir susigrąžinti į 
rinkimines būstines. 

LB V. Vakarų apygardos val
dybos pirm. B. Vindašienė su
šauktam tarybos narių, apygar
dos bei apylinkių atstovų pasi
tarime painformavo, jog jau 
baigiama pasiruošti priimti LB 
tarybos sesiją. Jau liepos 24 d. 
tarp kitų atliktų darbų buvo 
išrinkta ši nominacijų komisija: 
B. Jasaitienė, K. Laukaitis ir J. 
Polikaitis. Čia dar paminėta, jog 
Lietuvių Bendruomenė yra vie
nintelė Amerikoje, kuri demo
kratišku ir slaptu balsavimu at
lieka rinkimus. Tad ir į LB 
krašto valdybos pirmininko pos
tą bus renkami, bet ne skiriami. 
Kandidatuoja visuomenei gerai 
žinomi visuomenininkai LB 
darbuotojai dr. Antanas Razma 
Chicagoje ir Ingrida Bublienė 
Clevelande. Nominacijų komisi
ja taip pat ruošiasi suvažiuo
jančiai sesijai. Besiruošdama 
jau turėjo du oficialius po
sėdžius. 

Tarybos sesija beveik pakeliui 
Chicagon. Laukiame čia naujų 
idėjų ir praktiškų nutarimų, 
taikingos veiklos ir darbingos 
sesijos veiklos dėl Lietuvos 
laisvės, telkti jėgas išlaikyti 
tautinę gyvybę išeivijoje. 

MILIJONAI KOVAI 
PRIEŠ NARKOTIKUS 

Chicagoje centrą tu r in t i 
Mokytojų ir tėvų sąjunga PTA 
gavo 21 mil. dol. iš GTE bend
rovės fondo, kad sustiprintų 
kovą prieš narkotikų ir alko
holio vartojimą. 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šestadlanĮ 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 A M 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra • kinas - satyra 

R E A L ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6199 

Nonnttej i PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
paminėt i , kad esate arba^onte būt i 
Rimo S t a n k a u s Kiijentais Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

GnMK, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinu Danutei 
Ščerba i le i Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

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

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokės i t 
už apdraudą nuo ugnies ir automobil io 
oas mus . 

F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Išvalau ir remontuo ju visų rūšių n a m o 
š i ldymo į reng imus ir pakeičiu vandens 
š i ldy tuvus. 

A L B I N B A N Y S 
4 4 7 - 8 8 0 6 

L 
FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kambarių butas 
antrame aukšte. Prie gero susi
siekimo. 

Skambint tel. 776-4513 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

REAL ESTATE 

H mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

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

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEf PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Atdaras apžiūrėjimui 
S«kmadlon( — nuo 1 Iki 4 v. p.p. 

6110 S. Major — 5V2 kamb. mūrinis su 3 
miegamais kamb. 1 % modern. vonia. Liuk
sus virtuvė su medžio spintelėmis. Gražus 
(rengtas rūsys. Centr. oro vėsinimas. 
Aluminum trim. 1V2 garažo su automatiniu 
atidarymu. Labai geram stovy, labai švari 
nuosavybė. Paskubėkit! 

Nr. 232 — 1 2 butų mūrinis Brtdgopocto. 
Po 2 ir po 1 mieg. kamb. butai. Atskirai 
apšildomi. Pilnas rūsys. Labai geram stovy. 
Pelninga nuosavybė. 31 st ir Racine Ave. 
Skambinkit dabar. 

Nr. 289 — pravažiuoklt — netrukdykite 
3452 W. 64 Place 10 kamb. namas su 7 
dideliais miegamais ir 5 voniomis. Su me
dinėm spintelėm, modern. virtuvė didesnė 
už kai kuriuos salonus. Nauji elektros laidai. 
Nauji kilimai. Alum. papuošimai. Didelis 
patio ir vaikams namukas žaidimui. 
Galimybe giminingom šeimom gyventi. Arti 
St. Nieks ir Eberhardt mokyklų. Skambinkit 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

O'BRIEN F A M I L Y R E A L T Y 
Te l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

Atdaras apž iū rė j imu i 
šeštad . ir s e k m a d . , 
rugsėjo 17 ir 1 8 d . 

nuo 12 va i . ik i 5 v a i . p o p i e t 
3 8 4 4 W . 6 8 S t r e e t 

51/2 kamb. „ r a i s e d r a n c h " sti l iaus 
namas. 3 mieg. . 1V* von ios , į rengtas 
rūsys. Oro vėsinimas. Savininkas. Te l . 
767-6860. 

Savininkas parduoda liuksusinį mūr. 
bungalo apyl. 71-os ir Pulaski. 4 mie
gamieji, 2V2 keramikos vonios .,Eat-in" 
virtuvė. Įrengtas rūsys. 2'/2 maš garažas. 
Mūrinis ..patio". Gražiai apsodintas. Daug 
priedų. Turite pamatyti. Susitarimui 
skambint 767-8974 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

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

Al l iance C o m m u n i c a t i o n s , Inc. 
4 0 8 South O a k Park A v e n u e , Oak Park , IL 6 0 3 0 2 

t a i . n r . 8 4 8 - 8 9 8 0 

Tremtinė — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia, premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



Lietuvių demonstracijos prie fontano atsig aivinant. 

DEMONSTRACIJŲ 
ATGARSIAI 

VOKIETIJOJE 
K. BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Šiandieną, t.y. rugpjūčio mėn. korespondentu kalbėjo vidutinio 
24 d. mano klausomos Frank- amžiaus estas, primindamas 
furto ir S tu t tgar to radijo stotys pereitų metų rugpjūčio mėn. 23 
daug kartų savo žiniose pranešė d. demonstracijas, kurioms ne-
apie įvykusias demonstracijas buvo duotas leidimas. Parodyta 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
reikalaujant dalyviams atšauk
t i Hitlerio-Stalino sutartį, kuria 
šios Pabaltijo valstybės neteko 
nepriklausomybės. Pranešėjai 
pareiškė, kad policija demonst
racijų ne t rukdė, nes buvo gau
t a s leidimas. Demonstracijose 
dalyvavo virš 300 tūkst . asme
nų. 

Pietų metu Frankfurto radijo 
pranešėja dar plačiau minėjo de
monstracijas Latvijos ir Estijos 
sostinėse bei Lietuvos .,Kovno 
und Vilna" . 

Televizijos antroji stotis 7 v.v. 
žiniose parodė trijų Pabaltijo 
valstybių sienas, pranešdama 
ta ip pat apie demonstracijas ir 
jų i š t raukas Estijos sostinėje. 
Matomos buvo nepriklausomos 
Estijos vėliavos, jų tarpe ir 
viena Latvijos. Trumpai 8 v.v. 
žiniose demonstracijas minėjo 
p i r m a s televizi jos kana l a s . 
Tačiau plačiausiai tie įvykiai 
buvo atžymėti an t r ame kanale 
kasdieninėse 9 vai. 45 min. 
vaka ro , ,Hente Journa l " ži-
n iose-komentaruose , į rašant 
,,Balten gehen auf die Stras-
sen-Baltiečiai išeina į gatves". 
I r šį ka r tą ilgiau buvo rodomi 
Talino demonstracijos vaizdai, 
r o d a n t e s t i š k a i u ž r a š y t u s 
šūkius-plakatus. estiškas tau
tines vėliavas, gražiai papuoštą 

estais užpildyta 8 tūkst . sporto 
salė, kurioje statomi reikala
vimai Estijos suverenitetui, sa
varankiškam Estijos ekonomi
niam gyvenimui (Estijos liau
dies fronto susirinkimas? — K. 
B.). Sprendžiant iš duotų ko
mentarų susidaro vaizdas, kad 
laisvės sąjūdis yra atėjęs iš Es
tijos. 

O vokiškoji spauda? Ir ji 
netylėjo. Vieni l a ik rašč ia i 
spausdino tik t rumpas žinutes 
(pvz. bulevardinis 4 mil. tiražu 
,,Bild" dienraštis), tačiau dau
gumas demonstracijų apra
šymus bei komentarus įdėjo 
p i rmuose a r an t ruos e psl. 
Rugpjūčio mėn. 25 d. Vokietijos 
didesnių laikraščių ištraukas 
pietų metų spaudos apžvalgoje 
davė Frankfurto radijas. Sumi
nėti buvo septyni dienraščiai. 
Vienas jų (neišgirdau pavadi
nimo) lietuvių, latvių ir estų 
l a i svės s i e k i u s pavad ino 
nerealiu reikalavimu. 

„Skupus" žiniomis Pabaltijo 
valstybėms „Mannheimer Mor
g a n " šį ka r t ą į vedamųjų 
straipsnių psl. rugpjūčio 25 d. 
įdėjo savo Maskvos ko
respondento platų pranešimą, 
pavadindamas jį ,,Der Hitler — 
Stalin Pakt und das Baltikum 
— Das alte Dokument & mit 
neuem Ciundstaff - - Hitlerio-

paminklą. Visiškai negirdima Stalino sutart is ir Pabaltijys 
rusiška kalba. Viskas vyksta es- senas dokumentas su padegama 
t iškai . Labai gerai vokiškai su medžiaga". 

Laiškas 
A T S A K Y M A S { A. G E Č I O 

LAIŠKĄ 

Pastebėjau „Draugo" gegužės 
21 d. A. Gečio pasirašytą laišką, 
kurio an t raš tė pagavo mano 
akį, nes užsiminė apie mano 
nelaimingą brolį P. Pečiulaitį. 
Skai tydama toliau supratau, 
kad tai t ik priemonė A. Balašai-
tienei užgauti. Turiu pastebėti, 
k a d A. B a l a š a i t i e n ė savo 
puikaus anglų kalbos žinojimo 
dėka y r a rašiusi mano vardu 
eilę laiškų, t a ip pat ir kiti 
asmenys tuo yra prie mano pro
blemos prisidėję. Gyvendama 
š iame kraš te daugiau kaip 
vienerius metus, aš esu reika
linga pagalbos asmenų, kurie 
man gali paaukoti savo laiką ir 
žinias. A. Balašaitienė buvo pa
stoviai informuojama mano 
brolio atvykimo reikalu. įvai
rios įstaigos reikalauja iš manęs 
žinių ir informacijos ir at
sakymus galiu duoti tik su pa
slaugių asmenų pagalba. 

Ta pačia proga noriu padėkoti 
visiems Clevelando lietuviams, 
kur ie bet kur iuo būdu yra 
prisidėję prie mūsų gyvenimo 
pagerinimo naujame kraš te ir 

prie mano kovos už mano brolio 
išlaisvinimą. 

A. Balašaitienės mintis kelti 
klausimą, kad į tokį darbą įsi
jungtų organizacinis tinklas, 
kurio tiesioginis uždavinys būtų 
kaip tik rūpintis Lietuvoje per
sekiojamų asmenų likimu ir 
vietoje patarnauti t iems, kurie, 
nemokėdami dar gyvenamo 
krašto kalbos, yra reikalingi pa
galbos, kreipiantis į įvairias vie
t ines įstaigas ir institucijas. 

Gaila, kad lietuviškoje lais
voje spaudoje tokie straipsniai 
yra spausdinami. Atsiminkite, 
kad a t i t i n k a m o s Lie tuvos 
okupantų įstaigos mūsų spaudą 
skaito ir ją panaudoja savo tiks
l a m s . Vieno s ekmad ien io 
pamaldų metu vietinis klebonas 
kun. G. Kijauskas yra labai 
gražiai pasakęs: „Lietuva yra 
išauginusi tiek daug didvyrių, 
o mes savo mažame rate intri
gose paskendę". Mano brolis yra 
žmeižiamas Lietuvoje, o A. 
Balašaitienė — čia. Aš A. Gečio 
nepažįstu, bet labai pasigendu 
elementariausio fakto, jo atvi
rame laiške. Spaudos laisvė lei
džia ne tik kaltinti ir pulti, bet 
ir gintis . 

Su pagarba 
Kaz imiera P e r e d n ė 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

Buv. to dienraščio vyr. red. dr. 
H. J. Deckert rašo, kad šiemet 
sukako 49 m. nuo Stalino-Hit-
lerio sandėrio, kuriuo buvo 
u ž a n t s p a u d u o t a s Lenki jos 
l ikimas bei Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybė. Jau 
šiemet šimtai tūkstančių su 
nemažu apdairumu išėjo protes
tuoti prieš sovietinę priespaudą 
ir t a i su laba i a i š k i a i s , 
formuluotais pasisakymais. O 
kas bus ateinančiais metais, 
atžymint 50-tąją sukaktį? Juk 
teroro ir masinių t rėmimų 
dienos jau yra praeityje. 

Pabaltijo valstybės ginasi nuo 
masiško rusiško antplūdžio bei 
pramonės išplėtimo, duodant 
progą specialistams persikelti iš 
Sov. Sąjungos sričių į Pabaltijo 
valstybes. 

J a u n a m atžalynui, jaunajai 
kar ta i Pabaltijo istorinės da
tos y ra gerai žinomos. Tiesa, 
1918-1940 m. nepriklausomybės 
metai nėra pavyzdingas demok
ra t i j o s l a i k o t a r p i s , t a č i a u 
tai buvo auksiniai metai paly
ginus su tuo, kas vėliau tuose 
kraštuose vyko. Tad Pabaltyje 
ir toliau egzistuoja didelės ir 
stiprios (Potential) opozicinės jė
gos. 

Atsižvelgiant į protesto ban
gas M a s k v a yra p r ive r s t a 
prisipažinti prie egzistuojančios 
S t a l i n o - H i t l e r i o s u t a r t i e s . 
Vokietis priminęs raudonosios 
armijos {žygiavimą bei NKVD 
terorą toliau sako, kad sovie
tams yra labai skaudus pro
cesas, išnešimas viešumon kiek
vieno fašistų ir komunis tų 
suokalbio. Vengiamas parodyti 
sutarties originalas, o platinami 
nuorašai nebūtinai turi būti 
t ikri . Niurnbergo teisme pri
dė tas dokumen ta s sava ime 
aišku nebuvo originalas. Jis 
guli Kremliuje. Bet įeiti į tą 
archyvą mokslininkai neturi 
teisės. Skundžiasi lietuvis prof. 
Robertas Žiugžda (vokietis rašo 
S c h u e g s c h d a ) , i š d r į s d a m a s 
rašyti 1939 m. vasaros ir rudens 
įvykių klausimais , numaty
damas išnagrinėti papildomą 
rugsėjo mėn. 27 d. 1939 m. S. 
S-gos-Vokietijos sutartį. Auto
r ius p la tų straipsnį baigia 
tokiais žodžiais: 1939 m. praei
tis slepia savyje sprogstamąją 
medžiagą, kuri šiandieną gali 
pasirodyti labai šviežia. 

Su buv. „Mannheimer Mor-
gen" vyr. red. dr. H. J. Decker -
tu (šiandieną korespondentu 
Maskvoje) 1985 m. teko gerokai 
„susikirst i" . Priežastis — to 
dienraščio birželio mėn. 15 d. 
spor to sk. buv . p a s a u l i o 
plaukimo meisterė Lina Kaciu-
šytė buvo pavadinta „Sow-
j e t r u s s i n " . Pa raš i au a tv i rą 
platų laišką pažymėdamas, kad 
vilnietė yra „Litauerin", kar tu 
nurodydamas rusų ir lietuvių 
tautybių sk i r tumus kalboje, 
kultūroje, tikyboje, papročiuose 
ir 1.1. Deja, mano atviro laiško 
r e d a k c i j a n e s p a u s d i n o . 
Atsakymą ats iuntė pats vyr. 
red. H. J. Deckert, dėkodamas 
už įdomų laišką, bet kar tu pri
dėdamas šiuos sakinius: „mūsų 
atžymėtas pranešimas, kad L. 
Kaciušytė yra rusė, yra vis dėlto 
teisingas (Gleichwohl richtig). 
Valstybine teise, be jokių abejo
nių, ji yra sovietinė rusė. Į toki 
net daktaro laipsnį tur int i vyr. 

red. geopolitinį analfabetizmą 
a tsakau dar ilgesniu laišku, 
pažymėdamas pilietybės ir tau
tybės sk i r tumą . Pavyzdžiu 
paėmiau save: esu Kanados 
pilietis, tačiau likau lietuviu, 
nes kanadiečiai yra indėnai ir 
eskimai. Ar vokiečiu jis laiko 
Kuboje gimusį tamsiaodį daini
ninką Roberto Blanco, turintį 
Vokietijos pil ietybę (žmona 
vokiečių tautybės) arba tūks
t a n č i u s Lie tuvoje g imusių 
lietuvių, turinčius Vokietijos 
pilietybę? O kuom laikote be
veik kiekvieną dieną minimus 
Volgos vokiečius? Rusais ar 
savo tėvynainiais. I mano ilgą 
laišką redaktorius neatsakė. Ir 
negalėjo, nes jo teigimas, kad L. 
K a c i u š y t ė , b ū d a m a Sov. 
Sąjungos pilietė yra kartu ir 
rusė, neturėjo jokio pagrindo. 

Kaip m a t ė m e , š i and ieną 
vokietis Roberto Žiugždos neva
dina jau rusu, bet lietuviu — 
„Litauer". Po trijų gyvenimo 
metų S. S-goje, vokietis susi
pažino t au tyb ių reikaluose, 
nepriskirdamas ir pabaltiečių 
prie „Sovjetrussen". 

Po kelias dienas Lietuvos ir 
k t . Pabaltijo valstybių vardai 
plačiai nuskambėjo vokiškoje 
„media". Anapus Atlanto gyve
nantiems tautiečiams sunku įsi
vaizduoti nuotaikas Europos 
centre. Po mano devynių metų 
gyven imo s e n a m e žemyne, 
p i rmą k a r t ą dvi d i enas , 
demonstracijos nustelbė visus 
kitus dienos įvykius, gal tik su 
streikais Lenkijoje atsistodamos 
toje pačioje pakopoje. Tai didelis 

kartu nuopelnas Strasburgo Pa
baltiečių Tarybos raštinės, kuri 
įvairiom priemonėm informavo 
vokiškas žinių agentūras, spau
dą, radiją ir televiziją. 

Gal šios-demonstracijos galų 
gale atidarys ausis, akis ir lūpas 
Vokietijos užsienių reikalų min. 
D. Genscheriui, vykstančiam 
kartu su kancleriu spalio mėn. 
Maskvon ir ten primenant Stali
no-Hitlerio sutartį. Reikalas yra 
dar „karštas", demonstracijos 
bus ne vieną kartą prisimintos. 
Mūsų veiksniams skubiai reikia 
paruošti jam memorandumą, 
pasiunčiant nuorašą užsienio 
reikalų ministerijos „Sowjet-
union" sk. referentui. I keletą 
mano laiškų jis gan greitai 
atsakė. 

Baigiant rašinį, mane pasiekė 
rugpjūčio 25 d. Bonnos dienraš
tis „DieVVelt — pasaulis". Pir
mame psl. atžymimos demonst
racijos Pabaltyje, išvardinant 
Lietuvoje „Kownu und Wilna" 
(dėmesio — Kaunas turi galūnę 
„u".) Net ir TASS pranešimu, 
vien tik Vilniuje dalyvavo 100 
tūkst. demonstrantų. Taip pat, 
dienraštis rašo, kad Estijos du 
laikraščiai atspausdino slaptą 
Molotovo-Ribbentropo sutartį . 
Tuo tarpu, Maskvos užsienio 
r e i k a l ų min. ka lbėto jas 
Gerasimovas pareiškė, kad 
sovietiniai archyvai neturi ne 
tik originalų, bet ir nuorašų. 

Tas pats dienraštis rašo, kad 
Augsburgo vyskupijos kvietimu 
iš koncentracijos stovyklos į 
Vakarų Vokietiją atvyko kun. 
Alf. Svarinskas. J is pareiškė, 
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A.tA. 
BIRUTEI ALKEVIČIŪTEI 

mirus , sesutei mūsų narei ALDONAI BILIŪNIENEI 
ir jos šeimai, giminėms ir ar t imiesiems re išk iame 
gilią užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Lietuvos Dukterų Draugija 
Juno E ?ach Skyrius 

Florida. 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus , dukrą RITĄ DAGIENĘ ir ar t imuosius nuošir
džiai užjaučia 

Beverly Shores Lietuvių Klubas 

Mielam d raugu i 

A.tA. 
ANTANUI TUMOSAI 

mirus , re iškiame nuoširdžią užuojautą jo dukteriai i r 
žentui LILEI ir VALIUI GRAŽULIAMS ir jų šeimai. 

Jurgis ir Regina Mikailai 
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ARVING CHICAGOLAND SINCC 1965 

kad l ie tuvių ta rpe j auč iama 
kiek daug i au laisvės. Tuo nori 
pas inaudot i Bažnyčia ir in
t e l e k t u a l a i , s t e n g d a m i e s i 
pakel t i mora lę . 

Taip pat ir sporto mėgėjai — 
lietuviai į sportines varžybas at
vyksta su t au t inėm vėliavom, 
kurios anksč iau buvo drau
džiamos. 

A.tA. 
BENEDIKTAS LUNGYS 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė po sunkios ligos 1988 m. rugsėjo 13 d., 1 vai. popiet. 
Gimė vasario 10 d., 1911 m. Lietuvoje, Rokiškio apskr., 

Pakriaunių kaime. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Mackevičiū

tė), Lietuvoje brolis Antanas Lungys su šeima, sesuo Marija 
su šeima, mirusio brolio a.a. Jono šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Dainavos ansambliui, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui ir BALF'ui. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. California Avenue. 

Atsisveikinimas bus penktadienį 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, brol is , sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 0 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FLNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v. . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 0 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LAC K ir Š U N I S 
LACKAWICZ 

LAIDOTI VU/ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w v . — T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. «Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

l 
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x A.a. kun. Alfonsas 
Grauslys, daugiau kaip 30 
metų gyvenęs Chicagoje, 
rugsėjo 14 d. mirė Toronto ligo
ninėje, pabuvęs ten tik apie sa
vaitę. Vasarą praleido Toronte 
ir Montrealy. padėdamas 
Prisikėlimo ir Aušros Vartų pa
rapijose. Velionis buvo gimęs 
1902 m. balandžio 16 d. Telšiuo
se. Kunigu įšventintas Kaune 
1925 m. birželio 14 d. Kaune 
kapelionavo įvairiose gimnazi
jose, buvo emigravęs į Argen
tiną, bet paskiau atvyko į JAV-
bes ir gyveno Chicagoje. Lietu
voje bendradarbiavo spaudoje, 
svetur dar daugiau rašė laikraš
čiams ir išleido kelias knygas. 
Liko Argentinoje sesuo. Pašar
votas sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
Prisikėlimo bažnyčioje Toronte, 
laidojamas pirmadienį, rugsėjo 
19 d.. 10 vai. lietuvių kapinėse. 

x Kr. Donelaičio lituanis
tinėse mokyklose dar bus 
galima registruotis į visas kla
ses ir į lietuviškai nemokančių 
klasę šį šeštadienį, rugsėjo 17 d., 
nuo 9 iki 1 vai. p.p. mokykloje. 
Šiais metais pagrindiniai 
mokyklos vadovai yra: mokyklų 
direktorius J. Širka. inspektorė 
R. Kučienė, renginių vadovas 
J. Polikaitis ir Tėvų komiteto 
pirm. R. Dumbrys. 

x Skaidrių vakaronė su 
Stasiu Žilevičium „Lietuvos 
pakelės" — koplytstulpių ir 
kryžių bus kitos savaitės 
penktadienį, rugsėjo 23 d., Jau
nimo centro kavinėje 6:30 vai. 
vak. Rengia vakaronę Jaunimo 
centro Moterų klubas. 

x Chronicle of the Ca-
tholic Church in Lithuania", 
nr. 76, išėjo iš spaudos ir pasiekė 
redakciją. Siame numeryje me
tamas žvilgsnis į praeitus 1987 
metus, yra iš kun. Juozo Zdeb-
skio, žuvusio nuo įscenizuotos 
nelaimės, laiško, informacijos iš 
vyskupijų kt. Išvertė kun. K. 
Pugevičius, redagavo Marian 
Skabeikienė, išleido Lietuvių 
Katalikų religinė šalpa New 
Yorke. 

x Lietuviams y ra gyvas 
tautinis reikalas, kad L. Fondas 
augtų. Rugsėjo ir spalio mėn. L. 
Fondas skelbia vajų. Vajaus 
užbaigtuvės — banketas įvyks 
lapkričio 12 d. Martinique poky
lių salėje. Nario įnašas yra tik 
100 dol. Nauji nariai ar esamieji 
nariai padidinę savo įnašus 
gauna vieną bilietą ir dalyvaus 
kaip svečiai. Įnašus siųsti ir 
bilietus įsigyti jau dabar galima 
LF raštinėje - 3001 W. 59th St.. 
Chicago. 111. 60629. telef. (312) 
471-3900. 

<sk.) 

x Eleonoros Marčiulionie
nės paroda įvyks rugsėjo 16 d. 
iki 25 d. Atidarymas penkta
dienį, rugsėjo 16 d., 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijos valandos 
penktadienį 7 v. v. iki 9 v.v., šeš
tadienį ir sekmadienį 11 v.r. iki 
7 v.v. 

(sk.) 

x Mutual Federal Savings 
ieško kasininko-ės (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. Skambinti 
847-7747. 

(sk) 

x 434-2243 Užsakai ..Atei-
ties" vakarui JC spalio 1 d. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916- (sk) 

x Chicagos skyriaus Jau
nimo sąjunga pradeda šių 
metų veiklą susirinkimu rug
sėjo 25 d. Jaunimo centre 11 v.r. 
Maloniai kviečiame Chicagos ir 
apylinkių jaunimą prisidėti prie 
įdomių ir įvairių Jaunimo 
sąjungos užsimojimų. 

x Stella Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių Chicagos 
apskrities pirmininkė, kviečia 
narius ir svečius dalyvauti pir
majame po vasaros sezono susi
rinkime, kuris bus rugsėjo 21 d., 
trečiadienį, Marijonų vienuo
lyno salėje. Po susirinkimo bus 
kavutė. 

x Rugsėjo 30 d. - spalio 2 d. 
Chicagos Jaunimo centre ir 
Lemonte esančiuose Ateiti
ninkų namuose vyks kasme
tinis „Ateities" akademinis sa
vaitgalis. Kasdien besikeičian
čius įvykius Lietuvoje ir kitas 
temas aptars Viktoras Nakas, 
Daina Kojelytė, dr. V. 
Bieliauskas, Pilypas Narutis, 
doc. Vytautas Skuodis ir kiti. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Keturiasdešimt devynios žvakutės primena sunkius okupacijos metus. Tautinėje stovykloje vainiką 
neša skautės ir skautai. ... . » - - o „ D 

.\uotr. Liudos Rugiemenes 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Dalia Zakaraitė Bach, 
gyvenanti DeKalb, Illinois, šią 
vasarą įsigijo magistro laipsnį 
iš patar imų psichologijos 
(counseling psychology), kuri 
specializuojasi vadovauti akto
riams, dainininkams, muzi
kams išvengti įtampos ir scenos 
baimės. Ši psichologijos sritis 
yra gana nauja, ir Dalia yra 
viena iš nedaugelio šios srities 
specialisčių profesionalių. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos narėms Marijai Kinčius ir 
Sabinai Henson, išrinktoms į 
vyčių centro valdybą, kuopos 
biuletenyje reiškiami sveiki
nimai ir linkėjimai, Sabiną 
Henson sveikina dar su konkur
so laimėjimu už rašinį. 

x Ukrainiečiai savo krikš
to tūkstantmečio proga ruošia 
koncertą Orchestra Hali spalio 
16 d. 3 vai. p.p. Kviečia jame 
dalyvauti ir lietuvius. 

x Zigmas Moliejus, Chicago, 
111.. Zigmas Balnius, Largo, Fla., 
Jonas Kanius, Portland, Ore-
gon, Vytautas Krasauskas, 
Hickory Hills. 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x A k t o r i u s Regimantas 
Adomaitis ir poetas Sigitas 
Geda, abu Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupes nariai, rugsėjo 16 d., 
penktadieni. 7:30 v.v.. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje dalyvaus 
poezijos ir dailiojo žodžio vakare. 
Po koncerto vyks pasikalbė
jimas su svečiais apie pasku
tiniuosius įvykius Lietuvoje. 

Rengia Santara-Šviesa 
(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
REMAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

PAVYKUSI BALFO 
GEGUŽINĖ 

Jau metai iš metų kaip Balfo 
darbuotojai, norėdami sutelkti 
daugiau lėšų vargstantiems ir 
šalpos reikalingiems lietuviams 
sušelpti, rengia tradicinę Balfo 
gegužinę. Žinoma, šio renginio 
didžiausia našta krinta apskri
ties valdybos pirm. S. Vana-
gūnui. Ši našta pasidaro leng
vesnė, kada turima patyrusių ir 
sutar t inai dirbančių darbi
ninkų, kurie šią pareigą atlieka 
su didele meile ir pasišventimu. 

x Janina ir Justinas Liepo-
niai, įvert indami Lietuvių 
Katalikų religinės šalpos ir 
informacijos darbus, parėmė šią 
darbingą instituciją New Yorke 
1000 dolerių auka. 

x Estelle Rogers, Knights of 
Lithuania Public Relations, 
Chicago, 111., paėmė visą stalą 
iš 10 asmenų į „Draugo" banke
tą, kuris bus rugsėjo 25 d. 
Mart iniąue pokylių salėje. 
Bankete dalyvaus sol. Algerd 
Brazis su žmona, Al Zakarka, 
Frank Svelnis ir Matt Vilutis su 
žmonomis, Mary Juzėnas ir 
Dolores Wainauskas. 

x Adv. Algirdas R. Ostis, 
Hinsdale. 111.. Vai. Račiūnas, 
Chicago, 111., Vytautas ir Jada 
Girniai, taip pat iš Chicagos. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Dr. Vac lovas Šaulys , 
Kazys Pabedinskas, Chicago, 
111., visuomenininkai, grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas paaukojo po 20 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Marija Noreikienė pra
neša savo klientams, kad siun
tiniai į Lietuvą priimami nau
jose patalpose F. ir A. Šlutų 
,,Patria" parduotuvės, 2638 W. 
71 Street. Įėjimas į dešinę per 
šonines duris. Darbo dienos: 
pirmadienis ir trečiadienis nuo 
10 vai. iki 4 vai. p.p. Informa
cijai skambin t i v a k a r a i s 
857-7281.. 

(sk.) 

x Vel tui k a m b a r y s ne
rūkančiai moteriai gyventi su 
pensininke. Atlyginimas už 
patarnavimą. Dėl informacijų 
skambint po 6 vjr. tel. 599-7128. 

(sk.) 
x Dr. Kastytis Jučas , der

matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, rugsėjo 
17 d. teisėjas Thomas Durkin. 
J JD ir Phillip Dvoran, JJD 
kalbės tema: „ ,Malpractice' me
dicinoje iš advokato perspekty
vos". . . . 

(sk • 

Antroji šios naštos pagerinimo 
pusė yra, kad mū-u lietuviškoji 
visuomenė dar -tipriai tebe
remia šį kilnų šalpos darbą. 

Šiais metais Balfo gegužinė 
įvyko rugpjūčio 28 d. Jaunimo 
centro patalpose. Oras pasitai
kė ne per šiltas ir ne per šaltas, 
matyt, kad ir Dievulis yra su 
mumis. Gegužine- oficiali pra 
džia buvo 12 vai. dieną, bet ka
vinė pradėjo veikti nuo 10 vai., 
nes dalis visuomenės pošv. Mi
šių rinkosi išgerti kavutės. 

Įėjimą, kuris buvo 1 dol. as
meniui, tvarkė J. Blažys. Jam 
talkino J. Bagdžius, J. Kava
liauskas, J. Nalis ir A. Gudaus
kas. Jų teigimu gegužinę 
aplankė daugiau kaip penki 
šimtai žmonių. 

Laimės šulinį, kuris buvo gau
sus savo gėrybėmis, tvarkė 
Birutė Jasaitiene. Jai talkino A. 
Valavičius, V. Valavičienė, A. 
Vadeišienė, A. Čepėnas, 0. Gra-
dinskienė, S. Plenienė, L. 
Vaičiūnienė. E. Jasaitienė. A. 
Savickienė, J. Ivašauskienė, Z. 
Grigienė, I. Smieliauskienė ir 
M. Škėmaitė. Si grupė jau savo 
darbą pradėjo šeštadienį nuo 12 
vai. dienos, iki sutvarkė visą 
,.laimės šulinį". Sekmadienį 
pradėjo darbą nuo 11 vai., iki 
pasibaigė gegužinė, nes reikėjo 
išleisti visas dovanas. 

Kavinė, kurią tvarkė Grasilia 
Meiluvienė. pradėjo veikti nuo 
10 vai. ryto. Jai talkino S. Jokū
baitis 'iždininkas), J. Tama-
sevičienė, A. Rastienė, Br. Vei-
verienė, E. Šniokaitė. Negalima 
praeiti tylomis nepaminint, kas 
davė kavinei pyragus: A. Ras
tienė. O. Račiūnienė, S. Mi
liauskienė. R. Jautokaitė, Mote
rų s-ga net 2 pyragus, G. 
Meiluvienė. J. Tamasevičienė, 

„Nida", Talman Delicatessen — 
sav. Kupcikevičiai ir labai daug 
pyragų — Baltic Bakery — sav. 
A. Ank;enė ir sūnūs. Nuošir
džiausia padėka visiems aukoto
jams. 

Atsilankiusi gausi publika 
norėjo paremti šalpos darbą ir 
skaniai pavalgyti pietus, kurie 
buvo gaminami Jaunimo centro 
virtuvėje. Kaip visuomet, 
virtuvę tvarkė E. Pajėdienė ir S. 
Januškienė. Joms talkino R. 
Pierson, Fr. Pierson, D. Mortiar-
ty, B. Harrington ir E. Kan-
tienė. Tai gana sunkus darbas, 
nes reikėjo maistą pagaminti ir 
vėliau išdalinti. Be to, šeštadie
nį reikėjo suskųsti bulves 
kugeliui ir prie dešrų. Bulves 
skuto E. Pajėdienė, S. Januš
kienė, A. Tautkuvienė (iš Kana
dos), E. Kantienė, E. Jucienė ir 
A. Repšienė. Bilietus pietums 
pardavinėjo A. Katelienė ir J. 
Linkuvienė. 

Norintiems troškulį numal
šinti veikė 2 barai, kuriuos 
aptarnavo K. Rožanskas, J. 
Matukas 'ižd.), S. Rudokas, V. 
Lekeckas, A. Matulis ir J. Levic
kas (ižd.). 

Didžiuosius laimėjimus tvar
kė Cicero Balfo skyrius, kuriam 
vadovavo Danutė Pareigienė. 
Jai talkino dr. Br. Motušienė, J. 
Skamienė. G. Gečienė, M. 
Strungienė ir A. Repšienė. 
Šiems laimėjimams buvo irgi 
suaukotos vertingesnės dovanos 
Balfo rėmėjų. Viena iš tokiu yra 
Baublienė, kuri pati būdama 
invalidė, bet savo rankų darbo 
mezginiais p ra tu r t ino 
laimėjimus. Baltic Bakery 
gegužinei aukojo duoną ir pyra
gus, o didiesiems laimėjimams 
— raguolį. Neįmanoma turėti 
visų laimėtojų vardus, tai tik 
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— Washingtono Balfo sky
riaus bendras susirinkimas ir 
valdybos rinkimai bus rugsėjo 
25 d., sekmadieni, Epiphanie 
bažnyčios parapijos salėje, 2712 
Dunbarton Ave., N.W. (George-
town) Washingtone, D. C , po 2 
vai. po pietų šv. Mišių. 

— Černobilio nelaimė ir Ig
nalinos grėsmė — šia tema 
rugsėjo 25 d. Philadelphijos lie
tuviams skaitys paskaitą dr. 
Antanas Juzaitis. Paskaita 
įvyks Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėje, 1913 Wallace 
St. tuojau po 10:30 vai. pamal
dų. Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti ir pasiklausyti įdo
mios ir mums aktual ios 
paskaitos. 
— New Yorko Atletų klu

bas pakvietė Montrealio mer
gaičių chorą „Pavasarį" kon
certuoti Brooklyne, N.Y. Kon
certas bus spalio 1 d., šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. 

— Dail. Juozas Bagdonas 
savo akvarelių parodą rengia 
Kultūros Židinio salėje, Brook
lyne, spalio 8-9 dienomis. Taip 
pat jis rengiasi iš savo meno kū
rinių padaryti video juostą, 
kurią parengs to dalyko spe
cialistas Gerimantas Penikas. 

paminėsiu vieną kitą, kuriuos 
a ts imenu. Kun. Domeikos 
tapytą paveikslą laimėjo Ig. Pet
rauskas, Virkučio dovanotą 
malūną — dr. A. Vanagūnas, 
audyklos „Juosta'' lėlę — Vyčių 
veikėja E. Rogers. 

Norintiems kojas paminklinti 
grojo P. Ruikio orkestras. Ma
tyt, buvo geras orkestras, jeigu 
buvo pakankamai šokėjų. 

Gegužinę aplankė Balfo cen
tro valdybos pirmininkė Maria 
Rudienė, inž. A. Rudis ir svečias 
V. Dambrava. Malonu buvo juos 
matyti. 

Rengėjų vardu reiškiu nuošir
džią padėką visoms bei visiems 
darbuotojams, aukotojams, o 
ypatinga padėka priklauso 
mūsų visuomenei, kuri dar taip 
nuoširdžiai remia šio šalpos dar
bo pastangas. Mūsų aukos, įdė
tas darbas nušluostys ne 
vienam vargstančiam džiaugs
mo ašarą. 

Nuoširdi padėka spaudai ir 
radijo programoms už skel
bimus. Nuoširdi padėka apskri
ties valdybos pirm. S. Vana-
gūnui už gerą sugebėjimą vado
vauti. Ačiū Jaunimo centro va
dovybei už visokią pagalbą. Dar 
kartą nuoširdus ačiū. Ta pačia 
proga noriu priminti, kad Balfo 
rudeninis piniginis vajus tuojau 
prasidės — nuo spalio pirmos 
dienos. Priimkite rinkėjus su 
malonumu ir nors su mažiausia 
aukele. 

Ant. Repšienė 

— Pasaulio Lietuvių kata
likių organizacijų sąjungos 
valdyba ir New Yorko Liet. 
katalikių moterų kultūros drau
gija spalio 16 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Kultūros Židinyje 
rengia savo veiklos 80 metų 
sukakties paminėjimą ir kon
certą. Minėjimo metu bus pa
gerbta Nijolė Sadūnaitė. 

— Kun. dr. Petras Stravins
kas, daugelio amerikiečių 
laikraščių ir žurnalų bendradar
bis, sutiko įeiti į Chicagoje 
Kat. federacijos leidžiamo 
„Observer" redakciją. Kun. P. 
Stravinskas yra Nevvarko, N. J., 
klebonas ir lietuvių pašaukimų 
direktorius. 

— Alfonsas Samusis su 
žmona išvyko dviejų savaičių 
atostogų į Fort Lauderdale, Fla., 
A. Samusis yra Apreiškimo pa
rapijos tarybos pirmininkas ir 
„Kario" žurnalo administra
torius. 

— Kun. Antanas Valiuška, 
buvęs 20 metų lietuvių kape
lionas, Phoenix, Arz., persikelia 
į San Diego vyskupiją. Jis Lie
tuvių misiją žada retkarčiais ap
tarnauti ir iš toliau. Arizonoje 
lieka dar trys kunigai: J. 
Domeika, R. Klumbys ir V. 
Nevulis. 

— Justinas Šaulys, apie 12 
metų gyvenęs Phoenixe, o prieš 
kelerius metus su žmona 
persikėlęs į Californiją, rugsėjo 
mėnesį švenčia savo 90 metų 
sukaktį. J. Šaulys ir dabar yra 
veiklus, nuo ryto iki vakaro 
juda, pluša, dirba sode ar savo 
namo aplinkoje. Vasarą buvo 
atvykęs jo sūnus Alfredas 
su šeima. Prenumeruoja ir skai
to beveik visą lietuvišką spau
dą ir dar taip pat turi angliškos. 

GEGUŽINĖ LEMONTO 
CENTRE 

Džiugi žinia pasklido po 
Chicagą ir priemiesčius, kad 
pasirašytas kontraktas ir DeAn-
dreis seminarijos pastatas jau 
lietuvių nuosavybė. Rugsėjo 4 
dieną centro sodyboje įvyko 
gegužinė, suruošta pasididžiuo
ti atliktu darbu ir pasistiprinti 
ateities užsimojimams. Darbas 
tik dabar rimtai prasideda, nes 
išlaikyti centrą reikės paramos 
iš visų lietuvių. Ne tiktai 
finansinės pagalbos, bet ir 
paaukoto laiko ir darbo. 

Tuojau po šv. Mišių svečiai 
rinkosi į sodybą. Vyko ir atski
ras susipažinimas su pakvies
tais lietuviškų organizacijų 
vadovais bei atstovais. Šį 
susipažinimą suorganizavo ir 
pravedė Kęstutis Sušinskas. 
Atstovai buvo supažindinti su 
centro tikslais ir ateities pla
nais. Jie turėjo progą asmeniš
kai apeiti ir apžiūrėti patalpas, 
kad galėtų pranešti savo orga
nizacijų nariams apie centrą. 

Lauke svečiai vaišinosi 
skaniu maistu, paruoštu šeimi
ninkės Aldonos Šoliūnienės. 
Vaikai turėjo progą pasidžiaugti 
gamta ir palakstyti su drau
gais. Tėveliams buvo proga 
apžiūrėti „Žiburėlio" Montes-
sori mokyklėlę, kuri jau yra per
sikrausčiusi į centrą ir pradeda* 
naujus mokslo metus. Greitai į 
Lietuvių centrą persikrausto ir 
Lemonto Maironio lituanistinė 
mokykla. Džiaugiantis šia pro
ga buvo atidarytos šampano 
bonkos ir visi svečiai išgėrė už 
Lietuvių centro ateitį. 

Tikimės, kad visi lietuviai 
gausiai parems centrą ir juo 
naudosis ir džiaugsis. 

A. K. 

Po Dalios Sakaites koncerto West Palm County apylinkėje Koncertą rengė vietinė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė Iš kairės: pianistė Dalia Sakaitė ir apylinkės sekretorė R. Mildažienė. 
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