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Nusivylę Nikaragvos laisvės 
kovotojai 

Hondūras . — Daugel metų 
čia ruošėsi kovoti Nikaragvos 
laisvės kovotojai, dažnai įsiverž-
dami į savo krašto vidų ir ten 
naikindami komunistines san-
dinistų pajėgas, ginkluotas So
vietų ginklais. Jie su didžiu 
dėmesiu sekė Centro Amerikos 
valstybių prezidentų pasita
rimus. Iš Hondūro radijo prane
šimų contras kariai išgirdo 
nutarimą tuojau pat panaikin
ti jų esamas stovyklas Hondūre, 
visa tai prižiūrint tarptautinei 
komisijai. 

Ši žinia, kurią patvirtino 
penki centrinės Ameiikos 
prezidentai, buvo sutikta vie
ninga nuomone, kad jie visai 
nesiskaito su 12 arba 15 tūks
tančių laisvės kovotojų, kurie 
pasiryžo dabar kovoti toliau, gal 
pačioje Nikaragvoje, ir be kitų 
teikiamos paramos, praneša AP 
žinių agentūra. „Mes jau 
nusprendėme", pasakojo par
tizanai, „mes grįšime į Nika
ragvą ir mirsime su ginklu 
rankose" . Tačiau contras 
vadovybė šį prezidentų 
nutarimą sutiko tyla. Tai liečia 
ne vien tik pačius karius, bet ir 
laisvės kovotojų šeimas. 

Partizanai nusivylę 
Šis susitarimas iškėlė į 

paviršių didelį nepasitenkinimą 
tais žmonėmis, kurie prileido 
prie demobilizacijos plano; į tai 
yra įskaitoma Amerika, Jungti
nės Tautos ir politinių partijų 
opozicija pačioje Nikaragvoje, 
kuri pasirašė susitarimą su san-
dinistų vyriausybe, kad laisvės 
kovotojų stovyklos Hondūre 
būtų uždarytos. „Mes turime 
priminti jiems, jog, kai mes pra
dėjome savo kovą, nebuvo 
ta rp taut in ių organizacijų, 
opozicinių partijų — absoliučiai 
nebuvo nieko, kas sulaikytų 
sandinistų frontą", kalbėjo 
vienas contrų karininkas. 

Pagal naująjį susitarimą po 
trijų dienų trukusių posėdžių 
Tela kurortiniame mieste, 
prezidentai reikalauja, kad 
laisvės kovotojai būtų išsklai
dyti iki gruodžio mėnesio. Jie 
nutarė, kad demobilizacija pri
valo būti savanoriška, prižiū
rima tarptautinės komisijos ir 
taikos dalinių prie Honduro-Ni-

karagvos sienos. Jei kas iš cont
ras karių nesiskaitytų su šiuo 
nutarimu, tai nebegautų ameri
kiečių humanitarinės paramos. 
Tokios yra kongresinės taisyk
lės. 

Nikaragvos Rezistencijos sąjū
džio vadovas Adolfo Calero, 
kurio būstinė yra Miami 
mieste, pasakė, kad šiuo metu 
negali komentuoti to 5 prezi
dentų nutarimo. Partizanų kiti 
vadai Hondūre mano, jog ne
daug vilties, kad jie galėtų 
pasilikti Hondūre. Neaiškios ir 
repatriacijos sąlygos, tuo labiau 
amnestijos, nes sandinistai 
beveik jokio savo pažado nėra 
ištesėję. Esą galimi tik du keliai 
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— pasirinkti nuolatinę egzilę ar
ba grįžti į Nikaragvą ir tęsti 
partizaninį karą. 

Sugrįžimas — tai 
sušaudymas 

1988 m. buvo sutarta su 
sandinistais dėl karo paliaubų. 
Pagal tai, contras turėjo kurį 
laiką gyventi nustatytose 
zonose, kur iose jie būtų 
aprūpinami humani ta r ine 
parama iš Amerikos, bet san
dinistai to susitarimo nevykdė. 
Diplomatai betgi mano, kad 
sandinistai neleis contrams su
grįžti. Sandinistai jau dabar 
pareikalavo, kad, jei kuris nors 
laisvės kovotojas sugrįš, tai pir
miau privalo atiduoti ginklus, 
kuriuos jis turi, ir pasisakyti, 
kokius ginklus moka panaudoti. 
Daugelio kovotojų šeimos taip 
pat yra Hondūre — jų susidary
tų maždaug 50,000 asmenų. 

Hondūre esančių užsienio 
žurnalistų žiniomis, daugelis 
partizanų norėtų gauti azylio 
teises Amerikoje. Jie nenori 
gyventi pr ie sandinistų 
vyriausybės. Daugelis laisvės 
kovotojų sako: „Jei mes pasi
duosime, mes būsime sušaudyti, 
nes sandinistai niekad neišlaikė 
savo žodžio", pasakojo vienas 
partizanų vadų užsienio žurna
listams. Prez. Bushas tuo klau
simu nieko nėra pasakęs. 

Kritikuoja sąjūdžius 
Maskva. — Komunistų parti

jos laikraštis „Pravda" kaltina 
masinius politinius sąjūdžius 
Baltijos valstybėse kurstant 
„tautinę histeriją". Tautinių 
sąjūdžių puolimas, kurių veikla 
išsiplėtė praėjusiais metais, at
rodo, yra surištas su Estijoje jau 
antrą savaitę vykstančiais 
streikais , praneša AP žinių 
agentūra. „Pravda", kuri turi 
tendenciją palaikyti daugiau 
konservatyviuosius sovietų va
dus, kritikuoja labiau liberališ-
kesnes buvusių nepriklausomų 
Baltijos respublikų vadovybes. 

— Prez. George Bush iš
vyksta dvidešimčiai dienų atos
togų į savo namus Maine valsti
joje. Savo 21-joje spaudos kon
ferencijoje prezidentas pasakė 
nežinąs, ar Irano prez. Rafsan-
jani gali kontroliuoti visus 
reikalus, nes „kietosios linijos 
atstovai Teherane dažnai reiš
kia kitokį nusistatymą". 

— Washingtone prez. Bushas 
išsireiškė spaudos konferencijo
je jog tam tikru atveju jis 
panaudotų ir karinę jėgą, kad 
sugrąžintų pagrobtuosius 
namo. 

Senate rezoliucija 
Baltijos valstybių reikalu 

Contras kariai atlieka kasdieninius pratimus Hondūro stovykloje. Daugelis jų esą pasiryžę kovoti 
prieš sandinistus, kai bus sugrąžinti į tėvynę. 

Tragiška 1939 m. 
nacių-sovietų 50 m. sukaktis 

Washingtonas. — JAV sena
torius Hesse Helms iš Šiaurės 
Karolinos valstijos pristatė 
Senatui rugpjūčio 2 d. savo ir 
kitų dviejų senatorių paruoštą 
rezoliuciją Baltijos valstybių 
nepriklausomybės reikalu ir pa
darė šį pareiškimą, kreip
damasis į tą dieną Senatui 
pirmininkaujantį šiais žodžiais. 

Pone Prezidente, šia rezoliu
cija 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
nacių-sovietų nepuolimo sutar
ties 50-sios metinės skelbi? mos 
Juodojo Kaspino Diena, prisi
menant neteisėtą Pabaltijo 
valstybių aneksiją. 

Sf>n. l l rnn i s DcCnncini 

Sen. Jesse Helms 
Pone Prezidente, 1989 m. 

rugpjūčio 23 d. pažymės 
tragišką Molotovo-Ribbentropo 
pakto, labiau žinomo kaip 1939 
m. nacių-sovietų savitarpio ne
puolimo sutartis, 50-ties metų 
sukaktį. Tą dieną prieš pen
kiasdešimt metų Adolfo Hitlerio 
nacių Vokietijos ir Josifo 
Stalino Sovietų sąjungos 
emisarai susitiko ir slaptai 
susitarė sunaikinti nepriklau
somas, demokratines Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybes. 
Tarpukario laikotarpiu, prade
dant 1918 m., Baltijos valstybės 
buvo Tautų Sąjungos narės ir 
palaikė pilnus diplomatinius 
santykius su Jungtinėmis Vals
tijomis. 

Tragiškas Hitlerio ir Stalino 
palikimas iki šiol gyvas Baltijos 
šalyse. Tebesitęsianti neteisėta 
Baltijos kraštų inkorporacija į 
Sovietų Sąjunga yra niūrus 
baisiausių 20-tojo amžiaus 
tironų nusikaltimų priminimas. 

Pone Prezidente, Pabal t i jo 
žmonės yra priversti prieš savo 
valią l ik t i Josifo S ta l ino 
vergijoje. 

Šių metų gegužės 18 d. šitoje 
pačioje vietoje aš kalbėjau apie 
nacių-sovietų pakto istoriją ir 
Senatui pateikiau plačius doku
mentuotus įrodymus. 

Pone Prezidente, Sovietų 
Sąjunga pastaruosius 50 metų 
neigė nacių-sovietų pakto ir jo 
slaptųjų protokolų egzistavimą. 
Tačiau Vokietijos Federacinės 
Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos ir J u n g t i n i ų 
Valstijų nacionaliniuose ar
chyvuose laikomos oficialios 
patvirtintos mikro filmų kopijos 
visų dokumentų, susijusių su 
nacių-sovietų paktu. 

Nacių-sovietų pakto slaptie
ji papildomi protokolai buvo pre
tekstas Sovietų Sąjungai 
neteisėtai aneksuoti Baltijos 
valstybes. Jie tiesiogiai privedė 
prie Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
grubios okupacijos 1940 m. 
birželio mėn. 

Pone Prezidente, begaliniai ir 
sistemingai falsifikuodama isto
riją Sovietų Sąjungos 
vyriausybė atsisako svarstyti 
nelegalias nacių-sovietų pakto 
ir jo slaptųjų protokolų pasek
mes. Nepaisydamas ,,viešumo" 
dvasios, ponas Gorbačiovas 
viešai nepripažino 1939 m. 
Hitlerio-Stalino suokalbio. Pone 
Prezidente, ponas Gorbačiovas 
gerai žino. jog slaptųjų 
protokolų t u r i n y s a i šk ia i 
parodo, kad Baltijos valstybės i 
Sovietų Sąjungą įstojo ne laisvu 
noru. 

Per 50 metų Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos žmonės nepasidavė 
sovietiniam melui . Narsios 
tautinės grupės metų metais 
stengiasi i š t r auk t i t iesą į 
paviršių. Pastaruoju metu 
nuolat inis s p a u d i m a s iš 
atsidavusių masinių Estijos ir 
Latvijos Liaudies frontų ir 
Lietuvos Sąjūdžio narių pusės 
privertė Sovietų Sąjungą 
paskelbti ir viešai pripažinti 
neteisėtus 1939 metų įvykius. 

Pone Prezidente, aš norėčiau 
pagerbti tas grupes už jų drąsią 
veiklą. Tik jų spaudimo dėka 
Sovietų Sąjunga pastaruoju 
metu pradėjo užsiminti apie tų 

dokumentų realų egzistavimą. 
Pone Prezidente, 1989 m. 

rugpjūčio 23 d. tebėra liūdna 
diena Baltijos kraštų žmonėms. 
Šimtai tūkstančių estų, latvių ir 
lietuvių susirinks savo sostinėse 
prisiminti tragišką savo istori
jos dieną. Iš trijų liaudies frontų 
s u d a r y t a Baltijos Taryba, 
minėdama Juodojo Kaspino 
dieną, rugpjūčio 23 d. organizuo
ja įspūdingą žmonių grandinę, 
kuri sieks nuo Lenkijos iki 
Suomijos. 

J A V Kongresas neturi leisti, 
kad ši liūdna diena praeitų 
nepastebėta, dėl tos priežasties 
aš ir pristatau rezoliuciją, 1989 
m. rugpjūčio 23 d. skelbiančią 
Juodojo Kaspino diena, smer
kiančią nacių-sovietų paktą jo 
pasirašymo 50-tųjų metinių 
dieną. Rezoliucijoje papras
č iausia i Sovietų Sąjunga 
raginama sutikti su tuo. ką 
laisvasis pasaulis jau žino — kad 
Pabaltijo valstybės 1940 m. 
buvo neteisėtai okupuotos ir iki 
šiol prieš savo valią tebebūda-
mos Sovietu Sąjungoje, kovoja 
už tautinį apsisprendimą, ne
priklausomybę ir suverenitetą. 

Sen. Donald W. Riegle.Jr. 

— Lenkijos Solidarumas, 
kaip praneša vokiečių žinių 
agentūra, yra linkęs dalyvauti 
ne komunistinėje koalicijoje, 
kad būtų sudaryta vyriausubė. 
Lech VValesa atmetė pasiūlymą, 
kad „didžiojoje koalicijoje" būtų 
ir komunistai. Jis pasakė, ,jei 
visuomenė norės", tai jis sutik
siąs būti ministeriu pirminin
ku. 

Washingtonas. 
Riegle ir Dennis 
rezoliuciją. 

— JAV senatoriai Jesse Helms, Donald 
DeConcini įteikė Senatui priimtą šią 

Rezoliucija 
skelbianti 1939 m. rugpjūčio 23 d. Nacių-Sovietų Nepuolimo 
Pakto 50-tąsias metines Juodojo Kaspino Diena, skirta prisimin
ti neteisėtai aneksuotas Pabaltijo valstybes. 

Kadangi 1918 m. vasario 16 d. Lietuva, 1918 vasario 24 
d. Estija ir 1918 lapkričio 18 d. Latvija paskelbė savo nepriklau
somybę ir tapo demokratinėmis, taiką mylinčiomis valstybėmis, 
Tautų Sąjungos narėmis ir turėjo diplomatinę atstovybę Jungti
nėse Valstijose; 

Kadangi 1939 m. rugpjūčio 23 d. Adolfo Hitlerio ir Josifo 
Stalino emisarui Nacių Vokietijos Užsienio Reikalų ministras 
Ribbentropas ir Sovietų Užsienio Reikalų ministras Molotovas 

pasirašė susitarimą, žinomą nacių sovietų nepuolimo sutarties 
vardu, prie kurios buvo slaptieji protokolai, dalijantys Rytų 
Europos žemėlapį įtakos sferomis, Estiją, Latviją ir dalį Lenkijos 
priskiriant Sovietų Sąjungai, ir Lietuvą bei Lenkiją Nacių 
Vokietijai; 

Kadangi, 1939 m. rugsėjo 28 d. buvo pasirašytas papildomas 
slaptasis protokolas, kuriuo Nacių Vokietija Lietuvą atidavė 
Sovietų Sąjungai ir Sovietų Sąjunga 1940 m. sausio 19 d. Nacių 
Vokietijai sumokėjo 7,500,000 aukso dolerių už papildomą 
Lietuvos dalį; 

Kadangi 1940 m. birželio 15 d. sovietų kariuomenė įsiveržė 
į Lietuvą, o 1940 m. birželio 17 d. į Latviją ir Estiją; 

Kadangi 1988 m. rugpjūčio 23 d. šimtai tūkstančių Pabaltijo 
žmonių buvo susirinkę savo sostinėse Taline, Rygoje, Vilniuje 
prisiminti šios tragiškos savo istorijos dienos; 

Kadangi Nacių-Sovietų pakto egzistavimas pagaliau išeina 
į dienos šviesą Sovietų Sąjungoje, nors jo neteisėtos pasekmės 
tebelieka nepaminėtos ir žeidžia Pabaltijo valstybių teisę į pilną 
suverenitetą, garantuojamą Helsinkio Baigiamajame Akte ir 
kitų tarptautinių sutarčių; 

Kadangi tiek Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio 
ministerijos, tiek ir Jungtinių Valstijų Nacionaliniame archyve 
Washingtone turimos oficialios, patvirtintos mikrofilmų kopi
jos ir Serato Užsienio Santykių Komiteto archyve nuolatos 
laikomi vertimai šių dokumentų; 

(1) Nacių Vokietijos ir Sovietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos nepuolimo sutartis, Ribbentropo ir Molotovo 
pasirašyta 1939 m. rugpjūčio 33 d., 

(2) Slaptasis papildomas protokolas prie Vokietijos ir Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos Savitarpio nepuolimo sutar
ties, Ribbentropo ir Molotovo pasirašytas 1939 m. rugpjūčio 23 
d., 

(3) Slaptasis papildomas protokolas prie Vokiečių-Sovietų 
sienų ir draugystės sutarties, Ribbentropo ir Molotovo 
pasirašytas 1939 m. rugsėjo 28 d., 

(4) Slaptas protokolas, Schulenbergo ir Molotovo pasirašytas 
1941 m. sausio 10 d., 

(5) Telegrama Nr. 204 , pasirašyta Ribbentropo, Maskva, 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Reicho užsienio ministrui — Vokietijos 
Užsienio reikalų ministerijai, 

(6) Telefoninė telegramos Nr.204,1939 m. rugpjūčio 23 d., 
kopija, 

(7) Telegrama Nr.205, pasirašyta Kordto, Berlynas, 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., Vokietijos Užsienio reikalų ministerija — Reicho 
Užsienio reikalų ministrui, 

(8) Telefoninė telegrama Nr.360, pasirašyta Ribbentropo, 
Berlynas, 1939 m. rugsėjo 15 d. Reicho Užsienio reikalų 
ministras — Vokietijos ambasadoriui Sovietų Sąjungoje, 

(10) Telegrama Nr.442, pasirašyta Schulenbergo, Maskva, 
1939 m. rugsėjo 25 d., Vokietijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje — Vokietijos Užsienio reikalų ministerijai, 

(11) Telegrama Nr.497, pasirašyta Ribbentropo, Berlynas, 
1939 m. spalio 4 d.. Reicho Užsienio reikalų ministras — Vokieti
jos ambasadoriui Sovietų Sąjungoje. 

(12) Reicho Užsienio reikalų ministro memorandumas 
Hitleriui, pasirašytas Ribbentropo, 1940 m. birželio 24 d. 

Todėl tebūnie 
Nutarta, jog prisimenant 50-tąsias Nacių-Sovietų Nepuolimo 

sutarties metines, Senatas 
(1) stipriai remia Pabaltijo — Estijos. Latvijos ir Lietuvos 

— žmonių protestą prieš 1939-1940 m. įvykius, kurie nusprendė 
jų likimą ir privedė prie neteisėtos aneksijos prie Sovietų 
Sąjungos, 

(2) ragina Sovietų Sąjungą „glasnost" dvasia ir atkreipiant 
dėmesį į viešus Stalino pasmerikimus. pasmerkti Nacių-Sovietų 
paktą ir jo slaptuosius papildomus protokolus, 

(3) pareiškia, kad Sovietų Sąjunga turi paskelbti 
negaliojančiu 1939 m. Nacių-Sovietų Paktą ir atsisakyti visų 
slaptaisiais protokolais paremtų pretenzijų į Pabaltijo valstybes, 

(4) iš naujo patvirtina JAV politiką nepripažinti prievartinės 
Pabaltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą, 

(5) stipriai remia Pabaltijo — Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
— žmonių apsisprendimo reikal&vūRus, kurių Sovietų 
vyriausybe nepripažįsta iki šios tne*OB$r I ™ 

(6) 1989 m. rugpjūčio 23 d., Hitlerio-Stalino Pakto 50-ųjų 
metinių dieną, skelbia „Juodojo Kaspino, Hitlerio-Stalino Pakto 
Pasmerkimo Diena", kuri bus Jungtinių Valstijų žmonių 
solidarumo su Baltijos valstybių žmonėmis simbolis. 

Pastaba. Rezoliucija JAV Senate dar nebalsuota. 

• M M d P j . . . . 
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RUGPJŪČIO 23-CIOS 
DEMONSTRACIJA 

DETROITE 

Visi lietuviai rugpjūčio 23 d. 
kviečiami rinktis prie fede
ralinio pastato, 477 Michigan 
Ave., 11:45 vai. ryto. Važiuojant 
su „people mover" reikia išlipti 
Time Sąuare, arba Michigan — 
Cass stotyse. Iš Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos bus transpor-
tacija mašinomis — „vans". 
Norintieji jais vykti yra prašomi 
skambinti Eugenijai Bulotienei, 
telef. 368-9393. 

Taip pat šioje parapijoje 
sekmadienį veiks informacijos 
stalas. Čia bus galima gauti pla
tesnės informacijos apie Molo-
tovo-Ribbentropo paktą norin
tiems rašyti į amerikietišką 
spaudą, pačią demonstraciją ir 
bus galima užsiregistruoti ben
dram transportui. 

Paskutinis organizatorių pasi
tarimas įvyks rugpjūčio 20-tą, 
12:15 vai. Dievo Apvaizdos pa
rapijoje. Demonstracijų metu 
bus dalinami lankstinukai ang
lų kalba, vieni paruošti Lie
tuvių Bendruomenės, o kiti — 
VLIK'o. Siūloma šiuos lanksti
nukus dalinti kaimynams, 
draugams bei darbovietėse. Už 
LB išleistus lankstinukus pasi
siūlė sumokėti L.S.K. „Kovas" 
ir mūsų apyl inkė, ta igi , 
gaunami nemokamai. 

Dalyviai demonstracijoje 
prašomi dėvėti ant rankovių 
juodus gedulo kaspinus, o mo
terys tau t in ius drabužius . 
Prašoma atsinešti taut inių 
vėliavėlių. 

Kiekvienas Detroito ir apylin
kių lietuvis,-ė turėtų jausti 
pareigą rugpjūčio 23-čią dieną 
kokiu nors būdu prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo. Jei jau 
neįmanoma dalyvauti demonst
racijoje, tai prašoma rašyti laiš
kus amerikietiškai spaudai. 

Trečiadienį, rugpjūčio 23-čią 
dieną, pasiteisinimas „dirbu" 
yra nepriimtinas. Beveik visose 
darbovietėse galima paimti porą 
valandų laisvo laiko, reikia tik 
pasiryžimo. Jaunimo organiza
cijos ir tėveliai prašomi para
ginti jaunimą. Jauskime, kad 
šis momentas Lietuvos laisvi
nimo politikoje yra ypatingai 
svarbus. Junkimės kartu su 
viso pasaulio lietuviais ir Lie
tuva i bendrą protestą prieš ne
teisėtą mūsų krašto okupavimą. 

L. Rugienienė 

pranešimas ir diskusijos. Nau
jos valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai ir svarstybos sky
r iaus ateities veiklos klau
simais. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti. 

Susirinkiman pakviesti ir su
tiko dalyvauti Sąjungos centro 
valdybos p i rmin inkas dr.i 
Leonas Kriaučeliūnas ir savait
raščio „Dirva" deimantinio 
jubiliejaus minėjimui rengti 
komiteto pirmininkė Irena 
Kr iauče l iūn ienė . Po susi
rinkimo trumpą meninę progra
mą atliks viešnios iš Windso-
ro Valė Tautkevičienė ir Onu
tė Vindašienė. 

A. Misiūnas 

ĮDOMI ŽINIA IŠ 
LIETUVOS 

Šv. Antano parapijos vargoni
ninko Stasio Sližio brolį muz. 
Praną Sližį Vilniaus vyskupijos 
valdytojas arkivyskupas Stepo
navičius pakvietė Vilniaus arki
katedros vargonininko ir diri
gento pareigoms. Muz. Pranas 
Sližys vadovavo chorui arki
katedros šventinimo iškilmėse, 
šv. Kazimiero palaikų perne
šime iš Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios į arkikatedrą, Va
sario 16-tosios iškilmėms, tų 
visų istorinių ir nepakartojamų 
iškilmių progomis, kurių Lie
tuva labai laukė. 

MIRĖ PRANAS KALVAITIS 

Rugpjūčio 2 d., trečiadienį, 
slaugymo namuose amžinu mie
gu užmigo buvęs Šv. Antano pa
rapijos choristas Pranas Kalvai
tis, sulaukęs 76 metų (be vieno 
mėnesio) amžiaus. 

Atsisveikinimas ir rožinis 
įvyko rugpjūčio 3 d. Vai Baužo 
laidojimo namuose. 

Rugpjūčio 4 d. už jo sielą kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. Mi
šias. Buvusį choristą, choro 
vadovas muz. Stasys Sližys ir 
choristai-tės gedulingų Mišių 
metu palydėjo, o Woodmere 
kapinių koplyčioje atsisveikino 
„Marija, Marija" giesme. 

Laidotuvėmis rūpinosi Agota 
Brazaitinė. 

ŠVENTĖ 98 GIMTADIENI 

Antanina Zokienė, šeimos ir 
artimųjų ratelyje, rugpjūčio 1 d. 
atšventė 98-jį gimtadienį. Sūnus 

Lietuviu Bend ruomenes Detroi to a p y l i n k e s a ts tovai J o n a s U r b o n a s , Algis 
Rugienius ir V y t a u t a s K u t k u s rugpjūč io 23-čios demons t rac i joms Detroite 
reng t i posėdyje. 

A M E RIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS 

Pranešama Amerikos Lietu
vių Tautinės sąjungos, Detroito 
skyriaus nariams, kad š.m. 
rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 12 
vai. (vidudienyje), šaukiamas 
skyriaus narių metinis susi
rinkimas, kuris vyks Onutės ir 
Česio Šadeikų sodyboje, 28975 
Wellington Rd., Farmington, 
Mich. 

Susirinkimo darbotvarkėje: 
valdybos ataskait iniai pra
nešimai, kontrolės komisijos 

TEATRO SUKAKTIS 

Body Politic teatras Chicagos 
šiaurinėje, 2261 N. Lincoln, 
šiemet švęs savo 20 m. sukaktį. 
Ta proga sezono pradžioj statys 
britų ir airių komediją. 

Ner ingos stovyklos jaunie j i stovyklautojai P u t n a m o seselių šventėje-iškyloje liepos 2 3 d. pakė lę 
r a n k a s į laisvės s t a tu lą vaizduojančią s a u k i a : „Lie tuva bus la isva!" 

N u o t r . J . K r i a u č i ū n o 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

PAVYKUSI 
ŠVENTĖ-IŠKYLA 

Metinė šventė-iškyla, 
suruošta Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyno seselių 
sodyboje, Putname, liepos 23 d. 
pavyko pažymėtinai gerai. 
Dalyvavo apie 3 tūkstančius 
žmonių. Šventės-iškylos pasi
sekimui padėjo gražus dienos 
oras. 

Šventė-iškyla pradėta šv. Mi-
šiomis 11 vai. ryto. Altorius 
buvo paruoštas pastogėje, prie 
įėjimo į vienuolyną, o daugybė 
dalyvių tilpo žemiau pastatyto
je palapinėje ir aplinkinių 
medžių pavėsyje. Mišias konce-
lebravo lietuvių išeivių 
vyskupas P. Baltakis, kun. A. 
Svarinskas, Sibiro kankinys, 
svečias iš Lietuvos, ir keletas 
kitų kunigų. Pamoksle kun. 
Svarinskas sakė, kad jis ir 
daugumas Lietuvoje džiaugiasi 
išeivių lietuviškumo palaikymu 
ir pastangomis padėti kenčian
čiai Lietuvai, bet apgailestavo 
išeivių vienybės stoką ir jų 
nepakankamą uolumą tikėji
mo, ypač pastarojo, gyvenime 
vykdymo reikaluose. To 
įrodymas — beveik išnyko pa
šaukimai tapti kunigais ir vie
nuoliais, vienuolėmis. Lietuva 
keliasi, bet moraliai sužalota, 
tikėjimas į Dievą suniokotas, 
tautai vien dėl to gresia 
nykimas, o prie to dar prisideda 
visos aplinkos fizinis ir cheminis 
apnuodijimas. Tauta tikrai 
kelsis tik stiprinant moralę, gili-

Bronis ir marti Luella savo 
mamyte labai rūpinas i ir 
gražiai užlaiko. Džiaugiasi 
senutė turėdama tokį gerą sūnų 
ir marčią. 

A. Grinius 

nant tikėjimą, įdiegiant 
žmonėse artimo meilę. To reikia 
ir išeivijos lietuviams. 

Mišių giesmėms vadovavo 
mažas asmenimis chorelis, 
vedamas Prapuolenių (sesers ir 
brolio), prie garsiakalbių mikro
fono, o giedantieji Mišių da
lyviai choreliui pakankamai 
gerai padėjo, nes giedotos dau
geliui žinomos giesmės. 

Iškylos — šventės dalyviai 
pietus, paruoštus vienuolyno 
virtuvėse, galėjo gauti sode ar 
vienuolyno Matulaičio salėje bei 
vienuolyno rėmėjų būrelių 
įruoštose būdelėse, o kai kurie 
valgė savo atsivežtuosius, radę 
vietos medžių paunksmėje, kaip 
darydavo Lietuvoje per atlaidus. 

3 vai. p.p. vienuolyno vaisių 
sodo aikštėje vyko Neringos 
(vienuolijos vasaros stovyklos 
jaunimui Vermonto kalnuose) 
stovyklautojų lietuvių tautinių 
Šokių ir žaidimų programa. 
Įspūdingas buvo jaunimo 
sudarytas gyvasis paveikslas — 
laisvė. Paveiksle buvo keliama 
platforma su ant jos baltais 
rūbais l ietuvaite iškėlusią 
trispalvę, o aplink susispietęs 
jaunimas tiesė į vėliavą rankas 
ir šaukė:„Lietuva bus laisva!" 

Po to buvo prie vienuolyno 
iškeltos vėliavos nuleidimas, 
giedant Lietuvos himną, ir tuoj 
pat maldininkų eisena nuo Šilu
vos Marijos statulos prie išlau
kinės vienuolyno koplyčios sie
nos ligi Fatimos Marijos sta
tulos sodelyje už puskilometrio 
nuo koplyčios. Eisenos dalyviai 
nešė porą bažnytinių vėliavų, 
meldėsi, kalbėdami po rožinio 

paslaptį, prie statulų ir pakeliui 
įruoštos stotelės, o eidami 
giedojo Marijos garbei giesmę. 
Eisenos intencija — pagarbinti 
Šv. Mariją Žemaičių Kalvarijo
je, kur stebuklingam Marijos 
paveikslui jau 350 metų. Tas 
maldos žygis buvo skirtas už 
Lietuvos laisvę. 

Vienuolyno rožių sodelyje 
pastatytoje palapinėje vyko dai
lininko A. Galdiko paveikslų 
paroda. Ten prieglaudą rado ir 
kitų dailininkų paveikslai, pvz. 
R. Bružienės, vieno dailininko 
iš Lietuvos bei kitų menininkų 
darbai: Sakalausko medžio 
drožiniai, Baltic Enterprise gin
taro ir kitoki papuošalai ir kt. 
Raudondvario salėje J. Bružas 
pakartotinai parodė jo gamintus 
filmus iš įvykių Lietuvoje, 
s iekiant Lietuvai laisvės. 
Filmus pirmą kartą matan
tiems biro džiaugsmo ašaros ir 
žadino pasiryžimą padėti 
tautiečiams ir Lietuvai. Tai 
padėjo vienam ki tam, j a u 
nutolusiam nuo lietuvybės, vėl 
pasijusti lietuviu. 

Vertingų daiktų laimėtojai: S. 
Špakauskas laimėjo dail. A. 
Galdiko paveikslą, jis iš Hart
fordo, Birutė Lesevičius iš Chi
cagos — gintaro karolius, Teresė 
Tromontano iš Providence — 
mėgstą afgano vilnos lovos 
užtiesalą, Ann Motek litis iš 
Broktono — lietuviškais rūbais 
lėlę, Salome Sruoginis iš Encin-
nas, California — 100 dolerių 
pinigais ir Aldona Shumwayiš 
Worcesterio — vaizdajuostę iš 
dabartinių įvykių Lietuvoje, 
gamintą J. Bružo. Laimėjimų 
daiktai buvo seselių rėmėjų 
sudovanoti. 

Daug šventės-iškylos dalyvių 

AKIPLĖŠIŠKAS PLĖŠIKAVIMAS... 
Jei Sovietų Sąjungos biu

rokratai elgiasi su savo pilie
čiais kaip su kaliniais, dažnokai 
savo taisykles pritaikydami net 
ir lankytojams bei turistams, tai 
paskutinės jų „gudrybės" jau 
siekia ir mus, t.y. mūsų sunkiai 
uždirbtus pinigus, kuriuos jie 
grobstyte grobsto, vis surasdami 
naujus apgavystės ir išnaudoji
mo metodus. 

Sunku man šitas eilutes 
rašyti nesijaudinant, susipa
žinus su dar vienu nauju 
sovietišku metodu, kaip 
išnaudoti ne t ik savuosius, bet 
ir laisvojo krašto piliečius. 
Nežinau, ar panašiai vyksta ir 
Kanadoje, bet tokia yra JAV pa
tirties naujovė. 

Kai mus iš Lietuvos lanko gi
minės ar pažįs tami, jie 
įvažiavimo vizą į Ameriką iš 
JAV konsulo gauna tik parodę 
į abi puses pilnai apmokėtus 
lėktuvo bilietus su nustatytu 
grįžimo laiku. 

Tačiau paskutiniuoju metu 
kai kurie atvykėliai susiduria 
su baisia problema: baigiantis 
vizos leidimo laikui bandoma 
telefonu susisiekti su juos į 
Ameriką atgabenusia Pan AM 
oro linija rezervuotis grįžimui 
vietas... PanAm atsisako priim
ti rezervacijas keleiviams su 
Aerofloto išduotais grįžimo 
bilietais, sakydami , kad 
„Aeroflotas mums už jūsų 
kelionę atgal nemoka. Kreip
kitės į Aeroflotą". Aerofloto 
telefonas užimtas, neatsako, 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

nekalba... Skambinama į Sovie
tų atstovybę. Užimta, neatsako 
arba nieko nežino... Ir taip 
prasideda ašaros ir baimė 
neišvykti laiku. Kokia išeitis? 
Ogi PanAm reikia sumokėti 
1310 amerikietiškų dolerių 
vienam skrydžiui iki Maskvos... 
O kas su tais pinigais, kurie jau 
Aeroflotui sumokėti iš anksto, 
dar prieš gaunant vizą? Be to, 
ir nustatytoji kaina yra tiek pa
sakiška, kad darosi įtartina, jog 
į tą sumą įeina pilnas kelionės 
apmokėjimas į abi puses antrą 
kartą — pirmą kartą paties 
keliautojo rubliais, antrą kartą 
— Amerikoje gyvenančių gera
darių doleriais. 

Kitaip sakant, kai pas mus at
vyksta svečiai iš Lietuvos, 
turime būti pasiruošę sumokėti 
stamboką sumą už jų grįžimą į 
namus. Iki šiol nepavyko skun
dais nieko laimėti ir gauti 
oficialų atsakymą. Pavieniai as
menys kreipėsi į savo kongreso 
atstovus ir senatorius, kad būtų 
pravestas koks nors tardymas, 
bet tuo tarpu toji problema 
egzistuoja ir plečiasi... 

Ir taip akiplėšiškai yra 
plėšiami iš mūsų doleriai, papil
dant Sovietų iždą „kietąja" 
valiuta, be kurios jos gyvento
jai negali būti aprūpinti net 
muilu. 

Antra vertus, buvo liūdna 
skaityti Romo Kezio viešą 

pareiškimą „Drauge", kad „Ar
monika" atsisakiusi priimti 
2000 dol. honorarą, nes jis esąs 
„per mažas". Su džiaugsmu tą 
sumą priėmęs Sąjūdžio pirmi
ninkas V. Landsbergis viešai 
pareiškė savo padėką Sąjūdžio 
vardu. Graudu, kai mūsų 
vadinami kultūriniai mainai 
jau tampa komercine afera. Tuo 
tarpu iš JAV ir Kanados į Lie
tuvą vyksta ir vyks įvairūs 
meno vienetai, kurių keliones 
turi apmokėti išeivija. O kur jų 
honoraras? Sutinku, kad rubliai 
neturi jokios vertės, atvykus į 
namus, tačiau Lietuvoje galima 
būtų už „honorarą" įsigyti 
vertingų meno dirbinių, gin
taro, indų ir pan. 

Ateityje, vedant pasitarimus 
su atvykstančiais ansambliais, 
vertėtų iš anksto tartis dėl 
sąlygų. Juk šalia kelionių ir 
vaišių, apnakvydinus svečius 
svetingose lietuviškose šeimose, 
jie paprastai yra dar privačiai 
apdovanojami, vaišinami, o kar
tais net ir į krautuves pirktis 
nuvežami. Kiekvienoje vietovė
je jie yra apdovanojami visuo
menės sudovanotais pinigais. 
Jei „Armonika" mus džiugino 
savo menišku pasirodymu, tai 
jos vadovų nekorektiškas 
didesnio honoraro reikalavimas 
ir atsisakymas priimti, kas buvo 
siūloma, nemaloniai ir skep
tiškai nute ikia išeivijos 
vaišinguosius lietuvius. 

Ar nebūsime ateityje santū
resni ir mažiau vaišingi? 
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aplankė greta vienuolyno esan
tį Amerikos Lietuvių Kultūros 
archyvą — Alką ir pamatė, kaip 
kaupiama ir saugoma lietuviš
kos kultūros pasireiškimų me
džiaga, įsigijo papiginta kaina 
knygų. Kai kas knygų ir suve
nyrų įsigijo vienuolyno kny
gyne. Dalis dalyvių aplankė 
Matulaičio namuose globojamus 
pažįstamus ir nepažįstamus 
lietuvius, suteikdami globoja
miems nors valandėlę džiaugs
mo. Vienas kitas nepatingėjo 
nueiti į Mindaugo pilį, statytą 
kun. Ylos vienuolyno miškelyje, 
netoli vienuolyno kapinių. Joje 
yra meno darbais išreikšta 
karaliaus Mindaugo šeimos 
tragedija. Paaiškinimai apie pilį 

ir joje esančius meno kūrinius 
randami pilyje padė t ame 
lankstinuke. 

Vienuolyno seselės dėkoja 
visiems į švente-iškylą atvy
kusiems, bet ypatingai daug 
sumanumo ir darbo įdėjusiems 
talkininkams ir padėjėjams. 
Daugelis šventės - iškylos 
dalyvių dėkingi seselėms už 
tokio didelio būrio lietuvių 
sukvietimą, lietuvius vieni
jančios aplinkos sudarymą. 
Dalyvavo keletas ir iš Lietuvos 
Amerikoje besilankančių. 

J . Kr. 
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Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wost 71 st Street 

Tol. 434-1919 — Roz. 882-0999 
Vai.; pirm , antr. ketv. ir penkt. 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — taus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St.. Chicago. M. 
Tol.: 436-0100 

11800 Souttroost Highvray 
Palos Hetghts, M. 90493 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2686 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. 779-2990, rez. 449-9841 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 588-7788 



Vaikai ir tėvai 

DALINASI 
ATSAKOMYBE 

Kai kuriose Amerikos vals
tijose jau yra įvesti įstatymai, 
kad tėvai yra atsakingi už vaikų 
nusikaltimus. Vienur baudžia
mi tėvai, jei vaikai nusikalsta 
priklausymu kriminalistų gru
pėms, kitur baudžiami, jei 
vaikai pabėga iš mokyklos, pla
tina ar vartoja narkotikus, 
gadina savo amžininkus. 

Iš karto atrodo, kad taip ir 
turi būti. Juk tėvai turi rūpin
tis vaikų išauklėjimu, vaikų 
ateities gyvenimu ir jų viešąja 
dora. Tačiau kitaip atrodo, kai 
pažiūri į tėvus, kurie neturi tei
sės prieš vaikus panaudoti fizi
nių bausmių, nors jie nusikals
ta šeimai, dorai, aplinkai, savo 
tautai ir valstybei. 

Auklėjimas nėra tik įstaty
mas, kurį išleidžia valstybės 
parlamentas. Auklėjimas nėra 
tik gražiai surašyti įstatymai 
mokykloje ir pakabinti ma
tomoje vietoje, kad mokiniai jų 
laikytųsi . Auklėjimas yra 
nuolatinės pastangos iš tėvų ir 
mokyklos, iš valstybės ir įsta
tymų leidėjų, iš tvarkos palaiky
tojų ir gyvenamos aplinkos. 

Visi žino, kad tėvai neturi žo
džio, kai abu visą dieną yra 
darbe, įstaigoje ar fabrike, o 
vaikas yra mokykloje ir gatvėje. 
Gatvės įtaka yra didesnė negu 
tėvų ir mokyklos kartu paėmus. 
Juo didesnė įtaka, negu valsti
jos parlamento išleisti įstatymai 
bausti tėvus už vaikų nusikalti
mus. O tų nusikaltimų nei tė
vas, nei motina negali kont
roliuoti. 

Pačių auklėtojų teoretikų žo
džius galima panaudoti apie da
bartinę mokyklą. Joje nėra jokios 
drausmės, jokio auklėjimo ir 
jokio ryšio žmogaus-mokytojo su 
žmogumi-mokiniu. O jis ateityje 
turi būti atsakingas už daugelį 
dalykų, bet mokinys to net nėra 
mokomas. Mokykla tėra tik 
vieta, kur išmokstama pro
gramoje nustatytus dalykus ir 
išmokstama dalykų, kurių 
nemoko nei tėvai, nei mokytojai 
— žiūrėti į žmogišką elgesį ir 
dorą gyvenimą kaip į prietarus 
ir senų žmonių pasakas. Ir 
reikia pasakyti, kad daugelyje 
šio krašto mokyklose auklėjimo 
nėra. 

Įstatymų leidėjai teisingai 
svarsto žmogaus — tėvų atsa
kingumą už vaiką ir jo gyveni
mą. Bet neteisingai elgiasi, kai 
kartu su tuo pačiu įstatymu ne
leidžiamas kitas įstatymas, bū
tent, kad tėvas ar motina turėtų 
teisę patys bausti savo vaikus 
už jų nusikaltimus parėjus iš 
mokyklos. Taip pat įstatymų 
leidėjai turi mokykloms pasa
kyti, kad jos negali kovoti tik su 
mokinių nusikaltimais pačioje 
mokykloje, kai mokiniai jau 
ateina sugadinti narkotikų, 
paliegę nuo nuolatinės 
nepriežiūros ir susvetimėjimo 
savo šeimai. Mokykloje jie ne
gauna jokio žmogiško supra
timo, kaip reikia gyventi ir būti 
naudingu kraštui , kuriame 
gyvena, miestui, kuriame pra
leidžia dienas ir lanko mokyklą. 

Valstijos turi sudaryti sąlygas 
tėvams, kad vienas tėvas galėtų 
išlaikyti šeimą, o motina galėtų 
prižiūrėti vaikus, juos nuo 
mažens auklėti, mokyti, kaip 
atskirti gėrį nuo blogio. Jei skir
tumo tarp gėrio ir blogio nemato 
savo namuose ir mokykloje, tai 
kaip iš jų galima reikalauti, kad 
gėrį atskirtų gatvėje, kurioje 
yra ir blogų amžininkų, blogų 

KOMUNIZMAS TARP 
GYVYBĖS IR MIRTIES 

PARAŠYKIT APIE MUS, 
BET TIK GERAI 

įtakų, ir blogų darbų. Jie 
traukia greičiau negu geri dar
bai arba geros įtakos. 

Kaip tėvai už vaikus, taip 
vaikai už savo darbus nuo pat 
šeimos ir išėjimo į mokyklą ar 
įstaigą turi jausti atsakingumą 
ir pareigą vieni kitiems. To 
atsakingumo nejaus ir pareigos 
nematys, jei tam nuo pat 
mažens nebus mokomi auklė
jimo būdu. 

Auklėjimas yra šeimos reika
las pirmoj vietoj. Mokykla turi 
tik papildyti tėvus, kurie turi 
pirmą atsakomybę. Kaip kalbos 
mokymas pirmiausia priklauso 
nuo tėvų, taip gero ir doro 
gyvenimo supratimas vaikuose 
ir jaunuoliuose pirmiausiai 
priklauso tėvams, kurie žodžiu 
ir pavyzdžiu turi gero ir doro 
gyvenimo žvilgsnį rodyti. Mo
kykla yra mokslo įstaiga, bet 
kartu ir auklėjimo, nes ji gali 
turėti daugiau drausmės prie
monių, daugiau paveikumo į 
vaiko ir jaunuolio sielą. Kai 
mokykloje nėra tikro auklėjimo, 
tėvai vieni negali nei išauklėti, 
nei prisiimti už mokyklos suga
dintus vaikus atsakomybę. 

Į tėvą ir motiną, kaip protą ir 
širdį šeimoje, reikia pirmiausiai 
žiūrėti kaip į tinkamą autori
tetą vaikams mokyti, jiems 
auklėti, jiems parodyti gyve
nimo gerąsias ir blogąsias 
puses. Jokio žmogaus gyve
nimas nesusidaro tik iš laimės 
ir šviesos. Kiekvieno gyvenime 
yra nelaimių, ligų, sunkumų, 
šeimos sutrikimų, skurdo ir per
tekliaus. Tėvai turi ne tik jaus
ti, bet ir žinoti, kas vaikui 
reikalinga, kas būtina, kas pra
banga ir žaidimas, kas nepri
teklius ir skurdas. Yra net 
mūsų aplinkoje visokių šeimų, 
kuriose tėvai augina savo 
vaikus ir kurioje vaikai mato tė
vų pastangas juos auginti, 
auklėti ir padaryti gerais 
žmonėmis. 

Įstatymas yra geras, kai jis 
liečia tik dalį žmonių, kartais 
geras, kai liečia visus žmones. 
Ir bausmės tėvams už vaikus ne 
visos geros ir pritaikomos, nes 
pirmoj vietoj valstybė, 
mokyklos, viešos organizacijos 
turi ateiti į pagalbą tėvams, kad 
jų vaikai mažiau nusikaltimų 
padarytų. Vaiko gyvumas, net 
išdykumas ir linksmumas nėra 
blogio žymė. Kartais yra baus
tina mokykloje, kai trukdo ki
tiems ramiai mokytis, kai pa
deda mokiniams erzinti moky
toją dėl nesugebėjimo palaikyti 
tvarkos. Bet taip pat reikia žiū
rėti, kad mokyklose ir gatvėse 
nebūtų didžiųjų nusikaltimų, 
nes dėl jų rečiau yra kalti ne
tvarkingi, aplaidus tėvai, o 
dažniau kalta valstybė, aplinka 
ir pati mokykla. 

Į tuos įstatymus Kalifornijoje, 
Arkanse ir kitose valstijose žiū
rime su tam tikru prielankumu. 
Bet taip pat žiūrime ir su tam 
tikru įstatymų leidėjų neapsi
žiūrėjimų ir atsakingumo stoka. 
Jie mano, kad už visus vaikų 
nusikaltimus turi atsakyti tik 
tėvai. Įstatymų leidėjai palieka 
mokyklą be auklėjimo, kaip ji 
iki šiol buvo, gatvę be prižiūros, 
aplinką be tvarkos ir viešus 
nusikaltimus, randamus tik po 
kelių metų tyrinėjimo. Už vaikų 
ir jaunuolių nusikaltimus tik 
kartais atsakingi tėvai, bet vi
suomet mokykla ir valstybė, 
kuri nesudaro tinkamų sąlygų 
nusikaltimų išvengti. 

P. S. 

Sovietinė santvarka sunkiai 
serga. Gorbačiovas bando ją 
gydyti netikrais vaistais — 
socializmu, kuris nieko bendro 
neturi su Vakarų parlamenta
riniu demokratiniu socializmu. 
Jis bijo pasinaudoti kapitalis
tiniu receptu, nes jo tikslas stip
rinti savąjį socializmą ir jį 
įgyvendinti visame pasaulyje. 
Bet Vakarų sovietologai prana
šauja, kad marskistinis-leni-
nistinis komunizmas išbandytas 
Rusijoje ir jos imperijoje, kaip 
gimė, taip ir mirs dar šiame 
šimtmetyje, neišskiriant nė Ki
nijos. 

Komunistinė Kinija ir Rusija 
tai du milžinai savo teritorijo
mis ir gyventojų skaičiumi, bet 
jie tartum molinėmis kojomis 
nebepajėgia žygiuoti pirmyn. 
Pradžioje jie žygiuodami ir dai
nuodami revoliucines dainas 
norėjo greitai senąjį pasaulį 
išardyti iš pačių pagrindų ir 
naują atstatyti. Bet jų pastan
gos sukurti geresnį pasaulį 
nepasisekė, nes, siekdami savo 
t iks lų prole tar ia to vardu, 
naudojo terorą ir kitas žmogžu
diškas priemones. Per 72 m. 
sunaikino milijonus nekaltų 
žmonių, nesukurdami nei ma
terialinės gerovės, nei dvasinės 
palaimos. 

Lietuvių tauta, pergyven
dama šį istorinį laikotarpį, sten
giasi išsigelbėti iš sovietinio 
genocido, norėdama išlikti gyva, 
laisva ir nepriklausoma. Jos ir 
kitų pavergtų tautų pagrindinis 
tikslas yra atsipalaiduoti nuo 
pavergėjo imper ia l is t in ių 
grandinių . Tos pas tangos 
aiškiai matomos už surūdijusios 
geležinės uždangos Vengrijoje, 
Lenkijoje,, Čekoslovakijoje ir ki
tur . Dabar apie ten didėjančius 
įvykius, kaip sensaciją, daugiau 
rašo įvairių valstybių spauda, 
kuri buvo ilgai tyli, kurčia ir 
akla apie sovietinius žiaurumus 
ir pavergtų tautų maitojimą. 
Šiuolaikinis laisvojo pasaulio 
politikų, religinių bendruo
menių vadų ir tarptautinių 
forumų pabudimas ir pasi
sakymai prieš marksistinį ko
munizmą didina viltis ir stip
rina pavergtųjų valią išsilais
vinti. Tačiau laisvės siekiančios 
tautos laukia didesnės pagalbos 
iš demokratinių valstybių, o ne 
vien tik stebėjimo, laukimo ir 
vertinimo. Ar gi laisvas pasau
lis turėtų ramiai žiūrėti ir tylė
ti biznieriškai, kai Gorbačiovo 
kareiviai šaudo į demonstruo
jančių minią, skaldo kastuvais 
žmonių galvas, nuodija dujomis 

JUOZAS NAVAKAS 

ir tą patį daro Kinijos komu
nistai prieš studentus, rei
kalaujančius demokratinės lais
vės? 

Iš pavergtų tautų,katalikiška 
Lietuva daugiau susilaukia 
prielankumo ir supratino iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
negu iš kur kitur. Jo pagalba 
Lietuvos katalikų Bažnyčiai ir 
tautai reiškiasi ne tik žodžiais, 
bet ir veiksmais. Neatsilieka 
kai kurių kraštų kardinolai ir 
vyskupai savo pareiškimais, 
apsilankymais Lietuvoje ir ti
kintieji maldomis. Neseniai 
mūsų spaudoje buvo minimas ir 
kardinolas Jean Marie Lustiger, 
kuris lankėsi Lietuvoje ir 
Kauno katedroje, kur jį sutiko 
lietuvių choras. Jo pakviestas 
choras į Paryžių atvykęs Notre 
Dame katedroje giedojo per jo 
mišias, į kurias atsilankė Tarp
tautinės Helsinkio pasitarimų 
konferencijos dalyviai. Per pa
mokslą prisiminęs Lietuvą, 
linkėjo jai laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo. Šis 
kardinolas savo kilme, pašau
kimu, pareigomis ir susido
mėjimu pavergtaisiais yra re
tenybė. Praėjusiais metais apie 
jo gyvenimą pasirodė knyga 
„Dievo pasirinkimas''. Kardino
las Lustiger, 62 m., Paryžiaus 
arkivyskupas, yra konvertitas. 
Jo tėvai buvo Lenkijos žydai, 
emigravę į Paryžių 1918 m. Jis, 
būdamas 14 m. amžiaus, apsi
sprendė pereiti į katalikų 
tikėjimą, nes jautęs būtinybę 
persikrykštyti. Kardinolo ap
silankymas Rusijoje ir Lietuvoje 
buvo komunistinės valdžios 
trukdomas. v 

Marksistinis ateist inis 
komunizmas socialekonominių 
klausimų praktiškai nepajėgė 
išspręsti. Įgyvendinamas žiau
riu būdu sunaikino turtingąjį 
visuomenės sluoksnį, apgavo 
proletariatą, kurio vardu žadėjo 
sukurti beklasę visuomenę ir 
žemišką „rojų" su gėrybių 
paskirstymu ,,iš kiekvieno 
pagal pajėgumą, kiekvienam 
pagal poreikius". Komunistų 
partijai vadovaujant su ka
riuomenės ir KGB parama, dik
tatūrinėmis priemonėmis per 72 
m. nepajėgė aprūpinti gyventojų 
kasdienine duona. Pats Gor
bačiovas viešai prisipažinęs, kad 
sovietinės visuomenės didžiau
sia žaizda yra maisto trūkumas. 
Ir tas gali jo perestroiką apvers
ti kojomis aukštyn. Prie dabar
tinės žemės ūkio chaotiškos pa

dėties vargiai ar galima laukti 
pagerėjimo, kol santvarka ne
bus pakeista iš pačių pagrindų 
laisvės, demokratijos ir nuosa
vybės principais. 

Komunizmas gal dar ir ne-
mirs,palaikomas ginkluotomis 
pajėgomis;ir žavėsis juo pasaulio 
vargšai,jo nepatyrę. Mao Tse-
tung, komunistinės Kinijos 
tėvas, prieš 40 m. perspėjo, kad 
komunizmas yra plaktukas, 
kurį mes naudojame priešams 
sutriuškinti. Dabar komunis
tinė valdžia tankais triuškina 
tuos, kurie nori laisvės, žmoniš
kumo ir teisingumo. Ar geriau 
elgėsi Gorbačiovas su demonst
ruojančiais Armėnijoje, Gru
zijoje ir kitur? Prasidėjusi 
kontrarevoliucija už geležinės 
uždangos nebus lengva siekian
tiems laisvės, nes komunistų 
partija, nors ir praradusi pasi
tikėjimą visuomenėje, nenori 
atsisakyti savo galios ir 
pirmenybės. Be laisvojo 
pasaulio vienokios ar kitokios 
pagalbos norintiems išsilais
vinti komunizmo merdėjimas 
gali būti tik prailgintas. 

Nors kapitalistinėje san
tvarkoje yra blogybių, bet jos 
demokratiniu būdu gali būti 
šalinamos, vadovaujantis artimo 
meilės ir teisingumo principais. 
Pakartotinos popiežių encikli
kos ir vyskupu laiškai nurodo 
gaires, kodėl ir kaip reikia 
neatidėliojant įgyvendinti 
socialekonominį teisingumą 
pasaulyje. Teisingumo klau
simas turėtų jautriai paliesti 
turtuolių, gobšuolių, šykštuolių, 
prabangoje gyvenančių ir kiek
vieno žmogaus sąžinę, o taip 
pat, kad susirūpintų valstybių 
vyriausybės dosnumu, kai mili
jonai yra beturčių ir badau
jančių. Indų dvasinis vadas M. 
Gandi yra pareiškęs: „Aš turiu 
prileisti, kad tam tikra prasme 
mes visi esame vagys. Jei aš 
pasiimu bei įsigyju šį tą, ko ne
reikia mano paties asmeniškam 
naudojimui ir tai pasilaikau — 
aš vagiu tai nuo kito, kuriam 
reikia". 

NAUJA BAŽNYČIA 

Pradedamos pamaldos nau
joje Šv. Elzbietos bažnyčioje, 
Chicagoje, prie 41 gatvės ir 
Michigan Ave. Juodiesiems ka
talikams skirta bažnyčia, kurią 
pastatė parapijos klebonas kun. 
Donald Ehr. Dieviško vardo 
vienuolijos narys. 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

Šiomis dienomis daugelio na
mus pasiekė žurnalo „Lietuvis 
Žurnalistas" 14 numeris. Jau 
gauti keli malonūs atsiliepimai 
iš sąjungos narių, dauguma ste
bisi mūsų ištverme, užsidegimu 
ir optimizmu. Tokių nuotaikų 
vedama centro valdyba ryžosi 
kviesti visuomenę pagerbti tą 
ištvermę, supažindinant su 
žurnalu ir nauja kompozitorės 
Giedros Gudauskienės šiai pro
gai sukurta ..Žurnalisto daina", 
kurią žadėjo mums padainuoti 
sol. Rimtautas Dabšys, nuosavu 
instrumentu palydint mielam 
Rimui Polikaičiui. O ir vietovė 
buvo nuostabi, — dr. Zigmas 
Brinkis, tik ką grįžęs iš kelionės 
į Lietuvą, mums pasiūlė savo pi
laitę su bokšte iškelta mūsų tri
spalve vėliava. Pasigarsinant 
šiuo susibūrimu žinyboje buvo 
pareikšta, kad jei jau mes esame 
pasiruošę aprašyti, aptarti jūsų 
organizacinių vienetų ir kon
certų iškilmingas progas, tai gal 
ateikite ir į mūsų rengi įį bei 
vaišes, parodydami mūsų pa
stangoms savo pagarbą ir 
paramą bent tokiu kukliu būdu. 
Už penkinę gausite naują 
žurnalą, skanius užkandžius ir 
beribį skaičių tostų. O ir data 
buvo p a r i n k t a tokia, kad 
nesusidurtų su numatytais jūsų 
šeštadienio vakaro planais. — 
pirmą valandą popiet. 

Svečiai r inkosi lėtai ir 
iškilmingai. Pagaliau susė
dome. Kelių minučių pasvei
kinimas ir įžanga į vakaro 
programėlę kiek sudrums
tė pirmininkės nuotaiką, nes 
staigiai paaiškėjo, jog pagrin
dinis kalbėtojas istorikas Vincas 
Trumpa, sutikęs tarti kelis žo
džius apie žurnalistinį darbą, 
nutarė neatvykti, nors to nu
tarimo rengėjams nebuvo pra
nešęs. 

Vakaronė buvo pradėta su nu
matyta daina, kurią taip rūpes
tingai buvo paruošę minėti me
nininkai Rimtautas Dabšys ir 
Rimas Polikaitis, — su pride
rama rimtimi dainos liūdnes
nėje l ikiminėje dalyje, o 
džiaugsminga gaidele dainos 
antroje pusėje apie tėviškėje 
griūvančius sovietų stabus. 
Daina susilaukė gražaus prita
rimo. Tikimės, kad daina pa
sklis plačiai ir pajudins širdis. 
Iš Detroito jau gavome užsaky
mą. 

Poetas ir žurnalistas Pranas 
Visvydas, nors nebuvo pasiruo

šęs, bet mielai įšoko į neatvy-
kusio kalbėtojo vietą, tardamas 
palankų žodį apie tik ką pasi
rodžiusį mūsų žurnalą, straips
nių įvairumą ir gyvastingumą. 
Po to turėjome turbūt puikiau
sią vakaro netikėtumą! Užklau
simų ir atsakymų pynėje buvo
me supažindinti su iš Lietuvos 
pas motiną besisvečiuojančiu 
jaunu ir energtingu Darium 
Makniu. Lietuvos Žemes ūkio 
akademijos Saugios Technikos 
inžinieriumi ir jo žmona Ilona, 
Lietuvos Veterinarijos akademi
jos jaunesniąja dėstytoja. Jau
nasis inžinierius paaiškino, kad 
Saugi Technika turinti uždavinį 
rasti priežastis ir priemones 
sprogimų ir technikinių proble
mų srityje, ir pasisakė esąs 
Žaliųjų valdyboje. Tai ir 
pasipylė klausimai, kaip iš 
kiauro maišo, kurie Dariaus 
Maknio puikaus iškalbingumo 
ir detališko padėties žinojimo 
dėka praturtino vakaronę viena 
iš puikiausių paskaitų, kurios 
begalėjome tikėtis. Dėkui jam ir 
jo motinai kolegei Reginai 
Gasparonienei, kuri dabar giliai 
įsitraukusi į mūsų vietovės radi
jo darbą. 

Suskaičiavau svečius. Dalyva
vimas neįspūdingas, vos 34 
asmenys, bet visi gyvai susido
mėję mūsų darbu ir pastango
mis. 0 kiti. tie kurie vs prašo 
apie juos parašyti ir pakalbėti 
radijo valandėlėje. įdėti j spau
dą jų šviesius veidus su veiklos 
aprašymais, organizacijų met-
mečių minėjimais, vadų vedybi
niais ar veiklos jubiliejais, 
skaniomis vakarienėmis ir jau 
syki užlipus ant scenos nesibai
giančiomis kalbomis, tų nebuvo 
nė vieno... Brangūs žurnalistai, 
prisiminkime jų vardus, kada 
pasibaigus minėjimui jie prieš 
išeirant jus griebs už rankovės 
ir prašys aprašyti jų didžią, kar
tais gal ir vertingą veiklą. 
Aišku, skaitant, kad mūsų 
žurnalistinė veika — tai jokia 
veikla, o tautinis įsipareigo
jimas. 

Atrodo, kad svečiai, kurie 
atėjo, nors ir neatstovaudami 
jokių konsularinių ar kitokių di
delių frontų, nesigailėjo. Jei sep
tintą valandą vakare vis dar 
negalėjome atsidžiaugti ir atsi
kalbėti vienas su kitu. tai tur
būt radome daug bendrų minčių 
ir rūpesčių. Ačiū svečiams, o 
ypač dr. Zigmui Brinkiui už tokį 
nuoširdų priėmimą ir prielan
kumą. To tikrai nepamiršime! 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J. ADOMAITIS 

Seni pas ta ta i yra kaip 
draugai. Jie nuramina didelių 
pasikeitimų metu. 

Nancy Hanks 

Kai esame nepatenkinti patys 
savimi, tada ir su kitais norime 
bartis. 

Anonimas 
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Štai per Angelų Sargų šventę, grįžtant iš Paluo
bių pusiaukelėje į Griškabūdį, susistabdo mane 
ginkluotas vyriškis, įšokęs į vežimą, liepia skubiai 
važiuoti. Tik pradėjus važiuoti, pasigirdo šūviai ir zvim-
binačios apie vežimą kulkos. Sustabdžiau arklį, o tas 
vyriškis, iššokęs iš vežimo, pasileido bėgti į netoli esantį 
alksnyną. Tuoj atsivijo kariškiai su šunimis, pagriebė 
iš mano rankų vadžias ir kiek tik arklys įkabina, pra
dėjo vytis bėgantį. Privažiavus alksnyną, pamačiau iš 
kito šono atbėgančius kareivius, kurie jau „kumščiavo" 
aną bėglį. Pasinaudojęs tuo momentu, pasukau į 
nuošalų keliuką ir skubėjau į Griškabūdį. Vos 
pavažiavus apie puskilometrį, išgirdau vėl šūvius ir 
kulkų zvimbesį, o iš paskos, mane besivejančių karei
vių riksmą. Sustojau. Pribėgę kareiviai, išmetė mane 
iš vežimo, ėmė spardyti, vos neišmušė akies ir grąžino 
prie būrio kareivių. Ten jų vyresnysis pradėjo mane 
klausinėti, kas yra tas pagautas vyriškis, kodėl aš jį 
vežiau. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo Jonas Mac
kevičius Paluobių kaimo. Pasiaiškinau, kad jo ne
pažįstu ir nevežiau, o jis pats su ginklu mane sulaikė 
ir įsėdęs reikalavo skubiai važiuoti. Kareiviai patvir
tino, kad ir jie taip matė, ir leido grįžti. Tuomet aš dar 
pasiskundžiau, kad kareiviai taip neatsargiai 
šaudydami, galėjo mane sužeisti, o jis atsakė: „Tai 
džiaukis, kad nepataikė, juk visą laiką į tave ir šaudė". 

Mat kaip paguodė. Vakare visame Griškabūdyje jau 
kalbėjo, kad klebonas „banditus" vežioja. Gerieji 
žmonės apgailestavo, kad dabar jau gali būti po 
klebono. 

Rytdieną, pasiremdamas lazda, nueinu į parduo
tuvę. Čia sutinku enkavedistą rodos Olševskį ar 
Okovskį, neblogą žmogų. Jis pasiteirauja apie mano 
sveikatą. Pasisakiau, kad kareiviai suspardė, ko tik 
akių neišmušė, bet blogiausia, kad paleido gandą, esą 
banditus vežiojas. Jis patvirtino, kad su manimi netei
singai pasielgta, kad čia mano kaltės nesą, nes ginkluo
tas asmuo mane sulaikęs. Vėliau teko nugirsti, kad ir 
anas partizanas mane teisino, sakydamas, kad pri
vertęs mane jį vežti. 

Žiauru ir baisu būdavo, kaip po „ablavos" 
parveždavo nušautus partizanus. Pamesdavo juos 
aikštelėje — purvyne ir keletą dienų laikydavo 
žmonėms įbauginti, o paskui, lyg gyvulius, už tvarto 
užkasdavo. Tvartas buvo prie enkavedistų apskrities 
štabo. Anksčiau ten buvo valsčiaus raštinė, o dabar 
internatas. Suimtieji ar sužeistieji taip pat tvarte buvo 
laikomi be maisto, be sanitarinės priežiūros, utėlių 
ėdami ir kankinami... O nukankintus užkasdavo. 

Tekdavo nugirsti ir labai jaudinančių įvykių. Kai 
vejamas partizanas, matydamas ne iš t rūks iąs , 
persižegnodavęs, pabučiuodavęs granatą ir save 
susisprogdindavęs. Mat bijodavo, kad kankinimus galįs 
neištverti ir išpasakoti savo draugų slėptuves — 
bunkerius ir tuos žmones, pas kuriuos užeidavo nakvo
ti ar maisto gauti. 

1954 m. pradžioje Griškabūdyje gyvenąs Staugai
tis man pranešė, kad girdėjęs iš Gliko esą renkamos 
kaime apie mane žinios. Tuo metu K. Glikas gyveno 
pas Staugaitį, buvo partietis, enkavedistas, o paskui 
Lenino kolūkio Šakių rajone pirmininkas. 

Jaučiau, kad ir man ateina eilė. nes kaimyninių 
parapijų klebonai — kun. Jonas Damijonaitis. Sintau
tų klebonas, kun. Juozas Juškaitis. Barzdų klebonas 
— jau buvo areštuoti ir išvežti. Paluobių klebonas kun. 
Juozas Valiukevičius tylomis persikėlė kitur. į kitą 
rajoną — Šunskų parapiją. 

Mano nujautimas pasitvirtino, kai vieną dieną 
užėjęs į ambulatoriją, radau ten Klimaitienę. Jų šeima, 
bijodama partizanų, buvo atsikėlusi gyventi į Griška
būdį. Klimaitienė nedrąsiai, lyg atsiprašydama, sako: 
„Klebonėli, aš pasirašiau prieš tave raštą". Klausiu, 
kokį raštą, kas jame buvo surašyta. Atsakė — 
nežinanti, raštas buvęs rusiškai surašytas, o ji rusiškai 
nemokanti. Ji nenorėjo pasirašyti, bet koks aukštas 
valdininkas atvykęs iš Vilniaus ar Kauno reikalavęs 
pasirašyti, kad klebonas per pamokslus agituoja prieš 
valdžią, kad draudžiąs jaunimui rašytis į komjaunimą 
ir kita. Ji sakiusi, kad tai ne tiesa, kad apie tokius 
dalykus klebonas nekalbėjęs. Tuomet tas valdininkas 
ėmęs jai grasinti, grasinti išvežimu. Ji baisiai persi
gandusi, ėmusi verkti... ir pasirašiusi. Už tokį nepro
tingą elgesį aš jai stipriai priekaištavau. Juk tame 
rašte galėjo būti surašyti pikčiausi prasikaltimai, 
tariamai mano padaryti, kurių man nė i galvą negali 
ateiti. Dabar jau man buvo aišku, kas manęs laukia. 

1954 m. gegužes mėnesj pradėjo rinkti valstybines 
paskolas. Kaip paprastai darydavau ir šį kartą pasi
rašiau paskolai apie 300 rublių. Netrukus grįžta 
paskolos rinkėja ir praneša, kad esu kviečiamas į 
apskrities įstaigą pasiaiškinti, del ko tiek mažai žadu 
duoti paskolos. Nuvykau ir nustebau. įstaigoje susi
rinkę visi apskrities pareigūnai, enkavedistai, stribai 
ir dar keletas visai nematytų asmenų. Pasijutau ne
jaukiai, bet stengiausi neišsiduoti. 

(Bus daugiau) 
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KRIAUČIŪNAS 

Be posėdžių nėra veiklos 

Apskaičiuojama, kad Ameri
koje kasdien vien tik verslo ir 
pramonės pasaulyje turima dvi
dešimt milijonų posėdžių. Pusė 
viršininkų laiko praleidžiama 
posėdžiams pirmininkaujant ar
ba bent juose dalyvaujant. Ne
sistebėčiau, jeigu proporcingai 
lietuviai visuomenininkai tiek 
pat intensyviai posėdžiauja. 
Baigiasi vasara. Ateina visuo
meninės, kultūrinės, politinės 
veiklos sezonas. Su tuo prasi
deda ir posėdžiavimai. Be po
sėdžių neapsieinama, bet juose 
prasėdėti šimtus, o kolektyviai 
tūkstančius valandų nėra nei 
reikalo, nei prasmės. Viskam 
turi būti saikas. 

„Psychology Today" žurnalas 
(1989 gegužės numeris) pateikia 
septynias gaires, rekomendaci
jas, posėdžių našumui pakelti. 
Posėdžiavimo sezono išvakarėse 
prasminga su tomis gairėmis 
susipažinti. 

Pirmiausia reikia nuspręsti, 
ar posėdis iš viso yra reika
lingas. Jeigu darbą pats gali 
atlikti arba kam nors kitam 
pavesti telefonu ar trumpu laiš
ku, posėdžio iš viso nereikia. 
Vengti savaitinių, mėnesinių ar 
kitų reguliariai šaukiamų posė
džių, kurių niekas nemėgsta. 
Posėdis yra šauktinas, jeigu yra 
reikalas, o ne iš įpratimo. 

Pasirūpinti, kad reikalingi as
menys posėdyje dalyvautų. 
Kviesti tuos, kurie nusimano 
posėdyje svarstysimais klau
simais. Kviesti tuos, kurie turi 
galią daryti sprendimus. 
Kviesti tuos, kurie bus atsa
kingi už sprendimų įgyvendi
nimą. Kviesti tuos, kurie spren
dimų bus paliesti. Tuo pačiu 
reikia stengtis riboti posėdyje 
dalyvaujančiųjų skaičių. Reikia 
balansuoti kokybę ir kiekybę. 

Reikia nuspręsti posėdžio 
tikslą ir nuo jo neišsilieti į lan
kas. Visi esame dalyvavę posė
džiuose ar suvažiavimuose, kur 
nepramatytiems mažmožiams 
buvo nuvogta daug brangaus 
laiko, o svarbiems svarstymams 
liko jau antvalandžiai arba tik 
paviršutiniškas dėmesys. Pana
šia tema neseniai pasisakė 
Albertas Misiūnas („Draugas", 
1989.7.22). 

Posėdžiui reikia atitinkamai 
pasiruošti. Pirmininkas iš 
anksto turi pramatyti posėdžio 
darbotvarkę ir ją su prieiine in
formacija išsiuntinėti posėdžio 
dalyviams, kad ir jie galėtų po-
sėdin atvykti pasiruošę. Demo
ralizuojančiai veikia posėdžiui 
nepasiruošęs pirmininkas, kuris 
neturi nei darbotvarkės, nei 
apgalvotų siūlymų. 

Pirmininkaujantis neturėtų 
savo nuomonės per anksti reikš
ti, nebent sąmoningai norima 
kitus ignoruoti. Jeigu pirmi
ninkaujantis darys visus 
sprendimus, o kiti tik pasyviai 
jam ar jai pritars, gal iš viso 
posėdžio nereikia. 

Reikia laikytis numatyto lai
ko. Posėdį pradėti laiku. Laiku 
jį ir užbaigti. Nepataikauti posė-
din pavėlavusiam, kuris prieš 
posėdžio pabaigą dar kur kitur 
pasiruošęs skristi. Tokie kartais 
reikalauja, kad jau priimta dar
botvarkė būtų pakeista, kad 
jiems rūpimas punktas tuoj pat 
būtų svarstomas. Toks elgesys 
tik ardo bendrą tvarką ir posė
džio harmoniją. 

Pagaliau posėdžio gale reikia 
susumuoti posėdžio nutarimus, 
pas iski rs ty t i da rba i s ir 
nustatyt i a iškius at l ikt inų 
darbų terminus. 

Dinamiškas „Pensininkas" 

Jau kurį laiką gaunu ir mielai 
skaitau JAV Lietuvių Bend
ruomenės Socialinių reikalų 
tarybos leidžiamą mėnesinį žur
nalą „Pensininką". Tai puikus, 
gyvas, pozityviai nusiteikęs 
mėnrašt is , k u r i s gali būti 
įdomus penkiasdešimt metų 
ribą peržengusiems. Nors „Pen
sininkas" nėra medicinos žur
nalas ir nesiekia tokiu būti, 
jame spausdinami straipsniai 
yra rimtų šaltinių. Nors „Pensi
ninko" tikslas yra informuoti, o 
ne gydyti, žurnale dedama in
formacija, jeigu būtų nuoširdžiai 
sekama ir vykdoma, su laiku ir 
patį gydymo reikal ingumą 
sumažintų. Žurnalo profilaktinė 
vertė yra didelė ir labai svarbi. 

Žurnale kas mėnesį spausdi
nama labai geros ir naudingos 
informacijos. Kalba yra ypač 
švari ir taikli. Angliška infor
macija i švers ta ta ip , kad 
nesijaučia, kad yra vertimas. 
Nors tiesiogiai nerašoma, reikia 
manyti, kad tai redaktoriaus 
Karolio Milkovaičio, gyvenan
čio Yorba Linda, Californijoje, 
nuopelnas. Turinys yra išba
lansuotas . Dedama r imtų 
straipsnių, humoro, poezijos, 
kar ika tūrų bei nuotraukų. 
Įdedama šiek tiek ir reklamų, 
kurios, be abejo, palengvina 
žurnalo finansinę padėtį. Ypač 
apstu informacijos iš Vyresnių
jų lietuvių centro Chicagoje. Pa
sigendama naujienų iš kitų vie
tovių. 

„Pensininkas" jau „perplau
kė" Atlantą ir turi saujelę skai
tytojų Lietuvoje. Naujųjų skai
tytojų (prenumeratorių) tarpe 
minimas ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas. Reikia 
manyti, kad pastarasis bus 
sužavėtas žurnalu ir apie jį 
pozityviai atsilieps po platųjį 
pasaulį. 

Kun. Vytautas Zakaras, OFM, - sukaktuvininkas 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

PATRULIUOS SU 
ŠUNIMIS 

Pavojingesnėse vietose greito
jo susisiekimo traukiniuose 
Chicagoje įvedamas patrulia
vimas su dresiruotais šunimis, 
kur ie puola ir sulaiko 
nus ika l tė l į , kol jį per ima 
policija. 

Los Angeles susitikę žymieji. Iš kairės: Balys Gajauskas. Sibiro kalinys, 
poetas Bernardas Brazdžionis ir rašytoja Alė Rūta. 

KUN. VYTAUTAS 
ZAKARAS, OFM, 

SUKAKTUVININKAS 
Kun. V. Zakaras nuo 1982 m. 

spalio mėn. yra Lietuvių Šv. 
Kazimiero misijos vadovas ir St. 
Petersburgo pranciškonų 
vienuolyno administratorius. 
Misijos pamaldos laikomos kas 
sekmadienį 1 vai. po piet Šv. 
Jėzaus Vardo parapijos 
bažnyčioje Gulfporte. Misijoje 
yra 546 nariai. Kasdien 9 vai. 
ryte ir sekmadienį laikomos šv. 
Mišios ir pranciškonų koplyčio
je. 

Mūsų kolonijos gyventojai 
vyresnio amžiaus, tad ir dvasios 
vadui be tiesioginių pastoraci
nių pareigų bažnyčioje bei 
koplyčioje, ligonių lanky
mo, laidotuvių ar atlikimo 
kitokių sielovadinių reikalų, 
tenka dar susidurti ir su 
vyresnio amžiaus lietuviais bei 
su organizacijų veikla, net 
kolonija gausi ir gyva. Dažnai 
vyksta įvairūs renginiai, minė
jimai, suvažiavimai. Neapsiei
nama ir čia be misijos vadovo. 
Jis kviečiamas dalyvauti ir 
sukalbėti invokacijas. Visi gerai 
žino, kad kun. V. Zakaras jas 
sumaniai paruošia, pritaikytas 
momentui. Kolonija gėrisi ir jo 
visada gerai paruoštais, pamo
kančiais ir prasmingais pa
mokslais bažnyčioje ir 
koplyčioje. 

Misijos komitetas, įvertinda
mas savo dvasios vado kun.V. 
Zakaro pasiaukojimą, nepails
tama darbą, jo 70 metų amžiaus 
ir 45 metų kunigystės sukak
tyse rugpjūčio 10 d. suruošė jam 
Lietuvių klube pagerbimą. 
Pradėdamas šio gražaus 
susitelkimo programą misijos 
komiteto pirmininkas Klemas 
Jurgėla pasveikino gausiai at
silankiusius į misijos vadovo 
pagerbimo šventę ir padėkojo 
visiems paklausiusiems rengėjų 
kvietimo čia atsilankyti. Apie 
solenizantą plačiau pasisakyti 
pakvietė misijos komiteto narį 
Kazimierą Urbšaitį. 

K. Urbšai t i s kruopščiai 
paruoštame pranešime, supa
žindindamas klausytojus su pa
grindine sukaktuvininko biogra
fija dar gerokai papildė ir įvairio
mis detalėmis, apibūdindamas 
tėvus, pasitraukimą iš Lietuvos, 
jo išeito mokslo kelią bei 
kitomis būdingomis žiniomis. 
Kun. Vytautas Zakaras (anks
čiau Zakarevičius) gimė 1919 m. 
rugpjūčio 8 d. Karklėnų km., 
Kulių valsč., Kretingos apskr 
Kaune baigė Aušros gimnaziją 
1938 m. ir Karo mokyklos 
aspirantų laidą 1939 m., kur 
buvo pakeltas į jaun. leitenan
to laipsnį. Toliau mokėsi Kauno 
kunigu seminarijoje ir VDU 

teologijos fakultete. Kunigu 
įšventintas 1944.III.25. 
Pasitraukęs į Vokietiją, dirbo 
pastoracinį darbą vokiečių 
parapijoje Goepingene. Ten 
bebūnant, susibūrė daugiau 
lietuvių, kurie susiorganizavo į 
liet. draugiją ir išsirinko jį pir
muoju pirmininku. Karui 
pasibaigus, vysk. V. Brizgio 
siunčiamas, 1945 m. lapkričio 
mėn. atsidūrė Romoje. Čia 
studijavo 4 metus ir Šv. Griga
liaus popiežiškajame universite
te įsigijo filosofijos licencijato 
laipsnį. 1950-65 m. dirbo JAV 
amerikiečių parapijose pasto
racinį, administracinį darbą, 
eidamas klebono pareigas 3 
parapijose, pastatydindamas 
bažnyčią, katalikų mokyklą ir 
kleboniją. Seselių kviečiamas, 
persikėlė į Putnamą ir 1965-80 
m. ėjo kapeliono pareigas Matu
laičio senelių namuose. 1980 
įstojo į Šv. Kazi-niero lietuvių 
pranciškonų vie: oliją. 1970-81 
redagavo liturginius mėnesi
nius leidinius Sekmadienių ir 
Šventadienių Mišios. 1982 
suredagavo lietuvišką mišiolą ir 
skaitinių knygą. 1971-82 ėjo 
įvairias pareigas JAV Kunigų 
Vienybės valdyboje. Nuo 1982 
spalio mėn. Lietuvių katalikų 
misijos vadovas St. Petersburge. 
Religiniais ir kitais klausimais 
rašė Lietuvių Balse, Italijoje, 
Ateityje, Lux Christi, Drauge, 
Tėviškės Žiburiuose, Darbi
ninke. 

Susipažinus su solenizanto 
biografija, ėjo meninė dalis. Ją 
pradėjo Kazimieras Gimžauskas 
poeto žodžiu, o muz. Albertas 
Mateika sugiedojo, pritardamas 
pianinu tinkamą šiai šventei 
trumpą maldelę. K. Gimžaus

kas deklamavo-skaitė patriotinę 
lietuvių poeziją, sukurtą dar 
pavergtų Lietuvos autorių (jų 
pavardės nežinomos), kurioje 
jautriai ir vaizdžiai kalbama 
apie ok. Lietuvą tokiuose kūri
niuose: „Pažvelk į savo kelią", 
„Aš norėjau gyventi laisvai" ir 
„Eilėraštis iš Lietuvos-užsieny 
gyvenančiai draugei". Ši poezi
ja perteikta sujungus ją į vieną 
pynę, kurią paįvairino muz. A. 
Mateika pritaikytom melodi
jom, pianino palyda. 

Pasibaigus pirmajai pro
gramos daliai po pertraukėlės 
buvo vakarienė. Prieš valgį 
paruoštą šiai šventei specialią 
maldą sukalbėjo kun. dr. M. 
Čyvas. Vakarienės metu visi 
dalyviai sugiedojo solenizantui 
„Ilgiausių metų". 

Visiems pasisotinus, komiteto 
pirm. Kl. Jurgėla pasveikino 
sukaktuvininką misijos 
komiteto bei visų narių vardu ir 
įteikė adresą su dalyvių 
parašais ir dovana. Po to 
organizacijų ir savo vardu 
sveikino pranciškonų provinci
jolas kun. P. Barius, kun. dr. E. 
Gerulis, kunigų vardu kun. J. 
Gasiūnas, buv. solenizanto 
mokytojas F. Breimeris, Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis, Lietuvių 
klubo, R. Kalantos šaulių 
kuopos ir Vyčių pirmininkas A. 
Gudonis su dovana, LB Floridos 
apygardos pirm. P. Jančauskas, 
Tautos fondo vardu V. Urbonas, 
LB St. Petersburgo apylinkės 
pirm. A. Dūda, Žibinto teatro 
vardu D. Mackialienė, Jūrų 
šaulių vardu A. Šukys, Pensi
ninkų klubo pirm. B. Ginčiaus-
kas, Lituanistinės mokyklos 
A.L. Robertson, Lietuvos 
dukterų vardu R. Moore, 
Lietuvių fondo J. Gerdvilienė, 
savo vardu R. Jasinskienė ir B. 
Daukantas sveikino vien 
žemaičių tarme, tuo linksmai 
nuteikdamas publiką. 

Pagaliau tarė žodį sukak
tuvininkas, pasidžiaugdamas 
gausiu atsilankymu į šį jo 
sukaktuvinį pagerbimą. Dėkojo 
už pareikštas idėjas, mintis, jo 
respektavimą, draugiškumą. 
Esąs labai dėkingas visiems už 
jo pagerbimą darbu ir žodžiais. 
Stengsiąsis ir gimstančiam ir 
mirštančiam padėti. 

Šiam pagerbimui ir tvarkai 
vadovavo komiteto pirm. K. 
Jurgėla. Baigminiame žodyje jis 
nuoširdžiai padėkojo sveikinto
jams, programos atlikėjams ir 
vaišių ruošėjams, visiems sugie-
dant „Lietuva brangi", o pub
likai parodžius iniciatyvos, 
sugiedotas dar ir Lietuvos him
nas. Dalyviams giedant, piani
nu pritarė muz. A. Mateika. 
Savo piešiniais sceną papuošė 
Gružas. Dalyvavo 260 žmonių. 
Tai buvo graži, nuotaikinga, 
lietuviška šventė. 

Geriausios sveikatos ir il
giausių metų mielam sukaktu
vininkui! 

K. Gmž. 

CLASSIFIED GUIDE 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Dabar galime pasiųsti siuntinius su pilnai apmokėtu 
muitu ir apmokėtomis visomis kitomis išlaidomis, kaip buvo 
daroma iki 1984 m. Leidžiamųjų siųsti daiktų sąrašas yra pla
tesnis, kiekiai didesni ir muitas mažesnis. 

Siūlome praktišką, naudingą ir pageidaujamą siuntinį 
1989/1: 

Sportinis kostiumas, „Adidas" arba „Puma" firmos, 
sportiniai vyriški arba moteriški žymiųjų firmų batai, puošni 
bliuskutė, išeiginiai marškiniai, 500 kavos (instant), 2 sv. įvai
raus tualetinio muilo, teleskopinis lietsargis, vyriška arba 
moteriška striukė. Siuntinio kaina $400. 

Taip pat parduodame prekes ir Viniaus užsienio valiu
tos parduotuvėje „Merkurius" kur klijento nurodytas asmuo, 
gali pats pasirinkti, ko pageidauja ir kada jis nori. 

(Auto-mašinos, šaldytuvai, mezgimo mašinos, televizijos 
aparatai, video, stereo magnetofonai ir kt.) 

Suteikiame praktišką patarimą sudarant testamentus, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu PAVELDĖ
TOJUI BŪDU. 

Baltlc Stores * Co. 
Z. Juras 

11 London Lane, Bromlay, Kent, BR1 4HB. England. 
Tai. 01-460-2592. 

Tik per Angliją pigiau ir greičiau! 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

REAL ESTATE 

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

59S3 S. Kadzla Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

Gn+*)iy. KMIECIK REALTORS 
a 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sčarbaltel Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

Namai apžtūrajmui 
Sakmadianį, rugpjūčio 20 d. 

nuo 1-4 v. p.p. 

3535 W. 64 St- — „Oetagon" namas; 6 
kamb.; Vh prausyklos pirmame a.; 4 
kamb., 2 mieg. antram a. Šildomas rūsys: 
2 auto mūrinis garažas. Šoninis Įvažia
vimas; didelis sklypas; nauja šildymo sis
tema, stogas ir elektra; aluminio apdaila. 
Puikiai išlaikytas, švarus; daug priedų. 
Skambinkite dabar, tel. 436-8600. 

3543 W. 60 PI. — 7 kamb. mūrinis 
namas; 4 mieg., atremontuota virtuvė ir vo
nios kamb.; išdažytas rūsys; 3 metų 
garažas; namas neseniai išdažytas, labai 
švarus. Skubėkite! 

No. 510 — Pravažiuokit pro šalį, bet 
netrukdykit. 6618 S. Kadvata. Dailus 3 
mieg. mūrinis namas, 26 metų. 1V2 
prausyklos pirmam aukšte; butas rūsyje tun 
4 kamb. 2 auto garažas, centr vėsinimas, 
aluminio apdaila. Puikus pirkinys! 

No. 532 — 67 6 Karlov, St. Mary parapija 
5 kamb. mūrinis namas; 2 dideli mieg.; 

gražiai įrengtas rūsys; 1V2 prausyklos; iš-
remontuota virtuvė; dailiai sutvarkyta 
aplinka; 2 auto mūrinis garažas; aluminio 
apdaila. Puikus pirkinys žema kaina 
Skamb. 4364600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Ta i . — 434-7100 & 436-8600 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja davlntojl laida 
Suradagavo 

Juzė Dauivardianė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 
454S W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60626 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

77S-2233 

m AfiS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estate 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. mo
demus butas 59 & Sacramento 
apyl. 275 į mėn. Su šiluma. 

Tel. 436-0038 

Išnuomojamas naujesnis 3 miag. 
butas, pirmame a. Keramikos ply
telėm išklotas vonios kamb. ir atskira 
vonia. Skalbimo ir džiovinimo 
mašinos. 475 dol. į mėn. be 
apšildymo. Tik suaugusiems be 
gyvuliukų. 70 & Fairfield Ave. apyl. 

Skambinti vakarais 471-3712 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

656-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HELP WANTED 

ELECTRONICS 
Mušt spsak flusnt EngHsti 

LaGrange area eleetronies manufacturing 
company is seeking qualified eleetronies 
technicians Duties include testing and 
troubleshooting microprocessor based tuel 
cont rol systems. Associates degree or t radę 
school certificate in Electronics is required. 
We orfer exceilent benefits and working 

conditions. Call for appointment. 
465-4200 Ext. 426 

U N E COOK 
Full or part time. $5 to $6 per hour. 
English necessary. SW side 
location. 

424-8182 

Factory Halp VVanted 
Collplus — Illinois, a new steel 
service center located in Plainfield, 
Illinois, a clean suburban environ-
ment, is now hiring for general fac
tory work. We will train. English 
speaking with high school educa-
tion or equivalent a mušt. Apply at 
or send resume to: Collplus — 
Illinois, Inc., 2001 Collplus 
Drtve, Plainfield, llllnoU 60544. 
Directions as follows: 1-55 South to 
Route 126 Plainfield Exit. Route 
126 to Route 59. Right turn onto 
Route 59 to 143rd Street. Turn left 
onto 143rd Street to Coilplus 
Drive: we are located on the right 
hand side. 



MOSU KOLONIJOSE 
Beverly Shores, IN 

LIETUVIŲ KLUBO 
VASAROS ŠVENTĖ 

Beverly Shores su kopomis, 
siekiančiomis net 327 pėdas 
aukštumo, yra viena iš gra
žiausių vietovių Michigano 
ežero aplinkoje. Lietuviams 
vaizdu įkūnija Baltijos jūros 
pakraščius su Palanga, Nidos 
aukš tomis kopomis. Todėl 
nenuostabu, kad daug lietuvių 
lankytojų atvyksta į Beverly 
Shores bei Union Pier. Šios 
apylinkės pasižymi ir vaisių 
sodais. Baigėsi braškių sezonas, 
po to prasidėjo mėlynių, 
vynuogių, linksta vaismedžių 
šakos. Todėl tikimasi, kad rug
pjūčio 27 d., sekmadieni, Bever
ly Shores Lietuvių klubo ren
giama gegužinė-vasaros šventė, 
susilauks daug svečių iš Chica-
gos ir vietos plačios apylinkės. 
Kai kas planuoja atvykti į anks
tyvas Šv. Onos bažnyčioje 8 vai. 
Mišias (anglų kalba), po to 
aplankyti sodus, grįžę išsi
maudyti ežere. 

Beverly Shores įrengtos nau
jos maudyklės su gražiais, archi
tektūriniai meniškais poilsio 
pas ta ta i s , kurių įrengimui 
išleista per 350,000 dolerių. Kas 
išs imaudys, miesto dulkes 
paskandins ir visi svečiai, 
a tvykę į Beverly Shores, 
kviečiami 1 vai. p.p. atsilanky
t i į Stankūnų Pines restorano 
gražią sodybą, kur vyks vaišės-
klubo reng iama gegužinė. 
Restoranas plačioje apylinkėje 
pagarsėjęs „Jono pitza" ir lietu
viškais produktais, pagamintais 
pagal maistingus suvalkiečių 
receptus, žemaitišku skanumu 
pasižyminčiais, dzūkišku kalor
ingumu ir aukš ta i t i šku 
vaišingumu: „Tik jūs sveteliai 
valgykite, kad nuo maisto 
gausumo ir skanumo, stalų ko
jos nenulūžtų". 

Lietuvių klubas, peržengęs 
amžiaus t r isdešimtmetį , 
pasižymi veiklumu. Narių tarpe 
yra visų didžiųjų veiksnių ir ty
liosios visuomenės atstovų, 
partijų „rabinų", nuo dešinės 
iki kairės 80 narių tarpe vienin
gumas, susiklausymas, vienas 
kito gerbimas švyti kelrodyje. 
Klubo veikloje būna liesesnių 
metų, būna riebesni, bet gautas 
pelnas visados išdalinamas rem
t i spaudą, šalpą, kultūrinę 
veiklą. Pinigai „uždirbami" 
rengiant rudens balius (šiais 
metais spalio 28 d. SPA resto
rane), vasaros gegužines-šiais 
metais rugpjūčio 27 d. Kai atsi-

lankę svečiai atsigaivina vaisių 
sunka, pasistiprina užkandžiais, 
pasmaližauja pyragaičiais bei 
kava, pamėgina laimę visados 
turtinguose laimėjimuose, taip 
ir nubyra centas po cento į klu
bo kasą, o iš kasos į įvairiaspal
vį lietuviškos veiklos aruodą. 
Pelnas savo keliu, o nuoširdus, 
linksmas bendravimas, psižmo-
nėjimas, susipažinimas eina 
pagrindiniu keliu. 

Sukosi metų ratas, keitėsi 
valdybos ir pirmininkai, visi 
nariai jautė ir jaučia pareigą ir 
atsakingumą „valdžios" kėdėje 
pasėdėti, po ramiai taikingos 
kritikos pačiam atsigulti ant 
kritikuojamo suolo. Džiaugia
mės didėjančia lietuvių koloni
ja, gausėjančiais klubo nariais, 
aktyviaisiais lietuviškos veiklos 
dalyviais. 

Klubo pasididžiavimui, pirmi
ninko pareigose ir darbuose, 
turi solistą Joną Vaznelį, lie
tuvybės darbams atsidavusį, 
jautrios sielos dzūką, žinomą vi
suomenės veikėją Lietuvių 
Fonde, Bendruomenėje ir kt. Jo 
ir valdybos dėka klubo veikla 
žydi, visi nariai noriai prisideda 
savo talka. Klubo narių skaičius 
padidėjo, kasa praturtėjo- dau
giau grūdų į bendrą lietuvišką 
aruodą atiduota. Pirmininkas 
ūgiu didžiausias, draugiškumu, 
pakantrumu, džentelmenišku
mu ryškiausias. Jo pasakyti 
gražūs, operetiniai meniškai 
poetiniai, žodžiai dzūkišku ly
riškumu išsilieja. Vicepirmi
ninkas yra Leonas Nekus, 
pareigingas, ištikimas, visam 
gyvenimui išrinktas tose parei
gose. Vicepirmininkė Dana 
Noreikienė ir po tarnybos 
valandų įkandin pareiginga ir, 
neturėdama daug laisvo laiko, 
visur suskuba. Sekretorė Irena 
Jonynienė, dideliais ir žymiais 
žingsniais scenos mene ėjusi, 
ilgus metus stipriai rankose 
sekretorės plunksną laiko, 
kruopščiai darbą atl ieka. 
Meilutė Rul ienė, nepa
mainomai žinoviškai kruopšti 
iždininkė, visuomeninėje veik
loje, įvairiose pareigos il
giausiai ir patvariausiai dir
busi. Visas pareigas atlieka 
dzūkišku nuoširdumu. 

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p. pasimatysime 
Stankūnų Pines restorano sode. 
Svečiai suvažiuos iš trijų vals
tijų: Indianos, Illinois, Michi
gano. Taip pat bus daug svečių, 
atvykusių iš Lietuvos. Su jais 
dainas išdainuosime. 

Vyt. Kas. 

Gedimino stulpai Clevelando Lietuvių kultūriniame darželyje. 

BRANGUS IR RETAS 
PAMINKLAS 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

Dr Gediminas Bnluka- ir Mcilutr Rul,rru> pravirta TV-verly Shoron I.iotuv.ų 
klubo «euni*int N u n t r v^ K a H n i i i n o 

Pokarinė išeivija yra sukro
vusi didoką kultūrinių vertybių 
turtą. Turime gausią literatūrą, 
organizacijas, mokyklas, spaudą 
ir pastatus, kuriuose savo tarpe 
meldžiamės, posėdžiaujame ar 
linksminamės. Tačiau mūsų 
"kultūros apraiškos retai 
tepasiekia gyvenamojo krašto 
viešumą, jei neskaityti šokių ir 
dainų švenčių, kurių akimirkos 
blykstelėjimas paskęsta pramo
gų sraute, nepalikdamos 
kitataučiuose išliekančio 
įspūdžio. Kitaip sakant, retai 
sudarome progą gyvenimo 
kasdienybėje k i ta tauč iams 
priminti mūsų egzistavimą. 
Vienas iš tokių retų mūsų istori
jos ir kultūros paminklų y-a 
Clevelando lietuvių kultūrinis 
darželis, turįs įdomią istoriją ir 
reikšmingą paskirtį. 

įsisiūbavus 1929 metais 
Amerikoje prasidėjusiai ekono
minei krizei, valdžios įstaigos 
ieškojo būdų surasti darbus 
bedarbiams. Clevelando milijo
nieriui Rockfelleriui 1926 
metais padovanojus miestui 
gražų parką, buvo įkurta 
Kultūrinių darželių federacija, 
kurios pirmaisiais nariais buvo 
anglų, vokiečių, žydų ir italų 
darželiai. Jų įrengime dirbo 
būriai bedarbių. Lietuviai į 
federaciją įstojo penktieji. Taip 
prasidėjo kultūrinių darželių 
istorija ir jų išplėtimas, kurių 
dabar jau yra 23. Jie oficialiai 
buvo įsteigti 1933 metais, o 
1936 metų rugsėjo 11 dieną 
įvyko lietuvių darželio 
atidarymo iškilmės, dalyvau
jan t Lietuvos vyriausybės 
atstovams ir aukštiems vieti 
niams pareigūnams. 1939 metų 
iškilmingo visų tautybių bendro 
„Taikos" darželio atidarymo 
metu kiekviename darželyje 
buvo užkasta po vieną žemės 
saują iš gimto krašto. Lietuvos 
žemės saują iš Palangos Birutės 
kalno į žemę įkasė Lietuvos 
konsulas Petras Daužvardis. Ta 
proga buvo atidengtas iš Kauno 
atsiųstas bronzinis skulptoriaus 
Zikaro sukurtas dr. Jono Basa
navičiaus biustas. 

Darželis susideda iš dviejų 
aukštų, kurio viršutinėje daly
je buvo įrengtas Birutės fon
tanas. Vėliau buvo pastatyti 
Maironio ir dr. Vinco Kudirkos 
biustai. Nuo 1949 metų naujųjų 
atvykėlių bangos lietuvių 
darželiai buvo visuomeninio 
gyvenimo centras ir didžiųjų 
iškilmių pagrindinė vieta. 
Praėjus keliems dešimtme
čiams, užėjo vandalizmo banga, 

kurios išdavoje buvo pavogti 
visi trys biustai. Darželiai liko 
apleisti, pavirto džiunglėmis. 
Eilę metų jais niekas 
nesirūpino. 1988 metais, 
Darželių federacijai atsigavus, 
daržininkystės specialistas, ar
chitektas Vincas Apanius 
sutiko eiti lietuvių darželių pir
mininko pareigas ir yra 
federacijos tarybos narys. Su 
policijos pagalba buvo surasti 
Basanavičiaus ir Kudirkos 
biustai. Maironio biustas taip ir 
dingo. Įdomu tai, kad vagys ne 
metalo lydiniui juos pasisavino, 
bet tikėjosi po eilės metų par
duoti kaip aukštos vertės senie
ną (antique). Vinco Kudirkos 
biustą atnaujina skulptorius 
Mazoliauskas, o Basanavičiaus 
biustas dar laukia savo eilės. 
Buvo atliktas didelis darbas, 
darželius sugrąžinant į jų 
buvusį grožį. Reikėjo perkasti 
lysves, atgabenti trąšas, išrauti 
išmirusius krūmus ir juos perso
dinti, pašalinti piktžoles, išva
lyti įspūdingus darželio centre 
stovinčius Gedimino stulpus. 
Sutvarkytas originalus Kudir
kos biusto piede-talas. Federaci
ja buvo pažadėjusi tam tikslui 
duoti lėšų, bet lietuvių darželio 
valdyba pati turėjo pasirūpinti 
lėšų rinkimu verbuodama na
rius ir surengdama pramoginį 
vakarą. Šiuo metu Lietuvių 
Kultūrinių darželių valdyboje, 
be pirmininko Vinco Apaniaus, 
įvairias pareigas eina šie as
menys: Kęstu'is Šukys, Salo
mėja Šukienė. Vytautas Staš-
kus, Gražina Varnelienė, Juo
zas Stempuži< ir Marytė Trai-
nauskaitė. 

Dr. Vinco Kudirkos biusto 
dedikacija bus š.m. rugsėjo 10 
dieną 12 vai Liet. Darželių 
pirm. Vincas Apanius nori ypač 
išryškinti ne tik darželių 
reikšmę, bet taip pat pabrėžti, 

kad Kudirkos biusto atnauji
nimo išlaidas padengė senosios 
išeivijos kartos atstovė, Bostone 
gyvenanti Bronė Jacobson-Jo-
kubaitienė, padovanodama tam 
tikslui 2500 dolerių. Jos pagei
davimas yra įamžinti savo 1986 
metais mirusio vyro, poeto ir 
visuomenininko Antano J. 
Jacobson-Jokubaičio šviesią 
atmintį. Gaila, kad mūsų naujo
ji ateivių kar ta jau yra 
užmiršusi asmenis, kurie labai 
daug prisidėjo prie Amerikos 
lietuvių tautinės gyvybės 
išlaikymo, nes juk radome 
klestinčią spaudą, pastatus, baž
nyčias, organizacijas, chorus, 
literatus. LE užtikau keletą 
eilučių apie Antaną Juozą 
Jokūbaitį, poetą, trijų poezijos 
knygų autorių, visuomeninin
ką, chorams dainų tekstų 
kūrėją. Iš senų spaudos iškarpų, 
patyriau, kad jis buvo popu
liarus, veiklus, gerbiamas ir 
plačiai žinomas lietuvių tarpe. 
1944 metų „Tėvynės" 3-me 
numeryje Marijona Sims taip 
rašo apie SLA suvažiavime 
gautą brangią dovaną, A.J. 
Jokūbaičio eilių knygą, kurioje 
yra net daugiau kaip šimtas 
eilėraščių, „...ir aš sugebu jo 
triūsą įvertinti", rašo ji. 

1954 metų spalio 8 dienos 
„Amerikos Lietuvio" laidoje yra 
A.J. Jokūbaičio didelė 
nuotrauka ir trumpa biografija, 
(gimęs 1887X18 Aukštaitijoje), 
švenčiančio savo 45 metų spau
dos darbo jubiliejų. Jis yra ap
rašomas kaip „Tėvynės meilės 
teigėjas", ,,bičiuliškas... 
broliškas patarėjas, kad visi 
lietuviai žmonės sugyventų vie
ningai ir būtų stipriais — stam
biais Lietuvos ir lietuvystės pi
liečiais ir aistijos ištikimais 
užtarėjais"... 

Reikia tikėtis, kad jo našlės 
pasiryžimas savo vyro 
atminimą įamžinti Vinco 
Kudirkos biustu paskatins ir 
kitus lietuvius tuos darželius 
lankyti, remti, jais didžiuotis ir 
prisiminti mūsų tautinio 
įsipareigojimo skatintojus 
abipus Atlanto. Kudirkos biusto 
mecenatei Bronei Jokubaitienei 
priklauso mūsų visų padėka ir 
pagarba, simboliškai, bet ir 
konkrečiai iškeliančiai savo 
vyro nuopelnus ir įsipareigo
jimus Lietuvai. 

Kultūrinių darželių federaci
ja bando nustatyti tolimesnes 

TRANKOSI PERKŪNAS 

North Riverside apylinkėse 
perkūnas rugpjūčio 12 d. trenkė 
į išvykusius piknikauti žmones, 
sužeisdamas keturis žmones. Iš 
viso iki rugpjūčio 12 d. Chicagos 
apylinkėse perkūnas jau įtrenkė 
į 17 žmonių. Audros metu pata
riama nestovėti po medžiu. 
Geriau glaustis į namus ar į 
automobilį. Nestovėti nė arti 
telefono ar elektros stulpų. 

500 AUKSINIŲ 
JUBILIEJŲ 

Chicagos arkivyskupijoje šią 
vasarą apie 500 porų švenčia 
savo vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Joms specialias 
pamaldas rugsėjo 10 d. laikys 
kard. Bernardinas rugsėjo 10 d. 
3 v. p.p. Šv. Vardo katedroje. 
Kad būtų toms poroms vietos, 
reikia iš anksto išsiimti bilietus. 
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gaires, planuoja statyti etnišką 
muziejų, tuo sudarant tauti
nėms grupėms galimybę de
monstruoti savo kultūrą. Tačiau 
svarbiausias ir pirmas uždavi
nys yra visiškai atstatyti ir at
naujinti darželius. 

Valdyba tikisi sulauksianti 
gražaus lietuvių būrio darželio 
atidarymo ir Kudirkos biusto 
a t s t a t ymo iški lmėse, š.m. 
rugsėjo 10 dieną, 12 vai. Tuo 
pačiu metu darželiuose įvyks ir 
tautybių paradas. 

A.tA. 
JONUI ADOMĖNUI 

mirus, dukrą NIJOLE ir jos šeimą bei artimuosius 
užjaučia ir kartu liūdi 

Gediminas ir Leonidą Kazėnai 
Algirdas ir Vida Keblinskai 
Virgilijus ir Roma Norkai 
Edmundas ir Virginija Pauhai 
Eugenijus ir Milda Pauliai 
Vytautas ir Stefa Prialgauskai 

A.tA. 
FILIMINA SPECIUS 

TELICENAS 

Gyveno Roseland, EL. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 15 d., 10:20 vai. ryto, sulaukusi 

92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis VValter Pivarunas 

ir pusseserės Bernice Wojenik, Charlotte Quinn, Frances 
Lindsey. 

Velionė buvo našlė a.a. Alfonso ir motina a.a. Alberto. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 18 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Kenny Brothers koplyčioje, 3600 W. 95tn St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 19 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Queen of Martyrs parapijos bažnyčią, 
103 & Central Ave., kurioje 9:30 v.r. įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę pusbrolis ir pusseserės. 
Laidotuvių direkt. Bukauskas-Leonard. Tel. 239-3600. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 Sou th Hermi t age Avenue 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i forn ia Avenue 

Te l e fo n as — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Ch icago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., C ice ro 
Te le fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

1 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. 

Telefonas 
Illinois 

- 652-1003 

Donald M., J r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA c m C A G O J E BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652-5245 

A 

> 
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x Lietuvos Vyčių seime 
Chicagoje į ketvirtą laipsnį 
buvo pakelti Anne Meskins, 
Mary Vaglia, Barbara Karti-
nowitz, Ann Marie Sevvatsky, 
Gus Baibak, Leonard Simutis, 
Edvvard Baranauskas. Jų prie
saika buvo Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje per 
seimo užbaigimo šv. Mišias. 

x Gydytojų Korporacijos 
„Fraterni tas Lithuania-Pat-
r i a " visuotinis narių susi
rinkimas bus laike PALG sąjun
gos suvažiavimo rugsėjo 3 d. 7 
vai. vak. Hyatt viešbutyje 
Oakbrooke. Bus renkama „F.L. 
- Patria" centrinė valdyba ir 
bus paskaita apie veiklą Lie
tuvos universitete Studentų 
Medikų Korporacijos įkūrimo 
65 metų sukakties proga. Po 
susirinkimo bus bendri užkan
džiai — naktipiečiai kartu su 
Gyd. Korp. „Gajos" nariais. 
Kviečia Gyd. Korp. „F.L. - Pat
ria" centro valdyba. 

x Vytautas Kavolis gilinsis 
į „Psichologinio žmogaus isto
rinę vaikystę" Santaros-Šviesos 
suvažiavime rugsėjo 7-10 d. Ta-
bor Farm, Sodus, MI. 

x Žurnalistas Antanas Sta
nevičius rašo: „Jeigu norime 
palinksmėti, pabendrauti su 
jaunyste ir patys pajaunėti — 
eikime į Vilniaus universiteto 
ansamblio koncertą". Margučio 
rengiami koncertai bus spalio 7, 
8, 9 dienomis Jaunimo centre. 

x Chicagos „Vaid i lu tės" 
teatro statomam naujam vei
kalui yra reikalinga daugiau 
aktorių, ypač vyrų. Norintieji 
vaidinti, turi susisiekti su teatro 
vicepirmininku Edvardu 
Šulaičiu, tel. 652-6825 Kaka
rais). 

x Rugpjūčio 2 d. Lituanis
t ikos tyrimų ir studijų centrą 
aplankė Vyčių organizacijos na
riai. Apie 170 žmonių buvo sve
t ingai pri imti . Dr. Jonas 
Račkauskas supažindino atsi
lankiusius su muziejumi, 
papasakojo apie tikslus ir nu
veiktus darbus, įteikė anglų 
kalba paruoštus šio muziejaus 
katalogus. Muziejaus direktorė 
Nijolė Mackevičienė kvietė 
bendradarbiauti , išsaugant 
lietuvių išeivijos kultūros ir 
mokslo palikimą Lietuvos atei
čiai. Vaišes paruošė nenuils
tamos talkininkės Stasė Pe
tersonienė ir Pranė Masilio-
nienė. Svečius priimti padėjo 
Jonas Paronis. Susitikimo metu 
vadovais taip pat buvo biblio
tekos talkininkai Vida Brazai-
tytė, Aurelija Vaičiulienė, Linas 
Buntinas ir Jonas Variakojis. 

x Jonas Kontautas, Cen-
terville, Mass., Leonard Balkus, 
Farmington Hills, Mich., An
drius ir Lionė Kazlauskai, Seat-
tle, Wa., Ona Gečiūtė, Chicago, 
111., Sofija Martin, Mt. Prospect, 
111., grąžino laimėjimų šakneles 
ir pridėjo po 12 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. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x 35 svarų maisto gaminių 
siuntinys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkštys, Transpak , 2655 W. 
69 St., Chicago, 312-136-7772. 

x Sol. Algirdas Voketaitis 
buvo labai gerai aprašytas „The 
Philadelphia Inąuirer" rugpjū
čio 4 d. laidoje. Bosas-baritonas 
Algirdas Voketaitis Ivano 
vaidmenyje (Prokofjevo Ivan 
the Terrible) geriau suprato žo
džius ir nuoširdžiau juos in
terpretavo. Sol. A. Voketaitis 
gyvena Chicagoje. 

x Susitikimas su Lietuvoje 
atsikūrusios skautijos va
dovais. Chicagoje vyks antra
dienį, rugpjūčio 22 d., Jaunimo 
centro kavinėje ruošiamoje 
vakaronėje. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi Chicagoje ir apylin
kėse gyvenantieji skauta i 
vyčiai, jūrų budžiai, vyr. skau
tės, gintarės, skautininkai,-ės 
kviečiami dalyvauti. Prašoma 
vilkėti uniformomis. Bus proga 
iš tiesioginių šaltinių išgirsti 
apie skautavimą Lietuvoje ir 
svečių patyrimus Amerikoje ir 
„Ąžuolo" vadovų stovykloje. 
Visi dalyvaukime. 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos a.a. gen. št. 
pulk. K. Dalinkevičiaus ir a.a. 
M. Tumienės, Birutės draugijos 
buvusios pirm., pereinamųjų 
taurių metinės šaudymo varžy
bos rengiamos rugpjūčio 20 d., 
sekmadienį, New Buffalo, 
Mich., šaudykloje prie Kruger 
Rd. Bus šaudoma vyrų, moterų 
ir svečių atskirose grupėse. 
Varžybų pradžia 12:30 vai. 
Chicagos laiku. Registracija 
šaudykloje. Po varžybų bendras 
dalyvių pasižmonėjimas gamto
je ir užkandžiai. Kviečiami kuo
pos nariai ir svečiai. 

x Visi keliai veda ne į 
Romą, o į Ateitininkų namų 
tradicinę gegužinę. Ji bus šį 
sekmadienį, rugpjūčio 20 d. 
Jūsų laukia nepaprasti pietūs, 
šalta atgaiva, turtingi laimėji
mai ir geri draugai . Iki 
pasimatymo! 

x Studentų ateitininkų sto
vykla „Akys" vyks Dainavoje 
nuo sekmadienio, rugpjūčio 27 
d. iki penktadienio, rugsėjo 1 d. 
Visi studentai ateitininkai kvie
čiami stovykloje dalyvauti, o po 
stovyklos raginami pasilikti 
Dainavoje ir dalyvauti Atei
t ininkų federacijos studijų 
dienose. Informacijoms kreiptis 
į Darių Polikait į te l . 
312-434-2243. 

x Lietuvių Respublikonų 
Illinois lygos 13-tas metinis iš
važiavimas į gamtą bus rugsėjo 
27 d., sekmadienį, Lietuvių 
centre Lemonte. Ruošiami gar
dūs lietuviški pietūs, veiks atsi
gaivinimų baras, skambės lietu
viškos melodijos. Visi kviečiami 
maloniam pabendravimui . 
Įvažiavimas nemokamas. Daug 
vietos vaikučiams pasidžiaugti 
gamta. Pradžia 12 vai. 

x Pa rduodamos koncerti
n ė s k a n k l ė s , folklorinės 
kanklės ir tautiniai rūbai, 
11-tas dydis. Skambinti (403) 
478-4838. 

(sk) 

x Mėlynės! Patiems prisi-
skynus tik 60 centų svaras. 
Važiuoti Interstate 94 iki Michi-
gan Exit 12 (Sawyer), sukti kai
rėn, važiuoti 2% mylios Savvyer 
Rd.; už pirmo „Stop" ženklo (Ca-
lifornia Rd.), 5-ta sodyba deši
nėje. (Bus parašas). Atdara tik 
savaitgaliais, parvežame mėly
nių ir į Chicagą iš anksto susi
tarus. Tel. 312-776-2036. 

(sk) 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus naujosios pa 
rodos, „Žingsniai į Nepriklau
somybę — paskutiniųjų laikų 
įvykiai Lietuvoje", atidarymas 
įvyks penktadienį, rugpjūčio 25 
d. 7:30 v.v., 6500 S. Pulaski Rd. 
Parodą atidarys Lietuvos kon 
sulas Chicagoje V. Kleiza. Visi 
maloniai kviečiami. Informa
cijai kreptis į Sigitą Balze-
kienę, 312-788-7988. 

(qk> 

JAV LB krašto valdyba tar ias i su Sąjūdžio pirm. Vytautu Landsbergiu. Iš kairės sėdi: D. 
Korzonienė, V. Landsbergis, dr. A. Razma, V. Sinkus, R. Dirvonis: stovi: B. Jasaitienė, dr. P.V. 
Kisielius, R. Steponavičiūtė, R. Kučienė, D. Kučėnienė ir L. Norusis. 

ARTĖJA 
NACIŲ-KOMUNISTŲ 
PAKTO SUKAKTIS 

ANTANAS JUODVALKIS 

Dviejų didžiųjų agresorių — 
nacinės Vokietijos ir komunis
tinės Rusijos — suokalbio pasek
mėje Lietuva ir kitos dvi Pa
baltijo valstybės — Estija ir Lat
vija — 1940 m. birželio 15 d. ne
teko valstybinės nepriklauso
mybės. Nepriklausomas tris Pa
baltijo valstybes, klestėjusias 
ūkiškai ir kultūriškai, susitarę 
du diktatoriai — Hitleris ir 
Stalinas, pasidalino lyg savo 
nuosavybę. 

Ribbentrop-Molotovo paktu 
vadinamas Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos suokalbis, į kurį įeina 
trys formalūs sandėriai: 1939 m. 
rugpjūčio 19 d. ūkio sutartis, 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokie
tijos-Sovietų Sąjungos nepuo
limo sutart is ir tos pačios 
datos slaptas pridėtinis pro
tokolas, kaip rašo „Pasaulio 
lietuvyje" dr. Bronius Nemic-
kas. Lietuvą liečia 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. nepuolimo sutar
tis ir svarbiausia slapti priedai. 
Nepraėjus nė metams po tų su
tarčių pasirašymo, Sovietų 
Sąjunga, tol iau vad in ta 
komunistine Rusija, Stalino 
įsakymu po įteikto begėdiško 
ultimatumo 1940 m. birželio 15 
d. okupavo visą Lietuvą ir pra
dėjo terorą prieš ramius Lietu
vos gyventojus. 

Šiemet sueina 50 metų nuo to 
negarbingo sandėrio pasira
šymo, kurio pasekmėje laisvas 
ir nepriklausomas valstybes 
pasidalino du galvažudžiai, lyg 
savo nuosavybę. Šią negarbingą 
sutartį Lietuva, Latvija ir Esti
ja, remiant visai išeivijai, 
reikalauja atšaukti ir panaikin
ti, o raudonosios armijos okupa
cines jėgas su visais pagel-
biniais vienetais pasitraukti iš 
užimtų teritorijų. 

Prieš metus prasidėjęs 
nuostabus lietuvių tautos lais
vėjimas teikia vilčių Lietuvai 
atgauti savarankiškumą ir vals
tybinę nepriklausomybę. Lais
vės kelias yra sunkus ir 
reikalaująs drąsos, ryžto ir 
padėties įvertinimo. Prasidėjęs 
Lietuvoje laisvės judėjimas 
sulaukė visos tautos ir išeivijos 
pritarimą ir paramą. Įsisteigu
sios ar atsteigtos organizacijos 
kartais eina skirtingais keliais, 
bet visos siekia aukščiausio 
tikslo — Lietuvos nepriklau
somybės. Taip pat nepamirš
t i na , kad Lietuva tebėra 
komunistinės Rusijos okupuota, 
o raudonasis slibinas dar tebe
turi galią ir kiekvienu metu 
drąsuoliai gali būti sunaikinti, o 
pasekėjai pasmerkti ilgame
čiam gulagų vergų darbui. 

Šią gėdingą sukaktį lietuviai, 
latviai, estai ir kitos pavergtos 
tau tos ruošiasi t inkamai 
paminėti ir paskelbti pasauliui, 
kad tebėra neatitaisytos Pa
baltijo valstybėms padarytos 
skriaudos. 

LB krašto valdyba, pirmi
ninkaujama dr. Antano Raz
mos, yra padariusi gerų ėjimų ir 
aktyviai įsijungusi į Ribbentro-
po-Molotovo pakto atskleidimą. 
Šių metų rugpjūčio 9 d. sušauk
toje spaudos konferencijoje 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma painformavo kas yra pa
daryta ir daroma. 

Paprašytos LB apygardų ir 
apylinkių valdybos įsijungti į 
akciją ir plačiai paminėti šią 
sukaktį, painformuojant vi
suomenę apie Ribbentropo-Mo-
lotovo sandėrį ir jo pasekmes. 

Išleido anglų kalba lankstinu
ką - NAZI-SOVIET PACT 
August 23, 1939. Jame plačiai 

nušviečiami istoriniai įvykiai, 
pradedant Ribbentropo-Molo-
tovo sutartimi, jos pasekmėmis 
ir šių dienų įvykiais Lietuvoje. 
Lankstinuką paruošė ir reda
gavo dr. Tomas Remeikis 
naudodamasis istoriko Sauliaus 
Sužiedėlio paruoštu leidiniu 
anglų kalba, o meniškai apipa
vidalino dail. Petras Aleksa. 

Ribbentropo-Molotovo su
tarties paruošimo eigą ir jos 
pasirašymą archyvuose surado, 
paruošė ir į lietuvių kalbą iš
vertė prof. dr. Bronius 
Nemickas. o išleido „Pasaulio 
lietuvio" specialia vasaros laida 

riui, paremiant panašią akciją 
vykdomą Lietuvoje. Norima su
rinkti bent pusantro milijono 
parašų ir įteikti TSRS, VFR ir 
VDR (abiem Vokietijom) ir 
Jungtinėms Tautoms, reikalau
jant paskelbt i Ribbentro
po-Molotovo paktą ir slaptuo
sius protokolus neturinčius 
juridinės galios nuo jų pasi
rašymo dienos. Chicagoje or
ganizuojamos demonstracijos, 
kurias vykdo kartu Altos ir LB 
Vid. Vakarų apygardos 
valdybos, kartu su kitomis orga
nizacijomis. Demonstracijos 
įvyks rugpjūčio 23 d. 11:30 
vai.dienos metu Chicagos 
miesto centre. 

LB krašto valdyba šiam 
nelemtam susitarimui atskleis
ti, paruošė ir paskleidė daug 
medžiagos lietuvių ir anglų 
kalbomis, o mums belieka šias 
pastangas paremti ir aktyviai 
dalyvauti. 

Lietuvos persitvarkymo Sąjū
džio tarybos pirm. Vytautui 
Landsbergiui lankant i s 
Amerikoje, LB krašto valdyba 
sudarė sąlygas susitikti su lie
tuviais ir apmokėjo jo kelionės 
išlaidas nuo Prarikfurto Vokie
tijoje ir grįžimą į Lietuvą, nors 
iškvietimu pasirūpino St. Lozo
raitis. Landsbergio kelionė buvo 
sėkminga ir naudinga. Ypač 
pažymėtini jo susitikimai JAV 
sostinėje Washingtone, kur, 
šalia prezidento ir viceprezi
dento, dalyvavo keliolika sena
torių ir atstovų rūmų narių. 
Žurnalistų konferencijoje daly
vavo žymūs reporteriai ir 
paskelbė plačius komentarus 
spaudoje. Lankėsi senatorių 
įstaigose, susitiko su užsienio 

Inž. Vyt. Šliūpui viešint Kaune. Iš kairės: dr. Egidijus Klumbys, inž. Vytautas 
Šliūpas ir buvęs užs. reik. ministeris Juozas Urbšys. 

7500 tiražu. Leidinį finansavo 
JAV LB krašto valdyba, tikė
dama lietuvių dosnumu ir 
laukdama aukų. Tai labai svar
bus ir reikalingas leidinys, už 
kurį turėtumėm dėkoti jo auto
riui dr. Br. Nemickui, Pasaulio 
lietuvio redaktoriui ir JAV LB 
krašto valdybai. Įvadiniame 
žodyje užsimenama, kad šis 
leidinys perspausdinamas ir ok. 
Lietuvoje dideliu tiražu. 

Lituanus žurnalas pirmuosius 
šių metų numerius yra taip pat 
paskyręs Ribbentropo-Molotovo 
suokalbiui atskleisti anglų 
kalba. 

LB apygardų ir apylinkių 
valdybos vykdo parašų rinkimą 
peticijai, kuri bus įteikta 
Jungtinių Tautų gen. sekreto-

reikalų vadovais ir AFL-CIO 
unijos pirm. Lane Kirkland. 
Visur buvo dėmesingai sutiktas 
ir išklausytas . Šiuos susi
t ik imus organizavo LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
reikalų vedėja Asta Banio-
nytė-Connor. V. Landsbergį 
Washingtone ir Chicagoje lydėjo 
pats valdybos pirm. dr. A. 
Razma. 

LB krašto valdyba „Dovanos 
Lietuvai" fonde yra surinkusi 
53,000 dol. ir parėmusi 
organizacijų veiklą Lietuvoje 
100,000 dol. Šiuo metu fonde 
tėra tik apie 50,000 dol., o 
prašymų jaų turime pusei mili
jono. Laikas būtų pajudėti ir 
fondą papildyti, nes reikalų ir 
prašymų plaukia vis daugiau ir 

x Dr . G e o r g e V o l o d k a , 
Largo, Fla., Rimantas ir Vita 
Aukštuoliai, Highland Hts., 
Ohio. M. Karaska, Fredericks-
burg. Va., M. Putrimas, To
ronto, Kanada, A. Banys . 
Bloomfield Hills. Mich., Valen
tinas Varnas, Los Angeles. Cal., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Daunoras , Oak 
Lawn, 111., Dalia Jakas, Norris-
town, Pa., Jadvyga Poška, 
Chicago, 111., K. ir S. Sakiai, 
Glendale, Cal., J. Sudžius, Sun-
ny Hills, Fla., A. Masaitis, 
Delran, N.J., T. Normantas, 
Glenvvood, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumerata, kiekvie
nas paaukojo po 100 dol. Labai 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Milda Mikėnienė, Los 
Angeles, Calif., Baltų Laisvės 
lygiai įgaliojus, vadovauja „Juo
dojo kaspino" dienos organiza
vimui. Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasirašymo 50 m. sukak
ties dieną, rugpjūčio 23 d. 
ekumenin is dvasinis susi
te lk imas bus lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje 7 valandą 
vakare. Po pamaldų skersai gat
vės nuo bažnyčios Marshal 
aukštesniosios mokyklos sporto 
aikštėje įvyks budėjimas su 
šviesomis. (Švieseles parūpins 
organizatoriai). Baltų Laisvės 
lyga rūpinasi, kad tą dieną ofi
cialiai būtų aplankyti visi 
Amerikoje veikią Vakarų 
Vokietijos konsulatai ir jiems 
primenama, kad Vokietija turi 
formaliai paskelbti Molo
tovo-Ribbentropo paktą negalio
jančiu ir veikti, kad Pabaltijo 
valstybėms būtų grąžintos ne
priklausomybės. 

— Poetas Bernardas Braz
džionis, Los Angeles, Calif., 
rugpjūčio 16 d. išvyko į 

* Dainavoje vykstančią Lietuvių 
Fronto bičiulių poilsio ir studijų 
stovyklą ir rugpjūčio 20 d., šeš
tadienį, literatūros vakare skai
tys savo poeziją. 

— Apreiškimo parapi jos 
t a ryba birželio 7 d. susipažino 
su nauju klebonu kun. Vytautu 
Palubinsku ir aptarė ateities 
darbus ir planus. Pirmąjį 
rugpjūčio sekmadienį bus tra
dicinė parapijos gegužinė. 

— New Yorko Atletų klu
bas surengė gegužinę liepos 30 
d. Vandos ir Vytauto Vebeliūnų 
sodyboje Locust Valley, N.Y. 

— Pranciškonų ordino ge
neralinis viršininkas kun. John 
Vaughn atvyko į Ameriką ap
žiūrėti šio krašto pranciškonų 
veiklą. Pradžioje jis apsistojo 
pas lietuvius pranciškonus Ken-
nebunkporte, Me. 

— A.a. Viktorija Galinienė 
mirė liepos 23 d. Palaidota Cyp-
ress Hills kapinėse Brooklyne. 
Nuliūdime liko sūnus Vytautas, 
duktė Danutė, keturi anūkai ir 
šeši proanūkai. 

OK. LIETUVOJE 

— Inž. Vytautas Šliūpas, 
gyvenąs So. Lake Tahoe, Cal., 
liepos 7 d. dalyvavo Palangoje 
buvusiuose Šliūpų namuose, 
kur buvo atidarytas „Auš
rininkui Dr. Jonui Šliūpui pa
gerbti muziejus". 

daugiau. 
A. Šapokos Lietuvos istorijos 

spausdinimas tęsiamas ir šiuo 
metu naudojami LB pasiųsti 
popieriui pirkti pinigai. Numa
toma istorijos spausdinimą už
baigti iki šių metų galo ir pra
dėti kitus reikalingus leidinius 
leisti. 

JAV LB krašto tarybos suva
žiavimas šaukiamas š.m. 
rugsėjo 29-30 ir spalio 1 d. Cle-
velande. LB tarybai pirmi
ninkauja Angelė Nelsienė iš Los 
Angeles miesto, Tarybos 
suvažiavimai yra svarbūs ir 
turėtų dalyvauti visi tarybos na
riai, o dažnais atvejais parei
gingumo pritrūksta ir metinio 
įsipareigojimo neatlieka. 

Šioje LB krašto valdybos 
kviestoje spaudos konferencijoje 
dalyvavo pirm. dr. A. Razma, 
vicepirmininkai — L. Norusis, 
B. Jasaitienė, Br. Juodelis, 
reikalų vedėja D. Korzonienė ir 
žurnalistai — J. Žygas, J. Šlajus 
ir A. Juodvalkis. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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