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Konferencija Rygoje 

„Negali būti didesnės 
nelaimės, kaip 

inkorporavimas į Sovietų 
Sąjungą" 

Ryga. Maždaug 500 įvairių 
nepriklausomų grupių delegatų 
iš visos Sovietų Sąjungos ir iš 
Rytų Europos kartu su savo 
svečiais iš užsienio, susirinko 
praėjusį pirmadienį į vieną 
Rygos teatrą ir viešai planavo 
nusikratyti „sovietų imperija" 
ir atsatyti Baltijos valstybių 
nepriklausomybę. Ši konferen
cija vyko dvi dienas prieš pami
nint nelaimingą 50 metų sukak
tį, kai buvo pasirašytas Moloto-
vo-Ribbentropo paktas, paruo
šęs kelią Baltijos kraštų oku
pavimui. 

„Mes nereikalaujame daugiau 
laisvės ir daugiau demokrati
jos", kalbėjo Latvijos Sąjūdžio 
vadas Visvaldis Brinkmanis, 
kuris organizavo šią konferen
ciją. „Mes reikalaujame visai 
pilnos laisvės ir visiškos de
mokratijos, kokia džiaugiasi 
Vakarų pasaulis. Daugiau 
nebegali būti tautai didesnės 
nelaimės, kaip inkorporavimas 
į Sovietų imperiją". Visose tri
jose Baltijos respublikose tų 
tautų sąjūdžiai išaugo į milži
nišką jėgą, išreikalavo daugiau 
autonomijos, o dabar reikalau
ja visiškos nepriklausomybės, 
praneša Reuteris. 

Amerikos senatorius 
konferencijoje 

Latvijoje lankėsi Amerikos 
senatorius Robert W. Kasten, 
respublikonas iš Wisconsin vals-

Čekai pasisakė už 
mus 

Heidelbergas. — 23-jo parti 
jos suvažiavimo metu, įvykusio 
Heidelberge, Čekoslovakijos 
socialdemokratai vienbalsiai 
priėmė nutarimą, kad pilnai 
remia Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautų aspiracijas kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
„Mes reikalaujame aiškaus 
pasmerkimo 1939 metų rugpjū
čio 23 dienos Stalino-Hitlerio 
pakto su jo slaptu protokolu apie 
interesų sferą abiejų totalita
rinių galybių Rytų Europoje. 
Paktas suteikė Sovietų Sąjun
gai galimybę įvykdyti iki šiai 
dienai besitęsiančią Pabaltijo 
valstybių ankesiją. 

Šis neteisėtumo aktas oficia
liai nebuvo iki šios dienos at
šauktas. Kartu su savo pabal-
tiečiais draugais reikalaujame 
pakto anuliavimo ex tuno su 
visomis teisinėmis ir faktinėmis 
pasekmėmis. 

Nuta r imą persiuntė J i r i 
Loewy, „Pravo Lidu" laikraščio 
a t sak ingas is redaktor ius , 
Vakarų Vokietijoje Kasparui 
Dikšaičiui, kuris yra lietuvių 
atstovas Europos parlamente. 

Čekų socialdemokratai remia 
kiekviena proga (pvz. Socia
listų Internacionalo Kongrese 
Stockholme) lietuvių, o taip pat 
ir latvių bei estų kovą už laisvę 
ir nepriklausomybę. Savo laik
raštyje nemažai vietos skiria 
įvykiams Lietuvoje. Deda*- ir 
nuotraukas. Atsakingasis re
daktorius Jiri Loevvy prašo 
s iunt inė t i medžiagos apie 
Lietuvą anglų ir vokiečių 
kalbomis. 

tijos, kuris už savo kalbą 
susilaukė toje konferencijoje 
gausių plojimų, kai jis pasakė 
jog Amerika laikosi nusista
tymo, kad Baltijos valstybių in
korporacija 1940 m. į Sovietų 
Sąjungą buvo padaryta jėga ir 
nelegaliai. Jis yra pirmas sena
torius, kuris lankėsi Sovietų 
pavergtame krašte nuo 1940 
metų. Jis beje įspėjo konferen
cijos dalyvius, jog jiems gresia 
didelis pavojus, bet taip pat ir 
didelė galimybė būti laisviem. 

Daugelis delegatų siūlė priim
ti rezoliuciją, kad Jungtinės 
Tautos pripažintų Baltijos 
respublikas „okupuota teritori
ja". Sovietų vadovybė tebėra 
griežtai priešinga prieš Baltijos 
kraštų nepriklausomybę, dali
nai dar ir dėl to, kad atsisky
rimo idėja nepradėtų liepsnoti 
Ukrainoje. Komunistų partijos 
vyresnis pareigūnas Kremliuje 
Valentinas Falinas pirmadienį 
įspėjo, kad bet koks pokarinių 
sienų pakeitimas susilauktų dar 
kito konflikto. 

Lenkas už suverenitetą 
Šią dviejų dienų konferen

ciją organizavo Latvijos 
Nepriklausomybės Tautinis 
sąjūdis, kuris turi daugiau kaip 
400,000 rėmėjų. Latviškai 
sutrumpintai žinomas LNNK. 
Šį rudenį LNNK kviečia masinį 
latvių kongresą, kurio metu 
norima paskelbti Latvijos 
nepriklausomybę. Bet Latvijos 
Liaudies frontas yra labiau 
linkęs bendrauti su dabartine 
vyriausybe, nors daugelis 
pritaria LNNK sąjūdžiui. 

Konferencijoje dalyvavo ir 
Lenkijos Solidarumo atstovas iš 
naujojo lenkų parlamento — 
Zbignievv Romaszewski, kuris 
ragino laipsniškai panaikinti 
sienų kontrolę tarp Rytų Euro
pos kraštų ir pasisakė už pilną 
suverenitetą Baltijos kraštams. 

Partizanai sulaukė 
generolo 

Peshawaras . — Afganistano 
komunistų perzidento Najibul-
lah saugumo viršininkas gene
rolas F. Zarif pabėgo pas afganų 
laisvės kovotojus. Jis sako, kad 
marksistinis režimas greitai 
baigs savo valdymo dienas. 
Pabėgęs generolas yra buvusio 
Jungtinių Tautų ambasado
riaus Farid Zarif brolis, vienas 
artimiausių Najibullah pata
rėjų. Jis yra iki šiol aukščiausio 
laipsnio kariškis, pabėgęs pas 
partizanus Pakistane. Spaudos 
konferencijoje pasitraukęs gen. 
Zarif pasakė: „Jei rusai nu
trauktų paramą Najibullah, tai 
jis turėtų kapituliuoti per du 
tris mėnesius"... Amerikos ir 
Vakarų diplomatai patvirtino 
generolo pabėgimą. Generolas 
vadovavo trims tūkstančiams 
saugumo karių, kurie saugojo 
ptjpz. Najibullah ir Politbiuro 
nariusT" Nežiūrint, kad par
tizanai dar nepaėmė nė vieno 
didelio miesto, bat afganu 
komunistų kareivių moralė 
esanti žema. Generolo šeima ap
sigyvens Amerikoje. 
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Versalyje po I Pasaulinio karo sudarytas naujas Europos žemėlapis su nau
jomis valstybėmis. Lenkijos ta i a nebuvo ant žemėlapio. Alsace-Lorraine 
sritis teko Prancūzijai, kita sritis Belgijai. Žemėlapyje aiškiai pažymėtos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos „naujos'* valstybės, kurias pavergė Sovietų 
Sąjunga 1940 metais. 

Susipažinkime su jais 

„Jedinstvos" susirinkimo 
pasisakymai 

Vilnius. SIA. — Mitinge 
kalbėjusieji armijos vadai, 
eiliniai ir veteranai pareiškė 
šiuos argumentus. 

„Mūsų armija savo uždavinį 
vykdo. Tai — viena iš nedau
gelio organizacijų, atitinkančių 
pasaulinį lygį. Jei netikite, 
paklauskite tų, kurie laiko mus 
priešais. Jie žino mūsų kainą". 

„Kol pasaulyje yra lėktuvų, 
galinčių atskristi iš Vakarų 
Europos į Vilnių per 17 
minučių, ir raketų, per 35 
minutes atskriejančių iš kito 
kontinento, liaudis nori būti 
apsaugota". 

„Aš prisimenu, kaip buvo 
renkama LTSR Aukščiausioji 
Taryba. 21 liepos. Sako — buvo 
spaudimas, grasinimas gink
lais. Netiesa, Raudonosios armi
jos orkestrai grojo, o šiaip nė 
vieno kareivio nematėme". 

Sako, Raudonoji armija — 
okupantai. Ji išgelbėjo Lie
tuvą!" 

„Šiandien tiek daug kalbama 
apie armiją, kad mes, kariškiai, 
klausiame, k iek galime 
kentėti?" 

„Kokia okupacinė armija 
grąžina liaudžiai jos teritoriją, 
jos sostinę, leidžia organizuoti 
užgrobtoje teritorijoje rinkimus, 
formuoti vyriausybę, daryti 
politinius ir socialinius per
tvarkymus? Kokia pavergta 
liaudis kviečia okupantus į savo 
šventes?" 

„Tarybinės armijos kariai 
atnešė laisvę visoms Europos 
tautoms. Tai pažįsta visas 
pasaulis". 

„Mūsų respublikoje kontro
liuoja situaciją ne gražios gėlės, 
o grubios piktžolės iš Sąjūdžio, 
Laisvės Lygos ir kitų formuočių. 

Istorikai daro nuolaidas Są
jūdžiui — kaip avansą, jei Są
jūdis užims valdžią, kad jie 
tokiu atveju nepamirštų isto
rikų, paruoštų jiems šiltas 
vieteles prie valdžios vairo. 
Padlaidžiaujant Sąjūdžiui, 
praktiškai palaidota pionierių 
organizacija, sugriautas kom-

Vengrai pasmerkė 
čekų komunistus 

Budapeštas. — Vengrijos 
premjeras Miklos Nemetb pa
smerkė Vengrijos dalyvavimą 
Varšuvos pakto invazijoje prieš 
21 metus, kai buvo sutriuš
kintos Prahos reformos. Ne-
meth pasakė, jog Vengrija pa
siūlė Sovietų bloko sąjun
gininkams priimti taisykles, 
kad daugiau panašių karinių 
įsiveržimų nebebūtų .Vengrija 
šiuo metu eina dideliu ekono
minių ir pobt :nių reformų keliu. 
Komunistų partija praėjusią 
savaitę pa-merkė invaziją į 
Čekoslovak, a ir už tai vengrai 
gavo piktą .t sakymą iš Prahos 
vyriausybė> 

_ £gįptn \ yriausybė pranešė, 
kad Cairo nieste suėmė 41 
musulmonu militaristą, kurie 
norėjo pad ryti perversmą ir 
pulti Anvnkos ir Izraelio 
ambasadas 

Estija paskelbė komisijos pranešimą 
Lietuvoje komisija ištyrė protokolus 

jaunimas . 
„Kok ie mes o k u p a n t a i ? 

Vienas iš mūsų draugų pasakė, 
kad jei jis būtų okupantas, ta i 
tas draugas (atleiskite, niekšas), 
kuris paraše tą šūkį, būtų 
sušaudytas. O jis gyvas". 

„Dalyje, kurioje aš tarnauju 
Vilniuje , yra 27 t a u t y b i ų 
v a i k i n a i : guda i , t a d ž i k a i , 
armėnai, gruzinai, kazachai, 
korėjiečiai, čigonai, lietuviai, 
latviai , rusai , ukra in ieč ia i , 
vokiečiai, žydai. Mes gyvename 
viena didele armijos šeima. 

Kas pirma? atėjo į pagalbą 
armėnų tautai? Tai — žmogus 
žalia uniforma — kareivis. 

Kas dabar stato Armėnijoje 
namus, ligonines, mokyklas? 
Žmogus žalia kareiviška uni
forma. 

Kas šiandien mūsų šalyje 
n u i m a derl ių? Kas s t a t o 
Baikalo-Amūro magistralę? Kas 
pirmas ateina į pagalbą, jei gais
ras ar potvynis? Kareivis". 

Talinas. — Estijos vyriausy
bė , nus ivylus i v y r i a u s i ų 
Maskvos pareigūnų laikysena. 
tarsi atsimušus į akmeninę 
sieną, antradienį atspausdino 
parlamentarinį pranešimą, jog 
nacių-sovietų sutar t i s , k u r i 
privedė prie Baltijos valstybių 
okupacijos, turi būti paskelbta 
panaikinta ir negaliojančia. 

Tuo klausimu ka lbėdama 
Estijos Liaudies fronto atstovė 
Marju Lauristin mano, kad 
sovietai bus supykę dėl to 
paskelbimo, tač iau tai y ra 
būtina taip daryti šiuo metu. 
P r a n e š i m e p a r a š y t a , k a d 
Sovietai užėmė Baltijos vals
tybes . P r a n e š i m a s ske lb i a 
mums iki šiol negirdėtą žinią — 
iš 26 komisijos narių, kuri buvo 
Aukščiausiojo Sovieto sudaryta 
ištirti sutarčiai ir pasirašytų 
protokolų autentiškumui, t ik 14 
asmenų pasirašė po tos komisi
jos pranešimu. Susilaikusieji 
yra daugiausia rusai ir pats 
komisijos pirmininkas Alek-
sandrasa Jakovlevas, kuris yra 
ar t imas Gorbačiovo bendradar
bis. 

Estai pirmieji paske lbė 
Estija šį pranešimą atspaus

dino Molotovo-Ribbentropo 
pakto 50 metų išvakarėse, kurie 
tur i slaptuosius protokolus, 
paga l ku r iuos a t i d u o d a m a 
Lenkija naciams ir Lietuva, 
Latvija ir Estija Stalino Sovietų 
Sąjungai. Po metų Sovietai 
privertė „įsiprašyti" t a s vals
tybes į Sovietų Sąjungą, rašoma 
Reuterio pranešime. Estijoje jau 
pasirašė 430,000 estų peticiją, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Seantorius Donald W. 
Riegle atsiprašo visų lietuvių, 
kad negalėjo dalyvauti istori
niame tragiškųjų 50 m. Moloto
vo-Ribbentropo protokolų pami
nėjime, kuriais remiant is buvo 
įvykdyta Baltijos valstybių 
okupaci ja . J i s dž iaug ias i 
daromu progresu atgauti laisvei 
ir pažada savo paramą Lietuvos 
žmonėms. Šis jo laiškas buvo 
perskaitytas Sąjūdžio seimo sesijoje 

— Kinijos komunistų vadas 
Deng Xiaoping, kur is įsakė su
triuškinti studentų pradėtas de
monstracijas už demokratijos 
įvedimą, jų spaudoje pradėtas 
vadinti herojumi. J am dabar 
jau 85 m. amžiaus. 

— ABC televizijos ..Good 
Morning America" programoje 
rugp j . 23 d. buvo plačia i 
p a s i s a k y t a S ta l ino -Hi t l e r io 
1939 m. pakto klausimais , 
primenant, kad Sovietai dar 
nepaskelbė tų ak tų negaliojan
čiais. Buvo stipriai pabrėžta 
Bal t i jos t a u t ų okupaci jos 
klausimas ir kad Lietuvoje. 
Latvijoje ir Estijoje vyksta 
pačios didžiausios demonstraci
jos , nuo Vilniaus iki Talino, 
maždaug pusė milijono pabal-
tiečių bus susijungę rankomis. 
sudarydami vieningą grandinę 
p r i e š Sovietų Sąjungą už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybes. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas paskambino antra
dienį Lenkijos p rez . W. 
Jaruzelskiui ir pa ta rė būti 
sukalbamam su Solidarumu, 
s u d a r a n t naująją Lenki jos 
vyriausybę, praneša AP žinių 
agentūra. 

re ikalaudami Estijos Aukščiau
siąjį Sovietą panaikint i tuos 
, , į s i p r a š y m u s " , k a d b ū t ų 
pana ik in ta s paskutinis legalus 
p r e t e k s t a s , jog e s t a i p a t y s 
įsijungė į Sovietų Sąjungą. 

L ie tuvos komisi jos 
p r a n e š i m a s 

Lietuvoje antradienį parla
men ta r inė komisija deklaravo, 
jog Maskvos aneksija negalioja. 
. .Human chain" išsitiesusioje 
grandinėje nuo Vilniaus iki 
Tal ino sąjūdžiai mano būsiant 
pusantro milijono žmonių, kurie 
simbolizuoja taikingą kovą už 
l a i s v ę , kalbėjo užs i en io 
žurna l i s t ams Laurist in. Lie
tuvos komisija savo pranešime 
paskelbė, kad buvimas nelega
l ių 1939-41 metų sutarčių y r a 
t a r p t a u t i n i s n u s i k a l t i m a s . 
Lietuvos komisija, sudaryta 
Lietuvos Aukščiausiojo Sovieto 
nus t a t ė , kad „aneksijos patvir
t i n imas nebuvo tuo metu Lie
tuvos parlamento galioje ir buvo 
absoliučiai prieš Lietuvos pilie
čių valią". 

Sis pranešimas bus į teiktas 
Lietuvos Aukščiausiajam So
v ie tu i , o Sąjūdžio a t s tovas 
pasakė , kad tai gali sudaryti 
pagrindą respublikos referen
dumui ateityje nustatant ryšius 
su Sovietų Sąjunga. 

Tarptautinis nus ika l t imas 
Latvijoje Liaudies frontas 

i š l e ido p r a n e š i m ą Rygoje, 
re ika laudamas , jog tas res
publikos įjungimas į Sovietų 
Sąjungą būtų pripažintas tarp
t a u t i n i a i agres i jos a k t u . 
Daugelio istorikų pasisakymu. 
t a i y r a t a r p t a u t i n i s nus i 
k a l t i m a s . Dėl to Kreml ius 
v i sada neigė t ų protokolų 
buvimą. Bet tai buvo baigta 
K o m u n i s t ų part i jos Cen t ro 
komiteto nario Valentino Falino 
pa re i šk imu , kad protokolai 
egzistuoja. Tačiau Kremlius 
neišdrįso tos komisijos pilno 
teksto paskelbti. Todėl Estijos 

Liaudies Frontas sudarė sąly
gas, o Estijos Komunistų partija 
ir vyriausybė pritarė, kad komi
sijos pranešimas būtų paskelb
tas Estijos spaudoje. AP žinių 
agentūra pastebi, kad ta i rodo 
kaip toli nepr iklausomybės 
reikalas yra nuėjęs tautoje. 

Komisijos r e k o m e n d a c i j a 
Pranešimas, kaip Estijoje 

atspausdinta. įrodo protokolų 
buvimą ir tai vadina ..Lenino 
principų atsisakymu ir... kon-
tradikcija prieš suverenitetą ir 
Baltijos valstybių nepriklau
somybę". Slaptieji pasitarimai 
privedė prie protokolų ..kurie 
jokiu būdu neišreiškia sovietų 
žmonių valios"'. Todėl rekomen
duojama, kad „Sovietų parla
mentas specialiu savo aktu 
panaikintų ir padarytų negalio-
jnačia tą sutartį ...deklaruojant 
visus protokolus teisiškai be 
pagrindo ir negaliojančius ; uo 
pat pasirašymo momento". 

Rusai n e p a s i r a š ė 
Keturiolikoje parašu yra po 

vieną iš Rusijos, Armėnijos ir 
Bielarusijos. ir 11 Baltijos 
respublikų narių, kūne pasirašė 
oficialų komisijos aktą. Nei 
Jakovlevas, partijos Politbiuro 
narys, nei Falinas nepasirašė po 
komisijos pranešimu. Taip pat 
nepasira.se ir kiti rusai , kurie 
dalyvavo komisijoje. Es te 
atstovė Lauristin sako. kad 
komisijos p r a n e š i m a s bu? 
įteiktas Aukščiausiam Sovietui, 
bet jis nėra oficialus tol. koi 
nepasisako pa ts Sovietas 

Estijoje vakar diena buvo 
paskelbta nedarbo diena ir 
pavadinta pro tes to d iena . 
Žmonių protesto g rand ine i 
vadovavo visi trys baltiečiu 
sąjūdžiai. Užsienio reporteriu 
paklausta, a r Maskvos jėgos 
nebandys išprovokuoti riaušes, 
tai Laristin atsakė, jog tai būtu 
pats geriausias būdas parodyti 
pasaul iui tikrąją s i tuaci ja 
sovietijoje. 

Stalinas stebi, kaip 1939 m. Kremliuje jo užsienio reikalu ministeris 
Molotovas pasirašo susitarimą su naciais, kurių atstovas Ribbentropas 
stovi kairėje. 

— Washingtone pabaltiečiai 
prie Sovietu Sąjungos ambasa 
dos vakar dienos metu važiuo
dami motorkada priminė Stali
no-Hitlerio pasirašyta paktą, 
pagal kurį buvo okupuotos 
Baltijos valstybės. Vakare 9 vai. 
netoli Sovietų ambasados jvyko 
protesto vigilija su žvakėmis, 
reikalaujant grąžinti laisve 
tiems kraštams. 

— Sovietų Sąjunga išleido iš 
kalėjimo tris ukrainiečius. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 24 d.: Baltramie
jus . Alicija. Michalina. 
Jaunutis. Rasuolė. Viešvilas. 
Ugne. 

Rugpjūčio 25 d.: Liudvikas. 
Patricija. Liucilė. Gailius. 
Didire. Mangailas. Talvydas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:07. leidžiasi 7:39. 
Temperatūra diena 79 1.. nak

tį 60 1. 
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MOKYTOJŲ 
ATSISVEIKINIMO 

VAKARAS 

Iš visų stovyklaujančių grupių 
Dainavoje išsiskiria mokytojai 
labiausiai darbštumu ir tvark
ingumu. Jų studijų savaitės 
dienos pradedamos sportine 
mankšta ir šv. Mišiomis, kurių 
metu labai gražiai giedamos 
giesmės. Paskaitos, dainavimas, 
tautiniai šokiai, pamokos lietu
viškai besimokantiems ir vaka
rinės programos užpildo darbo 
diena. Vidudienis skiriamas 
poilsiui ir maudymuisi. Studijų 
savaitės vadovas, pedagogas 
Juozas Masilionis mažai kalba, 
bet tiksliai vykdo nustatytą 
darbotvarkę. Jo nustatytos 
tvarkos laikėsi visi. neišskiriant 
ir jauniausiųjų stovyklautojų, 
kurie buvo įjungti į vaikų 
darželį. Studijų savaitės 
dalyviai savo darbo rezultatus 
parode atsisveikinimo vakare — 
pabaigtuvėse. 

Vaikų darželio ..pipiriukai", 
kuriuos pasirodymui parengė A. 
Mikučiauskaitė. K. Šilimaitytė, 
E. Tijūnėlytė ir E. Tuskenytė, 
deklamavo, dainavo ir šoko. 

Lietuvių kalbos kursantai 
(kurių buvo 25), parengti Bro
niaus Krokio ir jo padėjėjų 
Vytauto Jonaičio ir Jūratės 
Stirbytės, atliko trumpus skai
tinius ir padainavo. Džiugino jų 
noras pramokti lietuvių kalbos 
ir tų pastangų pasiekti rezulta
tai. Minėtinos Broniaus Krokio 
ir jo studento atliktos dvi 
originalios liaudies dainos, su
silaukusios publikos dėmesio. 

Didžiausią dėmesį atkreipė 
Detroito Moterų vokalinis vie
netas — St. Bitlierienė, S. 
Kaunelienė, A. Leparskienė, G. 
Noruvienė, V. Osteikienė, Č. 
Pliūrienė, N. Sližienė, A. Tarau-
lionienė, B. Viršilienė, 
sklandžiai ir patraukliai pa
dainavusios keturias dainas: 
„Kur lygios lankos" — harm. St. 
Sližio, „Susitikt tave norėčiau" 
— muz. K. Kavecko, „Mylėk ir 
lauk" — muz. a. Raudonikio ir 
„Vasaros romantika" — muz. 
St. Sližio. Šiam vienetui vado
vauja muz. Stasys Sližys. Sis 
vienetas yra dainavęs įvairių 
lietuvių telkinių renginiuose. 
Dar keturias dainas „Kada Ne
munėli?" — muz. S. Sližio, 
„Sibiro tremtinių daina" — 
autorius — muz. nežinomas, 
„Dainavos tango" — muz. S. 
Sližio ir „Saulėlydis tėviškėje" 
— muz. B. Gorbulskio, pa
dainavo stovyklautojų choras ir 
moterų vienetas, palikdami 
malonų įspūdį. 

Vakaro programą baigė studi
jų savaitės taut. šokių šokėjų 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės, pašokusi: lėtūną. 
landutę. čigonėlį ir vėdarą. 
Šokėjai įrodė, kad per vieną 
savaitę galima daug išmokti ir 
grakščiais judesiais pradžiugin
ti žiūrovus. Jiems akordeonu 
grojo Darius Udrys. At
sisveikinimo vakaro programą 
pravedė Stasys Sližys, studijų 
savaitėje mokęs dainavimo, o 
pamaldų metu vadovavęs gie
dojimui. 

Vakaro programą pradedant, 
į stovyklautojus ir svečius trum-
piausiu žodžiu prabilo jų 
vadovas Juozas Masilionis. o ją 
baigiant -LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė. Po 
programos, bendraujant ir besi
vaidinant, svečiai turėjo progą 
susipažinti su LB Švietimo 
tarybos išleista lietuvių kalbos 
mokymo literatūra, kurios plati
nimu rūpinosi Regina Kučienė. 
Kas, B. Krokio žodžiais, ieškojo 
havo kilmės „gintarinių šaknų", 
tas galėjo patenkinti savo 

troškimą. Buvo platinamas ir 
Mokytojų stovyklos laikraštėlis 
„Kelkite", kurį redagavo Apoli
naras Bagdonas. Jame tilpo 
daug informacinių žinių bei 
keletas humoristinių užuominų. 
Redaktorius atspausdino ir du 
savo eilėraščius — „Atlanto 
nugalėtojams" ir „Būk myli
ma", kurį perskaityti reikės 
mokytis „žemaičių kalbos"... 

S tasys Gar l i auskas 

DAINAVA IR J O S 
RĖMĖJAI 

Steigiant Dainavos jaunimo 
stovyklą daugiausia paramos 
pinigais ir darbu buvo susilauk
ta iš Detroito. Žmones Dainavos 

jaunimo stovyklavietę remti 
labai skatino pažadas, kad ši 
lietuviška oazė skiriama vi
siems l ie tuv iams. Plačioji 
visuomenė mielai lankydavosi 
Dainavoje. Metų slinktyje daug 
kas pasikeitė, sumažėjo lankyto
jai ir rėmėjai. Tačiau žmonės, 
sužinoję iš spaudos, kad audra 
Dainavoje padarė daug nuosto
lių, atkreipė dėmesį ir, norėda
mi jai padėti, paskyrė piniginę 
paramą. 

Vienas iš detroitiškių, anks
čiau Dainavai aukojęs 200 dol., 
neseniai vėl įteikęs 200 dol. 
auką yra Ben Norkūnas. Jis, 
išgyvendamas savo žmonos Vir
ginijos 5 metų mirties sukaktį, 
nutarė jos atminimą pagerbti 
skirdamas Dainavai minėtą 
auką. Antrasis Dainavos rėmė
jas yra Jonas Bujauskas, kuris, 
sulaukęs gražaus amžiaus, 
panoro Dainavai padėti. Reikia 
tikėtis, kad Detroite atsiras 
daugiau asmenų, kurie padės 
Dainavai pašal in t i audros 
padarytus nuostolius. 

S. Garliauskas 

Lietuvos vyčių 76-tame visuotiniame suvažiavime .Lietuvos draugo" žymenį 
Kongreso atstovui Marty Russo įteikiant. Iš k.: Marija Rudienė, Lietuvos 
Vyčių centro valdybos pirm. Ann Wargo, JAV Kongreso atstovas Marty 
Russo, žymenį {teikusi Rita Zakarka ir Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardos pirm. Algirdas Brazis. 
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LIETUVOS VYČIŲ 
VISUOTINIO 76-TO 

SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI 

Suvaž iav imas vyko 
Cbicagoje, 1989 m. rugpjūčio 

3-6 dienomis 

Kadangi nuo pat organizacijos 
įsteigimo Lietuvos Vyčiai yra iš
laikę brolišką pagarbą bei išti
kimybe Kristaus vietininkui, 

Nutarta, kad 76-tasis Visuoti
nis suvažiavimas siunčia Šven
tajam Tėvui popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam tų sentimentų 
nuolankų pareiškimą, 

Taip pat nutarta, kad Lietu
vos Vyčiai įsipareigoja ypatin
goms maldoms popiežiaus inten
cija bei prašydami jam stiprios 
sveikatos. 

Kadangi Lietuvos Vyčiai 
1984 m. 71-me Visuotiniame su
važiavime įsipareigojo remti 
Šv. Kazimiero lietuvių pon-
tifikalinę kolegiją Romoje ir nu
balsavo finansiniai bei dvasiniai 
remti jos apaštališką veiklą. 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčiai 
paaukoja 500 dol. Šv. Kazimie
ro lietuvių pontifikalinės kolegi
jos gausėjantiems apaštalavimo 
užmojams vykdyti, 

Taip pat nutarta, kad Centro 
valdyba ragintų narius, kuopas 
bei apygardas šią instituciją 
remti. 

Nutarta, kad Lietuvos vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas ragintų kuopas bei apygar
das patvirtinti „Globokime pa
rapiją Lietuvoje" projektą, 
pradėtą prieš šešerius metus. 
Šio projekto rėmuose kuopa bu
vo įpareigota pasirinkti parapi
ją Lietuvoje, su ja susipažinti ir 
jai teikti moralinę bei finansi
nę paramą. 

Kuopos, kurios parapiją jau 
globoja, turėtų sustiprinti ryšius 
bei padidinti paramą, o likusios 
kuopos raginamos darban 
užsiangažuoti. 

Taip pat nutarta, kad kuopos 
skelbtų savo pasirinkimą „Vy
tyje", kad šis darbas nesidubli-
kuotų. 

Kadangi Lietuvos bei jos 
Bažnyčios reikalavimai greitu 
tempu keičiasi, ir 

Kadangi Lietuvių katalikų re
liginė šalpa (Lithuanian Catho-
lic Religious Aid — LCRA) ga

limai Lietuvos Katalikų baž
nyčios kronikų nebespausdins, 
ir 

Kadangi Lietuvos Vyčiai lie
ka įsipareigoję Lietuvos Bažny
čiai visokeriopai talkinti, 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčiai 
plečia LCRA renkamų aukų 
tikslą, kad būtų galima įvairiais 
būdais padėti Bažnyčiai Lietu
voje; šį surinktų aukų fondą 
pavadina Lietuvių katalikų fon
das (Lithuanian Catholic Fund 
- LCF), 

Taip pat nutarta, kad Centro 
valdyba įgaliojama skirstyti šio 
fondo turtą pagal esamus Baž
nyčios reikalavimus Lietuvoje. 

mas įpareigoja Centro valdybą 
įteikti Jungtinių tautų genera
liniam sekretoriui, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
riui Jungtinėms tautoms bei 
Jungtinių tautų gamtos apsau
gos komisijai laišką, išreiškiantį 
susirūpinimą Lietuvos gamta, 

Taip pat nutarta, kad visos 
Lietuvos Vyčių kuopos būtų ra
ginamos rašyti Lietuvos gamtos 
apsaugos temomis. 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčių 
Centro valdybos pirmininkas 
paskirtų komitetą ištirti gali
mybes Lietuvos Vyčiams glau
džiau dirbti su įstaigomis bei in
formacijų centrais Washingtone 
(pvz. Lietuvių informacijos cent
ru, VLIKu), veiksmingesniam 
darbui Lietuvos reikalų sferoje. 

Nutarta, kad visos Lietuvos 
Vyčių kuopos, apygardos bei 
Centro valdyba ypatingai įsipa
reigotų jungti jaunuolius, jų 
energiją bei talentus panaudo
ti organizaciniam darbui. 

Kadangi prieš 75-rius metus 
J.A.V-bių lietuviai katalikai 
įsteigė Lietuvių Romos katalikų 
šalpą, ir 

Kadangi Lietuvos Vyčiai yra 
Lietuvių Romos katalikų šalpos 
amžini nariai, ir 

Lietuvos Vyčių 76-tojo visutinio suvažiavimo uždaryme dalyvavo ir Illinois 
senatorius Paul Simon. Iš k.: Al Zakarka, sen. P. Simon, Mary Juzėnas ir 
suvažiavimo rengimo pirm. Algirdas Brazis. 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas siūlo kiekvienai Lietuvos 
vyčių kuopai apsiimti bent vie
ną „maišą knygų" (mokslo, fi
losofijos, istorijos, religijos 
temomis), rašytų lietuvių arba 
anglų kalba, sukaupti ir pasiųs-

Kadangi Lietuvių Romos ka
talikų šalpa įsteigė Švento 
Kryžiaus ligoninę Chicagoje bei 
Švenčiausios Šeimos prieglau
dos namus Lemonte, 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas pasveikina Lietuvių Romos 
katalikų šalpą šios organizaci
jos 75-ių metų veiklos jubilie-ti į Lietuvą, tuo būdu padedant 

lietuviams jų laisvės kovoje šiuo J 3 U S p r o g a J t e i k i a Š10s <fganiza-
ypatingai sunkiu istorijoje mo- C1J0S vaftų, s i u n t l ™ L , e t u v o n 

m e n t u vajaus fondui 75 dol. 
Šio projekto detales galima 

gauti pas kun. Kazimierą Puge-
vičių (Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, Inc., 351 Highland 
Blvd., Brooklyn., NY 11207). 

Kadangi ekologinė krizė Lie
tuvoje yra pasiekusi kritines 
proporcijas ir Sovietų Sąjungos 
valdžia neteikia tinkamo dėme
sio Lietuvos gamtos apsaugo
jimo nuostatams bei veiklai 
įgyvendinti, 

Nutarta, kad Lietuvos vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi-

Taip pat nutarta, kad Lietu
vos Vyčiai išreiškia paramą Lie
tuvių Romos katalikų šalpai vis 
didėjančiam šios organizacijos 
apaštalavimo darbui ir ragina ją 
tęsti tarnybą lietuvių visuome
nėje, ugdant per praėjusius 
75-rius metus puoselėtas tradi
cijas bei vystytą darbą. 

Kadangi parapijose Lietuvoje 
labai reikalingi būtini reli
giniam aptarnavimui reikme
nys, kaip bažnytiniai rūbai, 
kielikai ir t.t., 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis suvažiavi
mas skiria 1000 dol. Lietuvos 
kunigams parūpinti kasdieni
nius religinių apeigų reikmenis. 

Taip pat nutarta, kad Šv. Ka
zimiero lietuvių pontifikalinės 
kolegijos rektorius monsinjoras 
Algimantas Bartkus apsiimtų 
šiuos pinigus administruoti, 
Romoje apsilankančius iš 
Lietuvos kunigus aprūpinda
mas reikmenimis pagal reikalą. 

Kadangi 1935-tais metais di
desnei Lietuvos garbei Feliksas 
Waitkus vienas bandė per
skristi iš New Yorko į Kauną, ir 

Kadangi jo skrydis buvo dedi
kuotas įvykdyti Dariaus ir 
Girėno skrydžio testamentą, ir 

Kadangi jo lėktuvas sudužo 
Airijoje, nors jis ir liko gyvas, ir 

Kadangi, nors ir nepasisekė 
jam pasiekti savo tikslo, jis 
tapo šeštasis lakūnas vienas. 
sėkmingai perskridęs Atlanto 
vandenyną, 

Kadangi 1956-tais metais su
laukęs 49-ius amžiaus metus, 
tarnaudamas J.A.V.-bių aviaci-1 
joje leitenanto pulkininko laips
niu, jis netikėtai mirė, ir 

Kadangi 1990-tais metais, to 
skrydžio 55-ių metų jubiliejaus 
proga, bus prisiminta jo didelė 
drąsa be sustojimo nuskristi į 
protėvių žemę, 

Todėl nutarta, kad Lietuvos 
Vyčiai dalyvautų šio jubiliejaus 
minėjimo rengimo darbuose. 

Kadangi 1989-tųjų metų rug
pjūčio 23-čią dieną sueis 50 
metų, kaip buvo pasirašytas 
bjaurusis Hitlerio-Stalino 
paktas, žinomas kaip „Moloto-
vo-Ribbentropo paktas" tarp 
Sovietų sąjungos ir nacių 
Vokietijos, ir 

Kadangi prie šios vadinamos 
agresijos sulaikymo sutarties 
prijungti slaptieji protokolai 
padalino Suomiją, Lenkiją, 
Lietuvą, Latviją ir Estiją tų 
dviejų pasirašusių kraš tų 
įtakai, ir 

Kadangi šis susitarimas iš 
pagrindo suteikė dviem diktatū
roms laisvas rankas elgtis su 
mažesnėmis, geografiškai jų 
tarpe esančiomis demokratinė
mis tautomis, ir 

Kadangi laisvasis pasaulis 
prieš eilę metų Hitlerį paskelbė 
kriminalistu, tačiau Pabaltijo 
tautos — Lietuva, Latvija ir 
Estija — lieka pavergtos ir 
toliau kenčia Stalino nusikalti
mų pasėkas, ir 

Kadangi sovietų okupuotos 
Lietuvos gyventojai drąsiai 
jungiasi reikalavime, kad val
džia atitaisytų jiems primestą 
neteisybę, 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčiai 
jungtųsi į ALTos bei VLIKo 
veiklą efektingiau informuoti 
valdžios pareigūnus, kad šie 
savo įtaka atstatytų Lietuvos 
teisę nuspręsti savo likimą, 

Taip pat nutarta, kad Lietu
vos Vyčiai rašytų Jungtinių 
tautų generaliniam sekretoriui, 
Jungtinių tautų dekolonizavimo 
komitetui ir J.A.V.-bių misijai 
Jungtinėms tautoms prašy
dami, kad Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos okupacijos panaikinimo 
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klausimas būtų įtrauktas į 
ateinančias Jungtinių tautų 
Generalinės asamblėjos sesiją, 

Taip pat nutarta, kad visos 
kuopos bei apygardos būtų ragi
namos paminėti šios sutarties 
metines šio Lietuvos istorijoje 
nelaimingo įvykio. 

Kadangi Lietuvos Vyčiai ger
bė gyvybę, nuo jos prasidėjimo 
iki mirties, kaip aukščiausią 
moralinę tiesą, ir 

Kadangi J.A.V.-bių Aukščiau
siasis teismas neseniai Missouri 
byloje nusprendė, kad negimę 
kūdikiai turi tam tikras kons
titucines teises, 

Nutarta, kad Lietuvos Vyčių 
76-tasis Visuotinis seimas labai 

ragina narius bei kuopas akty
viai remti malda, žodžiais ir dar
bais įstatymus bei jų leidėjus, 
kurie gina negimusių kūdikių 
teisę gyventi, panaikindami Roe 
vs. Wade bylos sprendimą, kuris 
a tnešė ^mirtį milijonams 
kūdikių jų motinų įsčiose. 

(Bus daugiau) 

Loretta I. Stukienė, Rezoliu
cijų komisijos pirmininkė 

Vertė Aleksandras Pakalniš
kis J r . 
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Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 ik' 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , SuHa 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tat. 565-2660 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Streat 

Kablnato tai. RE 7-1168. 
Razid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71* t St. - Ta i . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Cantar. 7152 W.127th St. 

Palos Hgts . III Ketv vai 3-6 v v 
Tai . 448-1777 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 - Raz. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Streat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus >r plaučių ligos 

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

11800 Soutrmest Highway 
Palos Haights. III 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Streat 

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

Kablnato tai. 776-2860. raz. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D. , S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 585-7755 



Pasmerkti 

AR PATYS 
SMERKIAMĖS 

Kai negalima susi tar t i dėl 
mažmožių, dar labiau nesutaria
m e dėl didesnių tikslų. Tuos 
t ik s lus išleidžiame iš akių. pa
l iekame negirdėdami, užmiršta
me paminėt i , kai reikia, kad jie 
b ū t ų minimi. Visi žinome, kad 
negal ime niekuo svetimu pasi
t i kė t i š imtu procentų. Nei Lie
t u v a , nei kitos Pabaltijo tautos 
n i e k a m nerūpi daugiau, negu 
m u m s pat iems. Daugeliui jos 
gali būti įdomios ir vertingos, jei 
su jomis būtų gal ima vesti pre
kybą, iš tos prekybos daryti pel
ną. Dabar pavergtos tautos val
džios sluoksniuose paminimos 
t i k tiek, kiek jos būtinos pami
nė t i , kad iškiltų savi reikalai 
viešumon ir svetimieji atkreiptų 
dėmesį prekybos, pramonės ar 
naudos atžvilgiu. 

Nė viena pavergta t a u t a iliu
zijų netur i ir negali turėti . 
Svetimos valstybės ir tautos, jei 
nel ieč iamas valstybės vidus, 
laisvės niekam neduoda. Pa
vergtiej i gali pas i t ikė t i tik 
savimi , t ik laiko pasikeitimu, 
t i k politikos pa lankiu susiklos
t y m u , kur is nėra numatomas 
ne t didžiųjų valstybių ar impe
rijų. Pavergtosios tautos negali 
pas i t ikė t i nei Amerikos ar Eu
ropos valstybėmis, nors jos yra 
už Sovietų įtakos ribų, nes joms 
pirmoj vietoj terūpi t ik savi 
maršk in ia i — savo valstybė 

Tačiau tai nereiškia, kad ne-
ke l t ume balso, nešauk tume už 
nut i ldytas pavergtąsias tautas, 
neprašytume užtarti savo reika
lų bent viešuose forumuose. 
Ypač dabar svarbu kelti klau 
s imą laisvuose kraštuose, kai 
Hitlerio-Stalino, Molotovo-Rib-
bentropo paktas visiems akis 
bado, visiems žinomas, beveik 
visos spaudos minimas. Tas isto
r inis įvykis, nuo kurio prasidėjo 
an t r a s i s pasaul inis ka ras , nie
k a m nėra užmirš tamas . J i s vi
s iems buvo nuostolingas karas, 
o daugel iui t au tų kaštavo mili
jonus gyvybių, daug sužeistų ir 
nebeišgydomų. J ie pasidarė naš
t a ne t ik sau ir savo šeimoms, 
bet ir valstybėms, kurios invali
da i s rūpinasi ir kurios žmogų 
laiko žmogumi. 

Antrojo karo istorija žinoma 
pačiai Sovietų Rusijai ir visai 
Europai . J i žinoma taip pat ir 
Amer ika i su Kanada . Jei šian
dien būtų paklausta, kas laimė
jo iš buvusio karo, tai greitas at
s akymas turėtų būti, kad nie
kas . Gerai apžiūrėjus nuostolius 
ir užgrobtas žemes, pamatytu 
me, kad laimėjo Sovietų Rusija, 
kur i karą kurs tė Molotovo-Rib-
bentropo sutartimi, kuri jį plėsti 
padė jo savo p a s k o l a ir 
žaliavomis ir kuri ruošėsi nusil
pusiai Vokietijai smogti į nuga
rą. Tik abu apgaudinėtojai vie
nas kitą gerai pažino. Sovietų 
Rusija pasiėmusi pagal Moloto-
vo-Ribbentropo sutart į Pabalti 
jį, Moldaviją ir Lenkijos dalį. 
turėjo greitai bėgti, nes jai pir
mieji smogė jų draugai — nacis
t inia i vokiečiai. 

Niurbergo vadinamas tarp
tau t in i s teismas teisė vieną nu
sikaltėlį, leisdamas kartu su nu
kentėjusiais ir ki tam krimina
listui teisti. Ribbentropas, kuris 
pasirašė sutartį, buvo teisiamas 
atstovo Molotovo, kuris buvo tos 
pačios sutarties antrasis partne-
ri*s. Istorija negalės užmiršti to 
teismo, kuris tiek nusižemino ir 
t iek pažemino daugelį tautų. 
kad t a s pažeminimas ir dabar 
la ikomas nepolitiška politika. 

KADANGI IDĖJOS TURI PASĖKAS 

Ją vedė santarvininkai , įsileis
dami ir šalia savęs pasisodinda
mi komunistų kriminalistus tei
sėjais teisme. Teisme buvo žvel
giama tik į vienos pusės atlik
tus darbus, bet nežiūrima į tų 
darbų pradininkus ir vėlesnius 
padėjėjus. 

Filosofas Antanas Maceina 
kadaise yra pareiškęs: „Istorija 
yra tarsi Mišios, kur ių metu 
aukojamas žmogaus — t iek 
asmens, tiek tautos — būvis visa 
jo pilnatve" (Draugas, 1986.10.-
4). Šiuo atveju Niurbergo teisme 
buvo paaukoti kalti ir nekalti 
žmonės, kal tos ir neka l tos 
tautos visa pilnatve t ik dėl to, 
kad jos gyveno karo laikotarpy
je ir negalėjo kitaip elgtis. Abu 
karo sukėlėjai buvo lygiai ka l t i 
ir lygiai žiaurūs. Jie paskiau bu
vo žiaurūs vienas ki tam. Drau
gai, tapę priešais, ypač padarę 
niekingą sutarti ir pasidalinę 
svetimomis tautomis, reiškiasi 
išimtiniu žiurumu. Bet istorija 
pasmerks ir tuos, kurie vieną iš 
karo kurstytojų įsileido sprendė
ju teisman. 

Šiandien matyti laisvės pro
švaistės tėvynėje ir visame Pa
baltijy. Iš ten atvykusio žo
džiu, tur ime džiaugtis, bet ta ip 
pa t turime būti pasiruošę viso
kiems netikėtumams. Mes vėl 
pamažu galime būti mar inami 
badu, persekiojami, kankinami 
neišauklėtų ir laisvas r ankas 
turinčių žmonių. Nors ir opti
mistiškai nusiteikę, tuos žo
džius ir tą baimę tur ime imti 
r imtai širdin, jausti atsakingu
mą ir atsargumą už savo žo
džius, kur ie išlekia žvirbliu, o 
parlekia jaučiu. Prošvaistėmis 
tėvynėje turime džiaugtis, turi
m e gaivinti savo ir jų taut inį 
nusiteikimą, bet taip pat tur ime 
remti t a i s būdais, kurie t ik 
mums išeivijoje prieinami. 

Išeivijos vieningumas ir noras 
nuolat priminti Molotovo-Rib-
bentropo paktą, kuris daugeliui 
tautų kainavo gyvybes ar krau
ją, mūsų pareiga. Išeivija ir yra 
ne tik įsikurti svetimoje žemėje 
ir ją praturtinti savo darbu ir 
gabumais, bet ir liudyti nuo
skaudas, padarytas karo metu 
dviejų okupantų, buvusių drau
gų, nuostolius dabartinio oku
panto, naikinančio pamažu sve
timas t au tas ir jų kūrybą. Molo
tovas ir Ribbentropas, nors j au 
y ra ir mirę, pasilieka ir tur i pa
silikti istorijoje kaip du niekšai, 
kuriu dar niekšiškesni žmogiš
ko kraujo ištroškę vadovai Hit
leris su Stalinu. Juos žmonija 
minės ka ip tarptautinius krimi
nalistus, nes jie viešai ir sąmo
ningai darė kriminalinius nusi
kal t imus prieš t au tas ir patys 
prieš save. 

Rugpjūčio 23 diena visoms pa
vergtoms tautoms turi likti 
gedulo diena. Nuo tos dienos 
prasidėjo naujas istorijos tarps
nis, kuris yra pažymėtas žmo
gišku krauju, gyvybėmis, luošu
mu, invalidumu. Nėra Europo
je tautos, kuri dėl to nelaimin
go ir gėdingo parašų padėjimo 
nebūtų nukentėjusi. Vienos ta
po vergais, kitos da r dabar ne
šioja ka ro padarytas žaizdas 
žmonėse, turte, valstybiniuose 
santykiuose, žmonijos likimo 
pertvarkyme. Tai reikia atsi
minti pavergtųjų tautų atsto
vams. Tai turi prisiminti ir tos 
laisvosios tautos, kurios savo 
laisvę apgynė tik didelėmis žmo
nių aukomis. 

A. D. 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

Tokiais žodžiais pradeda savo 
lankstinuką nedidelis privatus 
koledžas, gal mūsiškiams mažai 
žinomas Hillsdale, Michigane. 
Jo t i k s l a s ruoš t i neeil inio 
išsi lavinimo a t e i t i e s vadus 
visose srityse. Šios vasaros se
minaras, vykstąs Californijoje, 
atkreipė ir mūsų dėmesį savo 
pavadinimu: „Jungtinių Vals
tybių ir Sovietų santykių atei
t is". J a u įvadiniame savo pro
gramos lape gana nedviprasmiš
kai kalbama apie mąstytojų ir 
politikų pasidal inimą į dvi 
stovyklas paskutiniojo karo 
la iko ta rp iu . Ša l t a s i s ka ra s 
nebuvo patrauklus netikintiems 
į komunizmo grėsmę, nenorin
tiems leisti pinigus gynybai, 
ypač nurodant atominių ginklų 
nežmoniškumą. Savaime aišku, 
kad eilinis pilietis nenorėjo nau
jo karo, ypač po nepasisekimų 
Vietname. Valdžia irgi negalėjo 
apsispręst i t a r p kar inių ir 
ekononimių interesų finansa
vimo. Labiau su komunizmu 
susipažinusi grupė su tokiu 
galvojimu nesutiko. 

Šio seminaro įvadas irgi kelia 
klausimą, ar Amer ika y r a 
pajėgi skirti draugą nuo priešo, 
t ikrinti sutar t i s pasirašusių 
sovietų gerą valią, reaguoti į 
polit inius ir moral in ius iš
puolius be dabar taip ryškių 
retoriškų dviprasmiškumų. 

Šiame seminare dalyvavo ir 
mūsų aktyvi bendruomenininkė 
Angelė Nelsienė, kuri savo 
įspūdžiais pasidalino su manim. 
Seminaras vyko Four Seasons 
centre Newport Beach, pietinėje 
Californijoje. Č i a t r u m p a i 
s u m i n ė s i u k e l i a s po l i t i ka 
b e s i d o m i n a n t i e m s ž inomas 
konservatyviųjų politikų ir 
žurnalistų pavardes ir jų mintis. 

R e t a s n e ž i n o m e pol i t iko 
žurnalisto, Nat ional Revievv 
r e d a k t o r i a u s Wi l l i am F . 
BuckIey,Jr., kurį dažnai ma
tome jo politinėse programose 
televizijoje. Ken. Adelman, JAV 
Ginklų kontrolės ir nusiginkla
vimo agentūros buvęs direkto
rius, ABC žinių komentatorius 
Bruce Herschensohn, Midge 
Decter, politinio Commentary 
žurna lo v iena pag r ind in ių 
rašytojų, Robert Pole, Reason 
Foundation direktorius, The 
Washington Times redaktorius 
Arnaud de Borchgrave, žurna
listas Richard Reeves ir CBS 
Maskvos biuro žinybos virši
n inkas Robert Evans , Ken 
Grubbs, žinomas konservaty
vaus Orange County Register 
vyr. redaktorius. Čia pakartosiu 
Angelės Nelsienės pokalbius ir 

Angelė Nelsienė su žurnalistu William F. Buckley, Jn. 

įdomią patirtį šio seminaro 
metu. O buvo susidurta su daug 
šviesių galvų. 

Ginklų kontrolės direktorius 
Ede lmanas buvo pi rmosios 
seminaro dienos pagrindinis 
kalbėtojas. Po šios kalbos buvo 
leista publikai jo paklaust i du 
klausimus. Taigi Angelė ir 
iššoko, kaip strėlė: „Ką galėtų 
jis pasakyti apie dabar t inę 
Paba l t i jo k r a š t ų s i tuaci ją , 
teisinį aspektą, o ypač apie Mo-
lotovo-Ribbentropo p a k t ą ? " 
Netikėsite, bet dir. Edelmanas 
kalbėjo apie tai net 25 minutes, 
gyrė lietuvių jaunimą, kad per 
50 okupacijos metų jie pajėgė 
i š l a i k y t i l i e t u v i š k u m ą . 
Auditorijoje buvo ap ie 900 
žmonių, kurių daugelis po to 
priėję dėkojo už „išsamią tos 
istorijos dalies pamoką". Kitą 
dieną Edelmanas ją skatino, 
kad pabaltiečiai daugiau spaus
tų Amerikos valdžią, reikalau
jant aiškesnės politikos Pabalti
jo atveju, nes, jų žodžiais, kuo gi 
skyrėsi pabaltiečių atvejis nuo 
afganų? Sakėsi, kad mielai kada 
nors dalyvautų lietuvių susibū
rime. 

Bruce Herschensohn irgi buvo 
l aba i pozi tyviai n u s i t e i k ę s 
mūsų tautų atveju, — o žiūrė
damas į banketo vakarienės 
lėkštę dar pajuokavo, kad lie
tuvių maistas daug įdomesnis ir 
skanesnis, ką jis patyrė pas mus 
kalbėjęs savo kandidatūros į 
kongresmanus pobūvio proga. 

Midge Decter, kurios debatų 
tema seminare buvo kariuome
nė ir gynyba aplamai, teiravosi 
apie lietuvių karių situaciją 
Raudonojoje armijoje, jų atsa
kingumo savo tauta i jausmą, o 
Robert Pole pažadėjo padaryti 
studiją apie Lietuvą. 

Buckley buvo įdomiausias, 
kaip paprastai visus truputį 
paglos tąs pr ieš p lauką . Jo 
k l ausės i net 1200 žmonių, 
daugiausia žurnalistai, literatai 

ir politikai. Pokalbyje su Angele 
teiravosi apie mūsų spaudą, 
žurnalus, radiją, žadėjo bandyti 
rasti tinkamą progą iškelti savo 
kalbose ir Pabaltijo klausimą. O 
sužinojęs, kad turim net dien
raštį „Draugą", pats pasiūlė čia 
pat padaryti mūsų spaudai nuo
trauką su Angele. 

Sekė įdomūs debatai tema 
Amerikos ir Sovietų santykiai 
iki 2000 metų. Buvo nuomonių, 
kad ten viskas priklausys nuo 
Gorbačiovo išsilaikymo, ta i ir 
Paba l t i j o k laus imas t a d a 
savaime išsispręsiąs. De Bor-
chigrave tikrino, kad rusai susi
gyvenę su savo padėtimi, o Rusi
ja vis vien pati sugrius be mūsų 
pastangų. Visur einama prie 
globalinės ekonomijos kiek
vienu atveju. Robert Evans, 
buvęs Maskvoje CBS šefas, 
sakėsi esąs gerai susipažinęs su 
Lietuvos padėtimi, kalbėjęs su 
mūsų pogrindžio žmonėmis, bet 
pavardžių neminėsiąs, žino 
visus dabar t in ius disidentų 
vadus. 

Įdomu buvo sužinot i iš 
Hillside koledžo prezidento 
Roche. kad rugsėjo 28 dieną į 
t e n a t v y k s t a p a k v i e s t a s 
mūs išk i s prof. Aleksandras 
Štromas ir praves seminarą apie 
Sovie tų Sąjungą. N o r ė t ų 
p la tesn io ryšio su l ie tuvių 
akademiniu sluoksniu. J ie esą 
privati institucija, negauna val
džios paramos, todėl gali likti 
s a v a r a n k i š k i . Angelė dar 
pasakojo, kad mums j au žino
mas kongresmanas Cox buvo 
susitikęs su prof. Landsbergiu 
jam besilankant Los Angeles, 
susitiko DO to ir Wasrnno+r>no iš

buvo p a k v i e s t a s a tvykt i ^ 
Lietuvą. Atrodo, tam jau yra 
ruoš iamas i . J i s siūlė, kad 
daugiau mūsiškių susisiektų su 
kongresmanais ir senatoriais, 
stipriai ragintų juos vykti į 
Lietuvą susipažinti ten su poli
tine ir kultūrine nuotaika. 

GORBAČIOVO VODKA IR 
DOLERIAI 
KAZYS B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Europoje vykstančiose įvai
riose sporto varžybose labai 
dažnai matomi dideli reklami
niai „Gorba t schov vodka'* 
užrašai . Mi l i jona i ž iū rovų , 
stebėdami televizijos ek rane 
rungtynes, galvoja, kad t a i 
šiandieninio Kreml i aus „šefo" 
giminaičio pavardė , mėginan t 
plačiai po Europą paskleist i 
(nežinau, ar ši degtinė randama 
JAV bei Kanados krautuvėse) 
Sov. Sąjungoje g a m i n a m ą 
gėrimą ir tuo pačiu, įnešant į 
Maskvos aruodą stiprią vakarų 
pasaulio valiutą. O kodėl ne! 
Juk buv. JAV prezidento J. Car-
terio brolis garsią pavardę ta ip 
pat uždėjo g a m i n a m a m alui! 
Tad kuo blogesnis Gorbačiovo 
brolis už buv. JAV prezidento? 

Ne, čia jau k i ta medalio pusė, 
kadangi M. Gorbačiovas dar 
nebuvo išvydęs saulės šviesos, 
kai „gorbačiovinė vodka" buvo 
perkama Berlyno krautuvėse. O 
jos istorija labai t rumpa . Po 
spalio mėn. revoliucijos Rusijoje, 
turtinga Gorbačiovo pavarde 
šeima iš tuometinio Petrogrado 
per Paba l t i j o v a l s t y b e s 
atkeliavo į Berlyną. Šeimos 
galva mirė, nepasiekęs Vokie
tijos sostinės. Žmona, grei
čiausiai t u r ė d a m a auks in ių 
rublių, Berlyno prekybos ir 
pramonės rūmuose įregistravo 
degtinės gamyklą, pavadinda
ma savo įmonę „Gorbačiov 
vodka". Jos pa re ika lav imas 
buvo ypačiai didelis carinės 
Rusijos e m i g r a n t ų t a r p e , 
netrukus pasiekęs ir plačiuosius 
vokiečių s luoksnius. Berlynas 
t apo g o r b a č i o v i n ė s vodkos 
centru. 

Metų eigoje kei tėsi savinin
kai, tačiau degt inės pavadi
nimas visuomet l ikdavo t a s 
pats. 1960 m. įmonę perėmė 
Sionlein s e k t o ( p u t o j a n t i s 
vynas) savininkas , pagamin
damas į me tus 2 mil . vodkos 
bonkų. 

Didelę „paramą" ir reklamą 
ši įmonė gavo 1985 m. .įžengus 
į Kremliaus sostą M. Gorbačio
vui. Jau 1987 m. produkcija 
pasiekė 4.2 mil. bonkų. Direkt. 
P. Horn mažai kalba apie 1988 
m. produkciją, tač iau be jokių 
abejonių ji pasieks rekordinį 
skaičių, kadangi šiuo metu . 
populiariausiu vals tybininku 
pasaulyje y r a M. Gorbačiovas. 
Tad nėra ko s tebė t i s , kad 
„gorbačiovinė vodka" užima 
pirmą vietą Vokietijoje. 

Žiemos metu esu rašęs, kad 

V a k a r ų Vokietijoje įvykusios 
t a r p t a u t i n ė s e s l idž i 
p i r m e n y b ė s e Sov. Są jung 
v o k i e č i a m s į t e i k ė g r i e ž t 
raštišką protestą, re ikalaudam 
paša l in t i dideles r ek lamine 
. .Gorbačiov v o d k a " l en ta s 
Vokiečiai a t s i s a k ė , kadang 
va ržybų r e n g ė j a m s įvair io 
rek lamos neša gerą pelną. 

Savo pranešimą iš Europo 
pradėjau prekybiniu reikalu 
t a d i r norėč iau jį užbaigt 
t a rp tau t inė je rinkoje naudc 
j ama a t s i ska i tymo va l iu ta -
Dėdės Šamo „ža l iuku" . 

1960 m. spalio m ė n . , taig 
beveik po dvylikos gyven im 
metų Kanadoje, n u t a r i a u vė 
ap lankyt i motinos kapą be 
apžiūrėt i ats is tačiusią Europą 
Ke l ion ių į s t a igos p a t a r t a s 
kanad i škus dolerius iškeičiau 
JAV valiutą. Pas iekęs F rank 
furto orauostį tuoj pa t b a n k 
iškeičiau 50 dol. g a u d a m a s pe 
200 mark ių . Nuo to laike 
įva i r ius „bangav imus ir svyra 
v i m u s " pergyveno amerikiet is 
ki doleriai , pas iekdami ka r t a i 
Vaka rų Vokietijoje ar pietų Eu 
ropos t u r i s t i n ė s e vietovės* 
nelabai pageidaujamos valiuto; 
padėtį kadangi t ik aštuonii 
va landų laikotarpyje, doleri< 
k u r s a s krisdavo 5-7 pfenigius 
Tuo t a rpu Vaka rų Vokietijo: 
m a r k ė buvo visuomet miela 
m a t o m a ir l a u k i a m a dėl sav< 
pastovaus kurso. 

Beveik po dviejų metų . birže 
lio mėn . 14 d. doleris Frankfurto 
biržoje (Frankfur tas — Vokieti 
jos f inansų cen t ras I vėl parode 
savo , ,aš", pas i ekdamas aukšti 
— 2.05 m. kursą. Ka lbama , kac 
ne t rukus a te is ir toji diena 
kada už „žaliuką" reikės mokėt; 
2.10 m. 

Ar Vokietija jaučiasi laiminga 
dolerio kurso kėl imu? Be abejo, 
amerikiečiai ka r ia i ir jų šeimos 
gali kiek la isviau atsikvėpti 
pigiau mokėdami už patiekalus 
i tališkame, g ra ik i škame ar tur 
k i škame res torane (skirtumas 
beveik 25^) , l ankydami turisti 
nes a r istorines vietas ir t.t. Pas 
vokiečius tokiose aplinkybės* 
a t s i randa dvi stovyklos — lai 
mėtojų ir pralaimėtojų. Prk 
p i rmųjų p r i k l a u s o eksporte 
įmonės, ypačiai au to mašinų 
(Mercedes Benz. Audi) ir pats 
Vokietijos bankas , turėdamas 
dolerių a t sa rgas . Pr ie pralai 
mė to jų r e i k ė t ų p r i s k a i t y t 
gyventojus 'a lyva, benzinas) be: 

(Nukel ta į 4 psl.) 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J. ADOMAITIS 
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Pajėgumas priimti įtaką yra 
ta ip pat t ikras galios pažymys, 
k a i p ir p a j ė g u m a s įtaką 
padaryt i . 

Bernard Loomer 

Jei galėčiau gyvenimą iš nau
jo p r a d ė t i , jį p a š v ę s č i a u 
muzikai; tai vienintelė pigi, ne
baudžiama aistra šioje žemėje. 

Sidney Smith 

Tiksliai to rašto iškraipytų teiginių, primetimų pop. 
Pijui XII neprisimenu, bet kiek menu, ten buvo tei
giama, kad popiežius esąs karo kurstytojas, barbariškų 
nacistų ta lkininkas, taikos priešas, nes ekskomunika-
vęs milijonus žmonių kovojančių už taiką, padaliau, 
kad nuo mažens esąs velnio apsėstas ir savo raštais 
prieš komunis tus , ginančius t a iką pasaulyje ir 
siekiančius visų tautų žmonėms laisvės, amžiams 
prikalęs save pr ie gėdos stulpo. 

Kiek prisimenu, mano buvo atsakyta, kad nei 
popiežius, nei Bažnyčia nebuvo ir nėra karo kurstytojai, 
bet buvo ir yra už taiką t a rp tautų visame pasaulyje. 
Tai įrodo ir t a i , kad visi katal ikai , priklausantieji 
Romos Bažnyčiai yra įpareigoti kas sekmadienį mels
tis už taiką pasaulyje. Pavyzdžiui, visų žmonių 
giedamose maldose — „suplikacijose", t a i yra 
prašymuose, ka lbama — giedama „nuo maro. bado ir 
karo gelbėk mus , Viešpatie". 

Pop. Pijus XII negalėjo būti ir nebuvo nacistų 
rėmėjas ar šal ininkas, nes jis pats juos ir jų darbus 
smerkė. Tai liudija visiems, viso pasaulio katal ikams 
išleistas jo specialus raštų rinkinys enciklika, pavadin
ta „Mit brenenden Sorge", kur pasisakoma prieš 
nacistų siautėjimus, smerkiama nacistų doktrina ir 
kėslai. 

Popiežiaus paskelbta ekskomunika tik tiem> komu
nistams, kurie laisvu noru yra įsijungė į komunistų 

eiles kovoti prieš religiją, prieš Dievą, o ne tiems, kurie 
kovoja už taiką, nes ir popiežius trokšta taikos ir jos 
siekia. Čia yra aiškus popiežiaus raštų ir siekimų 
iškraipymas. 

Kad pop. Pijus XII nuo jaunystės velnio apsėstas 
esąs, tai ne tik naivu, bet ir juokinga. 

Kad popiežius savo veikla yra prikalęs save prie 
„gėdos stulpo", tai prie gėdos stulpo save prikala tie. 
kurie taip veidmainingai, melagingai kaltina ir sklei
džia savo pačių išgalvotus kaltinimus, juos priskirdami 
popiežiui. 

Bendrai, tas raštas prieš pop. Piju XII yra sureda
guotas asmens nieko nenusimanančio apie popiežių ir 
Bažnyčią, kad nei jo autoriui ar autoriams, nei pla
tintojams ir prievartaujantiems jį pasirašyti garbės 
nedaro. 

Šitas tardymas ir aiškinimas tęsėsi visą nakti. Kai 
išvargintas paryčiui buvau grąžintas į kamerą, draugai 
dar ilsėjosi. Toje kameros tyloje, draugams miegant, 
mane suėmė graudulys ir kartu saldus jausmas, kad 
n e t a p s i v e r k i a u . Dievui sk i rdamas t a rdymo 
pergyvenimus. Rytojaus nakt i iškviestas tardymui. — 
iš naujo buvo redaguojamas vakarykščio tardymo pro
tokolas — pasiteiravau, kodėl tai daroma. Tardytojas 
paaiškino, kad skyriaus viršininkas tokio protokolo 
nepriėmė, nes tai esąs agitacinis — propagandinis ir 
reikalavo jį perredaguoti. Paklausiau, ką jis gali suagi
tuoti, nes tik bylai skiriamas. Atsakė, kad protokolai 
yra mašininkių perrašinėjami — spausdinami. Skaito 
jos, skaito kiti bylų tvarkytojai. 

Vadinasi, protokole rašoma tik tai. kas kaltina 
tardomąjį, o kas netinka apkaltinimui, tai pralei
džiama Dabar buvo surašytas labai trumpas ir oficia
lus atsakymas, kad aš nepasirašęs prieš popiežių todėl. 
kad jis esąs mano viršininkas, ir viskas. 

Tardymo eigoje buvau klausinėjamas, kokią es 
suorganizavęs „Šalpos su imt ies i ems" organizacij; 
Mat, savo laiku iš Griškabūdžio buvau pasiuntė 
siuntinį į kalėjimą kan. V. Vizgirdai, kuris adresato n 
pasiekė ir buvo gražintas. Organizacijos buvimą pane 
giau. o kun. Vizgirdai s iųs tas s iun t inys buvo man 
asmeni škas dėkingumo ir d raugiškumo pareiškimą 
kanauninkui , nes jis yra buvęs mano auklėtojas kunig 
seminarijoje, o vėliau su juo keletą me tu dirba 
kurijoje. 

Tardytojas įžiūrėjo m a n o nusikalt imą ir tame. kac 
b ū d a m a s Vilkaviškio vyskupijos kurijos darbuotoja 
r a šę s k u n i g a m s ir p a s i r a š i n ė j ę s ap l inkrašč iu 
nurodymus ir pranešimus antitarybinėje dvasioje, ypa 
nukre ip tus prieš komunis tus . 

Pare i šk iau , kad apl inkrašč ius ar pranešimus s' 
komunis t inėmis nuota ikomis galėjo rašyti aplenk 
damas — slaptai nuo vyskupo tik kunigas , kuru 
būtų buvęs užverbuotas s laptas agen tas a rba metę 
kunigys tę ir tikėjimą. Abejais atvejais tokiu nebuvai 
ir nesu. J ausdamas , kad tardytojas nesiorientuoj; 
K a t a l i k ų Akcijos san tva rko je , pa re i šk iau , kad 
būdamas kurijos sekretoriumi, rašiau tai . ką vyskupą: 
išakydavo, nurodydavo a r pavesdavo parašyt i ir pasi 
rašyt i . Daugiau tardytojas tuo re ikalu neklausinėjo 

Su širdgėla lageryje praleidau ir savo kunigystei 
25 me tu sukaktį . 

Tardymui e inan t į pabaigą, buvo padaryta vieni 
ak i s t a t a . Buvo iškviesti iš Griškabūdžio Stukšys 
Kati l ių kaimo Jakš tys . I akis ta tą a tvyko medaliai.' 
pasipuošęs pu lk in inkas prokuroras , k i tas tardytojas 
užrašinėjant is ak i s ta tos k laus imus ir a t sakymus 

'Bus daugiau) 
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UŽMIRŠKIME 
JUOZAS ŽYGAS 

Kiekviena šeima ir kiekviena 
t au ta savo džiaugsmus ir 
liūdesius prisimena. Žydų tauta 
per devyniolika šimtmečių 
neužmiršo Jeruzalės išgriovimo, 
kasmet prisimindavo ir apverk
davo. Jų religija neleido jiems 
užmiršti, nes buvo parašyta: 
„vargas tam, kuris t ave 
užmirš". Praėjus beveik dviems 
tūkstančiams metų Jeruzalė vėl 
jų,todėl, kad jie jos neužmiršo. 
Mūsų tautinė atmintis nėra 
tokia gyva, per daug greitai mes 
viską užmirštame. Tą mūsų 
silpnąją pusę priešai žino ir ją 
išnaudoja. Paskutiniu metu iš 
visų pusių girdėti... užmirškime! 

Spjaudaliai tie, kurie išeiviją 
visą laiką spjaudė, lipa ant 
mūsų scenų ir mums sako... 
užmirškime! Tik nepasako, ką 
reikėtų užmiršti. Jeigu prisipa
žintų prie savo kalčių ar klaidų, 
tai gal būtų galima greičiau 
atleisti ir užmiršti. Krikščio
nybė mus moko ir mes sakome: 
„...atleisk mums, kaip ir mes at
leidžiame..." Tačiau prie visų 
atleidimų visuomet yra pridėta 
viena sąlyga — gailestis. Tie, 
kurie lipa ant mūsų scenų, jokio 
gailesčio nerodo. Net didžiuo
jasi, kad jie esą komunistai — le-
ninistai. Atrodo, bent jie mano, 
kad Lenino vardas lyg kokio 
šventojo — visas nuodėmes nu
plauna. Lyg pasaulis nežinotų, 
kad Leninas to pragaro sukū
rimą ir pradėjo. Jo laikais buvo 
sukurta čeką ir jo laikais atsi
rado Solovkuose pirmoji kon
centracijos stovykla. O mes to
kiems tėvynainiams lyg avys 
mekename ir plojam. 

Iš mūsų tarpo irgi pasigirsta 
balsai... atleiskime ir „neteis
kime, kad nebūtume teisiami". 
Ir vėl, deja, nepasako, kodėl mes 
gaAime būti teisiami. Ar tik dėl 
to, kad nenorime užmiršti! De
ja, tas užmiršimas tik mums 
tėra siūlomas. Bet netaikomas 
komunistams ir jų tarnams. 
Nusipelnęs tarybinis „istori
kas" J. Jurginis net prie 
perspausdintos A. Šapokos 
istorijos padarė prierašą. 
„Kraštą paėmė valdyti autori
tetinė A. Smetonos vyriausybė. 
Apie perversmo metu pradėtą 
kruvinąjį terorą, keturių komu
nistų vadų sušaudymą, kitų ko
munistų bei aktyvių kairiųjų 
areštavimą ir perdavimą karo 
lauko teismams net neužsime
nama, tarsi autoriai to nebūtų 
žinoję ar būtų nekompetetingi". 
Taigi „keturi komunarai". Bent 
rašančiajam neteko skaityti, kad 
minėtas tarybinis „istorikas" 
būtų kuomet nors Rainius, Pra
vieniškes ar Červenę paminėjęs. 
Jis, kuris visą amžių tarnavo ko
munizmui, ir dabar jo skęstan
čio ir prakiurusio laivo neaplei
džia. Nešoka, kaip kiti, kaltin
ti stalinizmo, jo žiaurumo ir 
milijonus nužudytųjų minėti. 
Ne! Jis lieka ištikimas ir vis 
tuos pačius „keturis komuna-
rus" kartoja. 

Tuo tarpu kiti jo bendrakelei
viai meta raudoną skudurą ir, 
rankų nenusiplovę, tautinės 
kotą griebia. Prokuroras, 
paskutiniame kun. Svarinsko 
teisme apkaltinęs, dabar jau 
persitvarkymo eilėse žygiuoja. 
Nekaltinkime kiekvieno, kuris 

GORBAČIOVO 
VODKA 

(Atkelta iš 3 psl.i 
po pasaulį keliaujančius vokie
čius, kurių apie 1 mil. kiek
vienais metais aplanko užjūrio 
kraštus, neužmirštant ne tik 
Vokietijos prekių eksporto, bet 
taip pat ir importo. 

Tiesa, šiuometiniu dolerio 
kursu Vakarų Vokietija gali dar 
gyventi . Tačiau aukštesni 
dolerio Šuoliai pramoningai Vo
kietijai yra nepageidaujami. 

gyvenimo verčiamas į komu
nistų eiles stojo. Tačiau pro
kurorams, tardytojams ir tei
sėjams, kurie iš geros širdies 
savo tautiečiui trejetą ar pen
ketą metų papildomai Sibiro 
pridėdavo, Persitvarkymo 
sąjūdyje vietos neturėtų būti. 
Tautinė neturėtų būti prie
danga visiems nusikaltėliams 
užsimaskuoti. Ji nėra ta šluota. 
po kuria visos pelės galėtų 
pasislėpti. 

Tie, kurie jau skaitosi „per
sitvarkę", jie ir liepia mums 
užmiršti . Norėtų užmiršti 
Vorkutą, Permę, Krasnojarską, 
Igarką, Komi tundrą ir Laptevo 
jūros salas, kur ledynuose 
moteris ir vaikus sušaldė. Apie 
400,000 nužudytų ir žuvusiųjų 
užmiršti reikėtų. Juk žmonės 
patys ten neišvažiavo ir 
savanoriškai badu neišmirė. 
Buvo kurie skundė, sąrašus 
sudarinėjo ir areštus vykdė vien 
tik tam, kad išvežtųjų turtą pa
sigrobtų. Dabar jie ir bijo, kad, 
pradėjus plačiau kalbėti, gali ir 
jų privilegijos dingti. Daugelis 
tokių geresnius butus ir per
sonalines pensijas įsitaisė. 

Alytaus dainų ir šokių ansamblis „Dainava" pasirodęs JAV-bėse. 

Rainių žudikas Vilniuje gerame 
bute gyvena ir jis bijo, nes 
telefonu neatsakinėja. Neva tai 
byla keliama, bet trūksta kaltės 
įrodymų. Tik įsivaizduokime, 
sovietiniam saugumui įrodymų 
pritrūko! Šimtams tūkstančių 
nekaltų areštams įrodymus 
turėjo, o v ienam sadis tui 
nusikaltėliui ėmė ir pritrūko! 

Bet ar tauta savo tragiškiau
sius momentus užmiršti gali? 

Neužmiršome Muravjovo kori
ko. Dekanazovo su Suslovu taip 
pat užmiršti nereikėtų. Ne tik 
jų, bet ir jų talkininkų ir 
pataikūnų vardai turėtų istori
jai išlikti. Negalime leisti, kad 
birželio 15, liepos 21 ir rugpjūčio 
23 d., kuomet nors būtų užmirš
tos. Tai teroro ir apgavystės 
dienos. Apie jas turi būti istori
jos vadovėliuose ir skaitymuose 
parašyta. Jaunimui mokyklose 

POLICIJAI 19% 
PER MAŽAI 

Chicagos policininkai atmetė 
pasiūlymą ketverių metų laiko
tarpyje pakelti jų atlyginimą 
19.38%. Jiems to per mažai. 

ir organizacijose pasakyta. Bet 
ar jiems pasakoma? 

Kviečiame įsigyti Pasaulio lietuvių centre, nuosavybę 

„C O N D O M I N I U J f 

Jeigu jums jau nusibodo: 
— žolę pjauti 
— sniegą kasti 
— nenaudojamus kambarius valyti 
— namą remontuoti 

ir norėtumėt: 
— su bendraamžiais daugiau draugauti 
— atsikratyti namų priežiūros 

turime jums pasiūlymą: 
ATSIKRAUSTYKITE GYVENTI Į PASAULIO LIETUVIŲ CENTRĄ! 

Čia rasite: 
— ramų užmiesčio gyvenimą 
— lietuvišką aplinką 
— šviesų, erdvų „condominium'' 

Visi planai dar neužbaigti, bet taip pramatyta: 

— bus įrengta 20 „condominium" butų šiauriniam pastato sparne 
— butai bus keturių ir trijų kambarių 
— virtuvės turės naują šaldytuvą ir krosnį ir daug spintelių susidėjimui 
— prausyklos turės keramikines grindis 
— butuose bus daug langų 
— salonas ir miegamasis bus išklotas gražiais kilimais 
— keltuvas į antrą aukštą 
— ir dar daugiau patogumų 

Kainos dar nenustatytos, bet atrodo, kad bus tarp $25,000—$60,000. 
Pirmenybė nuosavybę įsigyti bus duodama vyresnio amžiaus žmonėms. 

Kviečiame PLC narius ir jų svečius, visus lietuvius, Į informacini susirinkimą SEKMADIENĮ, 
RUGPJŪČIO 27 d. 12:30 v. p.p. CENTRE smulkiau sužinoti apie i[ ypatingą projektą. 

MIEGAMASIS PRAUSYKLA VIRTUVE 

* Planas 

GrSkefc + Smith Architects, Ltd. 

SALIONAS VALGOMASIS 

Pasaulio Lietuvių Centras 
'Pavyzdys keturių kambarių „condominium" 

PASAUUO UETUVIŲ CENTRAS 
511 E. 127th St. 
Lomont, Illinois 
(312) 257-8787 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

H «is. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąž-
ningai patarnaus 

j . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAI.TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

7782233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636 6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba^ionte būti 
Rimo Stankaus khjentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Gr*Jfc 
1 

21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbattel Mayerdėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo par? šyla lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4 5 4 5 W. 6 3 r d St . 
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9 

REAL E S T A T E 

m mis. 
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. 
One stop Real Estate 

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

59S3 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

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

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

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

D a ž y m a s n a m ų iš v idaus ir lauko; 
kambarių remontav imas, elektros ir 
vandent iekio ta isymas. Skambink i te 

V y t u i : 9 2 5 - 5 3 0 0 . 

Namai apžlūrajmul 
Sekmadienį, rugpjūčio 27 d. 

nuo 1-4 v. p.p. 

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! 

5919 S. Sawyer 

2 mieg. mūro ,.bi-level", 3 metų namas 
Didelė virtuvė, daug spintelių ir indauja; 5 
laiptai į žemutini aukštą; 2 auto garažas; 
centr. oro šaldymas; atremontuotas vonios 
kamb. Vertas dėmesio. Skambinkite dabar! 

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

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 .»ambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 438-8600 

HELP VVANTED 

ELECTRONICS 
Mušt speak fluent English 

LaGrange are electronics manufacturing 
company is seeking qualified electronics 
technicians Duties include testing and 
troubleshooting microprocessor based fuel 
control systems Associates degree or trade 
school certificate m Electronics is reguired. 
We offer excellent benefits and working 
conditions. Call for appointment. 

485-4200 Ext. 429 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

ITALUOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

Šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl., spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SUSIVIENIJIMĄ 

f— 
i 

Msng. Frank L. Yashkas, Lie
tuvių katalikų susivienijimo dvasios 
vadas. 

Lietuvių Ka ta l i kų susivie
nijimas yra labai daug padėjęs 
savo nariams ligos ir mirt ies at
veju. Jo pa rama l ietuviškiems 
reikalams yra laba i didelė. 
Lietuvos a ts tovybės pata lpų 
remontui 1000 dol. Tautos fon
dui 3000 dol. Šv. Kazimiero 
minėjimui — 2000 dol. 600 metų 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje 
paminėjimui — 2000 dol. Liet. 
katalikų Bažnyčios kronikai ir 
Rel ig inei š a l p a i 5 0 0 0 dol. 
Paskut in iame seime Lietuvių 
katal ikų Religinei šalpai vėl 
paskyrė 1000 dol. Šv. Alfonso 
parapijai Baltimorėje 500 dol. ir 
keturias stipendijas po 500 dol. 
gabiems mokin iams pradedan
t iems mokslą kolegijose a r uni
versitetuose. Šios organizacijos 
naudingumas yra neužginčija
mas. Todėl 71 seimo proga 
tenka pažvelgti į jos veiklą. 

Lietuvių Katal ikų susivieniji
mo 1989 m. se imas buvo Balti
morėje liepos 30, 31 ir rugpjūčio 
1 dienomis. J a m e dalyvavo 44 
delegatai. Seimas buvo pradėtas 
p a m a l d o m i s . Šv . Alfonso 
lietuvių bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo msgr. F r a n k L. Yashkas, 

S T A S Y S G A R L I A U S K A S 

kuris gerai kalba lietuviškai. Po 
pamaldų Lietuvių namuose įvy
ko delegatų priėmimas. Buvo 
graži proga pamatyt i Baltimo
res lietuvių muziejų, įsikūrusį 
Lietuvių namuose ir šalia jų 
esantį parką su vyčiu, koplyt
stulpiais ir skulptūromis. Šią 
v ie tą a m e r i k i e č i a i v a d i n a 
„mažąja Lietuva", kurios rajone 
yra susibūrė nemažai lietuvių ir 
ji y ra labai ar t i miesto centro. 

Antrąją seimo dieną, delega
t a m s užs i reg i s t ravus , buvo 
sudarytas seimo prezidiumas. 
Pirmininkavo Frank J. Kati lus 
( P r a n a s Ka t i l i u s ) . Vicepir
mininko pareigos teko Jonui 
Vainiui . Sekretoriavo Leocadia 
Donarovich ir jai padėjo Rose 
Kizis. Pagal nusistovėjusią tvar
ką vyko centro valdybos narių 
pranešimai. Dvasios vadas prel. 
P. Yaškas kalbėjo apie susiti
k imus su vysk. Pauliu Baltakiu, 
suo rgan i zuo t ą ekskur s i j ą į 
Romą, arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio palaimintuoju paskel
bimo iškilmes ir išvardino Penn-
sylvanijos lietuvių bažnyčias, 
kuriose gavėnios metu buvo 
pravestas giedojimas „Graudūs 
verksmai" . Taip pat prisiminė 
buvusio susivienijimo dvasios 
vado prel. J .Balkūno mirtį. 

Prezidentas Thomas E. Mack 
pas idžiaugė sėkmingu susi
vienijimo šimto metų sukakties 
paminėjimu Wilkes Barre seime 
ir prisiminė, kad prieš 32 metus 
seimą turėjome Baltimorėje. 
Susivienijimo organas „Garsas" 
tvarkomas redaktorės Florence 
Ecker t susilaukė gražių atsi
liepimų. Sumažėjus organizaci
jos nar iams yra įvesta populiari 
gyvybės apdrauda, kur i paska
t ins narių augimą. Organizaci
jos finansinis stovis yra labai 

geras. Apdraudos padengimo 
ratą yra pakilusi iki 171.02^. 
Pasi t ikėdamas su viltimi žiūri 
į organizacijos augimą. 

Viceprezidento Frank Katilus 
pranešime jo veiklos rūpesčiai 
buvo p a n a š ū s į prezidento 
Thomas E. Mack. 

Sekretorius ir egzekutyvinis 
direktor ius pranešė, kad. ap
draudos departamentui patvir
t inus , y ra naujas apdraudos 
planas: „Single Premium Life 
Plan". Tai yra vienkartinio ap
mokėjimo planas, pavyzdžiui 1 
metų jaunuolį visam gyvenimui 
a p d r a u s t i 2000 dol. sumai 
užtenka sumokėti vienkartinį 
mokes t į 106 d o l e r i u s . 
Apdraudžiant 5000 dol. užtenka 
265 dolerių. Paminėjo, kad 
susivienijimas apmokėjo t r ims 
vaikams stovyklavimo išlaidas 
seselių išlaikomoje stovykloje 
„Aušroj", Elmhurst vietovėje. 
Atkreipė dėmesį, kad, pametus 
a p d r a u d o s , . c e r t i f i k a t u s " , 
išduodami duplikatai už mažą 
atlyginimą. 

Iždininkė Leokadia Donaro
vich p a t e i k ė sus iv ieni j imo 

Thomas E. Mack, Lietuvių kataliku 
susivienijimo pirmininkas. 

MŪSŲ KOLONIJOS 
DVIEJŲ LIETUVIŲ 
KLUBŲ GRAŽI 

B E N D R Y S T Ė 

Pavyzdžiu švyti graži dviejų 
Lietuvių klubų bendrystė . Apie 

tai seniai buvo ka lbė ta , bet 
praėjo ilgesnis la ikas iki nuo
širdi draugiškumo šilima sujun
gė Beverly Shores ir Union Pier 
Lietuvių k lubus į gražų ben
dradarbiavimo ratą. Pr ieš kele
rius metus buvusi Beverly Sho
res Lietuvių klubo p i rmininkė 
pirmoji pradėjo platesniu mastu 
bendradarbiavimą su kaimy
nais Union Pier , o po to tęsia 
pirmininkai J o n a s Vaznelis ir 
Edmundas Vengianskas. Bever
ly Shores klubas rengia Vasario 
16 dienos minėj imus, o Union 

• Pier tragiškojo birželio dieną. 
Vasaros sekmadienia is Union 
Pier, Gintaro vasarvietėje atna
šaujamos šv. Mišios, o žiemos 
metu kar tą mėnesyje Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje. 
Talkina Chicagos jėzuitai ir 
marijonai. 

Ryškinant ta rpusavį bendra
darbiavimą, vieni pas ki tus 
lankosi rengiant vasaros geguži
nes bei rudens bal ius . Be to, 
Union Pier rengia Naujų Metų 
sut ikimus ir Užgavėnių blynų 
popietes. Toks organizacinis 
b e n d r a d a r b i a v i m a s y r a vis
pusiškai ver t ingas . Užmezga
mos pažintys, į aktyvesnę visuo
meninę veiklą įsijungia buvę 
tylieji. S e k a m a l iaudies iš 
mintis: „Kur du stos, visados, 
daugiau padarys". Abu Lietuvių 
klubai sudėtinai tur i per 300 
narių. Tiek į gėrybių aruodą 
buvo sudėta, jei kas užsimotu 
lenktyniaut i a r pasekti pa 
vyzdžiu. Lietuviškos veiklos 
ąžuolą- tik naujomis šakomis 
pas ipuoš tų . Ka i k a s kel ia 
sumanymus rengti ir platesnius 
bendrus ku l tū r inus renginiu-

bei minėjimus. Taip pat politi
nio bei visuomeninio gyvenimo 
simpoziumus. Chicaga netoli, 
valandos kelio, iš ten ir talka 
lengvai pasiekiama. 

Laba i gražų, įvairiaspalvį 
renginį surengė Union Pier 
Lietuvių klubas savo ilgamečiui 
p i rmininkui Edmundui Ven-
gianskui. J i s yra žymus visuo-
meninkas , eilės organizacijų 
p i rmininkas , energingas ir su
m a n u s veikėjas, ak tyvus spau
dos žmogus. Gaila, kad Bever 
ly Shores negalėjo dalyvauti, 

nes tą dieną šventė balfinin-
kės, aktyvios visuomeninkės 
Rūtos Arbienės gimtadienį. Tai 
t r ad ic inė lietuvių kolonijos 
dalies graži šventė. 

Šį sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., 1 vai. p.p. Stankūnų Pines 
restorano sode rengiama Bever
ly Shores Lietuvių klubo didžioji 
vasaros šventė-gegužinė. Su
važiuos lietuviai iš Indianos, Il
linois ir Michigano valstijų, iš 
ar t imesnių ir tolimesnių lietu
vių kolonijų. 

v k 

finansinį stovį. Apyvarta siekia 
arti pusantro milijono. 1989 m. 
išmokėti nar iams dividendai 
49,292 dol . sumoje. Iždo 
globėjų patikrinimo aktas su
tiko su iždininkės duomenimis. 
Medicinos direktoriaus Joseph 
A. Stankaičio pranešime buvo 
pateikti naujų narių priėmimo 
sveikatos patikrinimo rezultatai 
už 4 metus. Direktorių — Leo
na rdo Mike l ion io . Albinos 
Poškos ir Jono Vainiaus prane
šimuose buvo apibūdinta jų 
lokalinė veikla susivienijimo 
naudai. „Garso" redaktorė Flo
rence Eckert supažindino su 
laikraščio leidimo rūpesčiais ir 
yra dėkinga kun. Kornelijui 
Bučmiui už parūpinimą medžia
gos ir tvarkymą „Garso" lietu
viško skyriaus. „Garsas" turi 
1672 prenumeratorius. Jo senų
jų metų komplektai yra mikro
filmuojami. 

Po pirmosios sesijos delegatai 
iš Holiday Inn pėsčiomis nuėjo 
į Sv. Alfonso bažnyčią 
pasimelsti už mirusius susi
vienijimo narius. Šv Mišias 
aukojo prel. F. Yashkas. Šv. 
Alfonso bažnyčios klebonas kun. 
A n t a n a s D r a n g i n i s graž iu 
žodžiu sutiko delegatus. Iš jo 
sužinojome, kad šios bažnyčios 
klebonu kurį laiką yra buvęs St. 
John Neumann. 

Antroje sesijoje buvo išklau
syti konsti tucinių komisijų 
pranešimai ir aptarti iškilę 
k l a u s i m a i . Se imas n u t a r ė 
palikti tą pačią centro valdybą: 
prel. Frank L. Yashkas — 
dvasios vadas. adv. Thomas E. 
Mack — prezidentas, Frank 
J.Katilus — viceprezidentas, 
Charles A. Liscosky — sekreto
rius, Leocadia Donarovich — 
iždininkė, George F. Sadauckas 
ir Rosalie Kizis — iždo globėjai, 
dr. Joseph A. Stankaitis — dak
ta ras kvotėjas. Vietoje pasi
traukusių direktorių Leonardo 
Mikelionio ir Albinos Poškos 
buvo išrinkti Charles J. Mack ir 
Echvin Sites. Jonas Vainius 
i š r inktas aklamicijos būdu. 
Kitos konstitucinės komisijos 

buvo papildytos aklamacijos* 
būdu. 

Baigus dienos darbus, dele
gatai buvo pakviesti išvykai iš 
Baltimores „Inner City" uosto 
„Bay Lady" laivu į jūrą. Flo
rence Eckert pasirūpino visus 
susodinti vienoje vietoje prie 
stalų, kur buvo nu ta r ta vaka
r i e n i a u t i . S u s i p a ž i n u s su 
žymesnėmis vietomis, grįžtant 
namo buvo padainuota lietuviš
kų dainų. Paskutinėje sesijoje 
buvo aptarti įvairūs sumanymai 
ir praktiški siūlymai. Prisaik
dinus naująją valdybą, oficiali 
se imo d a r b o t v a r k ė b a i g t a 
Tautos himnu. Iki banketo buvo 
pakankamai laiko ir delegatai 
nuvyko apžiūrėti į Tautinio 
Akvariumo, kuris yra vienas iš 
didžiausių ir įdomiausių Ameri
koje. 

Oficialią banketo programą 
pravedė susivienijimo prezi
dentas Thomas E. Mack, ku
riam netrūko humoro pristatant 
garbės svečius. Pirmiausia buvo 
pagerbtas Frank Katilus, kaip 
labiausiai pasižymėjęs susi
vienijimo tarnyboje asmuo. J a m 
buvo įteiktas Šv. Kazimiero 
meda l i s , pere inamoji pre l . 
Balkūno įsteigta pasižymėjimo 
dovana. Garbės svečių tarpe 
buvo kun. Antanas Dranginis ir 
Edvvard Miller. rusu kalbos 
mokytojas, kurio du studentai 
Tanya Svviderski ir Jame Demp-
sey, vykdant studentų pasi
keitimo programą, buvo nuvykę 
į Vilnių. Edward Miller kaip 
pragrindinis banketo kalbėtojas 
supaž ind ino d e l e g a t u s su 
studentų pasikeitimo programa 
ir tiksliai atpasakojo okupuotos 

"Lietuvos dabartinę padėtį. Po to 
pakvietė minėtus s tudentus 
p a r o d y t i L ie tuvos vaizdų 
skaidres ir papasakoti savo 
įspūdžius iš Vilniaus. Studentai 
savo t r u m p a i s ir t i k s l i a i s 
atsakymais patenkino delegatų 
smalsumą. Dėmesys Lietuvai 
buvo n e p a p r a s t a i d ide l i s . 
Banketas buvo ne vien pasi-
vaišinimas ir pabendravimas, 
bet ir graži informacija apie 
Lietuvą iš k i ta taučių lūpų. 

Lietuvių Katalikų susivieni
j imo n u g a r k a u l į suda ro 
Pennsylvanijos lietuviai. J ie ne 
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Mylimai Mamai, buv. Sibiro temt ine i 

A.tA. 
JUZEI ŽUTAUTIENEI 

mirus, širdingai užjaučiame dukrą DANĄ ir jos vyrą 
JUOZĄ NOREIKUS, a n ū k u s dr. ALMĄ ir VIDĄ. 

Kun. Mykolas Kirkilas 
Rūta Arbienė 
Gediminas ir Vanda Balukai 
Eugenijus ir Danguolė Bartkai 
Julija Bubinienė 
Jaunutis ir Antanina Dagiai 
Jurgis ir Alė Daugvilos 
Vytenis ir Irena Jonynai 
Jonas ir Nina Jurkšaičiai 
Jonas ir Vincentina Jurkūnai 
Vytautas ir Ieva Kasniūnai 
Jonas ir Ona Kavaliūnai 
Gediminas ir Zota Mickevičiai 
Leonas Nekus 
Henrikas ir Dana Novickai 
Kazimieras ir Elena Pociai 
Valerijonas ir Ella Radžiai 
Petras ir Meilutė Ruliai 
Julija Vailokaitienė 
Irena Valiulienė 
Natalija ir Jonas Vazneliai 
Marija Vilutienė 

Beverlv Shores, Ind. 

K.-iirrn nmiu Iirtii>ii| k i ubu pirmini n k u Iš kaires Edmundas Vengians
kas ir Jonas Vaznelis. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, IL 60629. 

visi gali susikalbėti lietuviškai, 
bet myli Lietuvą, moka giedoti 
T a u t o s h imną , l i e t u v i š k a s 
giesmes savo bažnyčiose ir problema" 
užklydusį svečią pavaišinti savo 

gamybos l i e t u v i š k u s ū r i u . 
Kalba ya ne t ik jų. bet ir vėliau 
atvykusių imig ran tų vaikų 

Anapus saules ner debesynų 
Ir nebaugina baisi audra... 
Tik dienos džiaugsmas ten begalinis, 
Anapus saulės — dangaus diena! 

A.tA. 
EDVARDAS J. SABAS 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 21 d., sulaukęs 25 metų amžiaus. 
Priklausė skautams akademikams ir Lietuvių Jaunimo 

sąjungai Chicagos skyriui. 
Giliame nuliūdime pasiliko tėvai Jurgita ir Juozas Sabai, 

sesutė Audra, senoliai Halina ir Zigmas Moliejai ir Albina 
Sabrinskiene. teta Joana Freeman su šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St., penktadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 v.v. 
Laidotuvės šeštadienį, rugpjūčio 26 d. Iš koplyčios 9 v. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia ir po gedu
lingų pamaldų velionis bus nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines. 

Vietoje gėlių šeima pageidauja aukoti Jaunimo centrui. 
Lietuvių Jaunimo sąjungos Chicagos skyriui, radijo „Margu
tis" programai. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODKRNlSKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i - 523 -0440 i r 523-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St.. C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So. 50 th A v.. C ice ro 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAttlCZ 

LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIAI 

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

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

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

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA< HICACtME BEI PK1EMIESC 
Tel. 652-5245 

irosF. 
! 

< \ 
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x Aštuoniasdešimt metų 
yra ilgas laiko tarpas lietuviš
kai spaudai išeivijoje. Šiemet 
liepos 12 d. suėjo tiek metų 
„Draugui", kurio renginių ko
mitetas rengia banketą rugsėjo 
24 d., sekmadienį, Martiniąue 
pokylių salėje. Stalus užsisako 
organizacijos ir pavieniai veik
lesnieji asmenys, bet taip pat 
gali pavieniai dar užsisakyti bi
lietų pas renginių komiteto na
rius arba „Draugo" administra
cijoje. 

x Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, padarys 
informacinį pranešimą apie 
susitarimą su okupuotos Lietu
vos veikėjais Gotlando saloje. 
Pranešimas bus rugsėjo 1 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Jauni
mo centro mažojoje salėje. Kvie
čiami visi radijo, spaudos atsto
vai ir visuomenė. 

x Jaunosios kar tos visuo-
meninkė Vida Jonušienė skai
tys paskaitą Tautos šventės te
ma rugsėjo 17 d. Tautos šventės 
minėjime Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Moterys ir mer
gaitės kviečiamos puoštis tauti
niais rūbais. Kviečia visus gau
siai dalyvauti Amerikos Lietu
vių Tautinė sąjunga. 

x Kun. Antanas Rubšys 
Ateitininkų studijų dienose 
Dainavoje rugsėjo 3 d., sekma
dienį, popiet skaitys paskaitą 
tema „Kristaus asmuo ir dabar
tinis žmogus: ,0 kuo jūs mane 
laikote?" ". Dalyviai prašomi iš 
anksto perskaityti šv. Morkaus 
ir Jono evangelijas. 

x LB Kultūros taryba ruo
šia „Amžino įšalo žemėje" kny
gos pristatymą. Tai vaikų ir jau
nuolių prisiminimai apie sovie
tinius lagerius ir mokytojų gar
bingą rolę, puoselėnant jaunime 
meilę tėvynei. Vakaronė bus 
penktadienį rugpjūčio 25 d. 8 
vai. vak. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Kviečiami at
silankyti ir nusipirkti labiausiai 
skaitomą knygą Lietuvoje. 

x Studentų ateitininkų sto
vykla (Akys) prasidės sekma
dienį, rugpjūčio 27 d., Dainavo
je. Centro valdyba kviečia visus 
studentus stovykloje dalyvauti. 

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti ligonę. 
Galima gyventi kartu. Kreiptis 
tel.: 767-9125. 

(sk.) 
x Lietuvis pensininkas ieš

ko nuomoti kambarį prie šeimos 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Skambinti tik tarp 9-10 v. ryto, 
tel. 737-4246. 

(sk.) 
x Rugpjūčio 25 d. sueina 10 

metų, kai mirė mūsų brangi 
Mamytė, Močiutė, Uošvė ir Pus
seserė a.a. Stasė Paltarokie-
nė. Už ją ir už tėvelį prof. Joną 
bus atlaikytos šv. Mišios tėvų jė
zuitų koplyčioje rugpjūčio 27 d. 
11:15 v. ryto. Draugus ir pažįs
tamus prašome už velionis pa
simelsti. 

(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, 2665 W. 
69 St., Chicago, 312-436-7772. 

(sk.) 

x International Meat Mar-
ket savininkai, Petras ir Izabe
lė Burkauskai. 2913 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
4364337, kviečia visus atsilan
kyti į jų parduotuvę. Ten rasite 
didelį pasirinkimą įvairių rūky
tų ir šviežių mėsos produktų: 
dešrų, skilandžio, jautienos, ver
šienos, avienos, kiaulienos ir kt. 
Parduotuvė atidaryta:. 9 v.r.—6 
v.v. kasdien, 9 v.r.—5 v.p.p. 
šeštadieniais. 

(sk.) 

x A.a. kun. Jonas Borevi-
čius, SJ, 82 metų amžiaus, mirė 
rugpiūčio 23 dieną. Bus pašar
votas Jaunimo centro didžiojo
je salėje penktadienį, rugpiūčio 
25 d., nuo 3 vai. p.p. Atsisveiki
nimas bus vakare 7:30 vai. Šv. 
Mišios bus šeštadienį, rugpiūčio 
26 d., 10 vai. ryto. Po pamaldų 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je kūnas bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines ir pa
laidotas jėzuitams skirtame 
sklype. 

x Amerikos Lietuvių Tary
ba, kurią sudaro daugelis orga
nizacijų, spalio 22-23 dienomis 
Los Angeles, Cal., mieste rengia 
Lietuvių kongresą. Papildyti lė
šoms, kad Lietuvių kongresas 
pasisektų, yra išsiuntinėti lai
mėjimų bilietėliai paskiriems 
asmenims. Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdyba prašo nenu-
mesti knygučių, o jas užpildyti 
ir su savo auka siųsti Altai. 
Taip pat priimamos aukos iš 
paskirų asmenų ir organizaciją. 

x Gražinos ir Jono Stankū
nų restoranas Pines prie 12 
kelio Beverly Shores, yra labai 
gražiai išdekoruotas lietuvių 
dailininkų meno darbais. Resto
ranas pagarsėjęs plačioje apylin
kėje. Lietuvių klubo nariai čia 
rengia susirinkimus, svečių 
priėmimus, didesnius parengi
mus. Rugpjūčio 27 d. rengiama 
klubo gegužinė taip pat bus 
Stankūnų restorano sode. 

x Bronius Gelažius, Chica
go, 111., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, lietuviškos spaudos 
rėmėjas, buvo atvykęs į „Drau
gą", įsigijo naujausių leidinių ir 
septynis bilietus į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 24 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 

x Aldona Erciūtė iš Taura
gės ieško savo motinos pussese
rių, Onos ir Elenos Muskus, gy
venusių 828 W. 34 PI., Chicago, 
IL 60608 apie 1968 metus. Ži
nantieji apie jas, prašomi rašy
ti: Petrui Kaušui, 7158 S. 
Fairfield Ave., Chicago, IL 
60629. 

(skl.) 
x Algis Liepinaitis dabar 

dirba First Rate RLT, 4545 W. 
67 St., Chicago, tel. 767-2400. 
Šįmet jis pardavė namų už 3 
mil. dolerių vertės. Prašome pa
sinaudoti jo mandagiu patarna
vimu. 

(sk.) 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muzi jaus 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. 

(sk) 

x Jaunas Argentinos lie
tuvis ieško bet kokio darbo. 
Skambinti: 445-9044 arba 
422-0101. 

(sk) 

x Ieškoma moteris prižiū
rėti mergytę ir berniuką Glen 
Ellyn apylinkėje. Laikas ir alga 
pagal susitarimą. Kreiptis: 
dienos metu 597-7843, po 3 v. 
p.p. 858-6438. 

(sk) 

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti ligonę. 
Galima gyventi kartu. Kreiptis 
tel.: 767-9125. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Komitetas rengiąs deimantinę sukaktį Nekalto Prasidėjimo parapijai. Iš kairės: Kazimieras Pet-
kūnas, Marija F. Kinčienė, klebonas kun. Antanas Puchenski ir Petras Katauskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEKALTO PRASIDĖJIMO 

PAR. DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapija buvo įsteigta 1914 m. 
rugsėjo mėn. Dievui laiminant 
ir nuolatinėmis pastangomis se
nesniųjų ir jaunų parapiečių, ši 
parapija yra aktyvi ir dirba Die
vo garbei. Šios parapijos vado
vybė ir komitetai kviečia visus 
jungtis į šios parapijos 75 metų 
minėjimą, kuris bus šių metų 
spalio 22 dieną. Padėkos Mišios 
bus 2 vai. po pietų, o iškilmm-

x Pranas Nenorta, East 
Chicago, 111., mūsų nuolatinis 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, nuo birželio 1 d. apsi
gyveno pas savo dukrą Apoloni
ją Salomėją, dėl akių susilp
nėjimo prašo sustabdyti „Drau
gą", bet jį rems, nes jis yra rei
kalingas, atlieka didelį ir svar
bų lietuvišką darbą. Nuoširdus 
ačiū už 100 dol. auką. Linkime 
sveikatos ir Aukščiausiojo 
palaimos. 

x Norman Burstein, Skokie, 
111., kailių prekybininkas, kiek-
vieneriais metais dalyvauja 
„Draugo" metiniame bankete. Ir 
į šių metų pokylį įsigijo du 
bilietus. 

x Lemonto Misijos koply
čioje rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
9:30 vai. ryto bus Vaikų Mišios. 
Visi vaikučiai kviečiami ir lau
kiami. Nuo spalio 1 d. Vaikų 
Mišios Lemonto Misijos koply
čioje pastoviai bus kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį. 

x DUX MAGNUS išvyką i 
Lietuvą/plokštelę parėmė: 110 
dol. J. Bajalis, 100 dol. V. Vebe-
liūnas, dr. J. V. Dubinskas, 60 
dol. dr. L. Griniūtė, F. Čarnec-
kas, 50 dol. Brighton Pk. Namų 
Sav. dr-ja, K. Mikolajūnas, G. D. 
Šilingaitės, J. Gabrius, 35 dol. 
A. Meilus, 25 dol. P. Vygantas, 
dr. J. I. Makštutis, dr. I. Jasys, 
J. Kinderis, Z. Žvirgždys, J. 
Virpša. Nuoširdus ačiū! 

(sk.) 

x Ieškomas Vladas Čiuže-
lis, Igno sūnus, gim. apie 
1918-1920 m. Plungės raj., Ju-
dėnų km. Ieško brolis Vytautas. 
Žinantieji apie Vladą Čiuželį 
prašomi pranešti: Leo Kudir
ka, 2115 S. 50 Ave., Omaha, 
NE 68106, arba skambinti „co-
lect" 402-554-8440. 

(sk.) 
X „Aušros Vartų" tunto se

sės kviečia lietuvių visuomenę 
į ruošiamą 40 m. jubiliejaus 
balių, kuris įvyks š.m. rugsėjo 
30 d. 6 v.v. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. 

(sk.) 

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

(sk) 

gas minėjimas bus Martiniąue 
Grand Ballroom, 2500 VVest 
94th Place, Evergreen Park, 111. 
Kokteiliai bus 5 vai., o pietūs — 
6 vai. vakare. 

Didžiausia padėka didelei sa
vanorių grupei, kurie vadovau
ja t am didingam renginiui. 
Daugiausia nusipelno padėkos 
šie: Marija F. Kinčienė, pirmi
ninkė, Kazimieras Petkūnas, 
knygos paruošėjas; Petras Ka
tauskas, kasininkas, klebonas 
kun. Antanas Puchenskis, kuris 
inspiruoja dirbti ilgus mėnesius, 
kad šis renginys duotų gerus 
vaisius. 

Parapijos kunigai, darbų va
dovai ir dirbantieji kviečia jus 
visus dalyvauti minėjimo Mišio
se ir renginyje salėje. Pietų 
bilietų kaina yra 35 dol. asme
niui. Gausite gerą maistą, gėri
mą ir garsią Franz Bentler mu
ziką su orkestru ir smuikais, pa
gal ją galėsite ir pašokti. 

Būtų malonu matyti senuo
sius ir naujuosius parapiečius, 
draugus ir pastebėti ypatingus 
dalykus, ką parapija ir mūsų 
bažnyčia gali paruošti. Skam
binkite klebonijai tel. 523-1402 
dėl informacijos. 

K. 
SVARSTYTI KLAUSIMAI 

LFB SAVAITĖJE 
Dainavoje rugpjūčio 13-20 die

nomis vykusi 33-ji Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaitė buvo gausi dalyviais, 
įdomi paskaitomis, simpoziu
mais ir diskusijomis. Be išimties 
visos temos lietė Lietuvą ir su 
ja susijusius klausimus. Savai
tėje aktyviai dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos. Kun. R. Repšys, sto
vyklos kapelionas, skaitė pa
skaitą apie Lietuvos Bažnyčios 
atgimimą, S. Galadauskas refe
ravo apie jaunimo įnašą į tau
tos laisvės sąjūdį, dail. K. Bal
čikonis kalbėjo apie Lietuvos 
menininkus ir pasidalijo patir
tais įspūdžiais, o kun. A. Sva
rinskas taikliai vertino įvykius 
ir jų pasekmes. Dr. K. Girnius 
iš Vokietijos nagrinėjo Lietuvos 
įvykių eigą grynai iš politinio 

taško. Jo paskaitoje buvo šaltai 
ir objektyviai interpretuojami 
įvykiai bei faktai. Pranešimą 
apie Europos lietuviškųjų studi
jų savaitę padarė J. Ardys. 

Simpoziume, kuriame dalyva
vo dr. A. Šležas, V. Volertas ir 
P. Narutis, buvo keliamas lietu
vių išeivijos veiksnių konferen
cijos reikalas. Kito simpoziumo 
dalyviai, neseniai lankęsi Lie
tuvoje, žvelgė įją išeivių akimis: 
B. Brazdžionis, dr. A. Darnusis, 
J. Kojelis, V. Rociūnas dalijosi 
savo pastabomis ir vertinimais, 
prie kurių jungėsi ir kiti nese
niai Lietuvoje buvoję dalyviai. 
Atskirą simpoziumą Lietuvos 
padėčiai ir išeivijos santykiams 
su ja vertinti sudarė LB darbuo
tojai: dr. V. Bieliauskas, dr. A. 
Razma, dr. P. Kisielius ir B. 
Nainys. Vadovaujant dr. V. 
Vardžiui, šio simpoziumo daly
viai pateikė vertingų minčių ir 
siūlymų. 

Ištisa diena buvo skirta pokal
biams apie naujų metodų reika
lą ir pritaikymą laisvinimo dar
buose ir ypač kontaktuose su 
JAV valdžios įstaigomis. Kalbė
jo L. Kojelis, ukrainietis E. 
Iwanciw, R. Janulevičiūtė, A. 
Banionytė. Pokalbiams vadova
vo I. Bublienė. Simpoziume pa
reikštos mintys buvo drąsios, 
nevyniojamos į vatą, vietomis 
gal net per aštrios, bet siūlymai 
ir pateikti projektai rado savai
tės dalyvių pritarimą ir paruošė 
dirvą naujo „Akcijos centro" 
pradžiai. Lietuvos ūkiskaitos 
reikalai buvo nagrinėjami pla
čiame simpoziume, susidedan
čiame iš prof. F. Palubinsko, J. 
Pabedinsko, A. Raulinaičio, dr. 
R. Aukštuolio, dr. A. Damušio 
ir dr. V. Bieliausko. 

Šeštadienio vakare savaitės 
užbaigai buvo suruoštas poezi
jos ir dainos vakaras su poetu 
Bernardu Brazdžioniu ir soliste 
Rita Markelyte-Dagiene. Savai
tės metu vyko dail. Linos Palu
binskaitės ir dail. K. Balčikonio 
meno darbų paroda. 

Plačiau apie šią savaitę bus 
rašoma vėliau. 

jb 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvos Dukterų drau
gijos gegužinė buvo liepos 30 d. 
Dalios Tutlytės-Mrovviec ir Emi
lijos Tutlienės ūkyje. Laimėji
mus sėkmingai pravedė Aldona 
Minelgienė ir Gintas Nalis. 

— Viktoras Raišys, Nijolės 
ir dr. Vidmanto Raišių sūnus, 
baigė VVashingtono universite
tą, įsigydamas bakalauro laips
nį. Dabar ieško darbo savo 
mokslo srityje. 

— Annette Skalishis gavo 
stipendiją mokytis Vasario 16 
gimnazijoje Vokietijoje. Ji tuoj 
išvyks į Europą, ten išmoks ir 
lietuvių kalbą geriau negu 
Seattle. 

— Neris ir Andrius Palū-
nai, neseniai apsigyvenę Seat
tle, įsigijo nuosavus namus. 
Taip pat naujus namus įsigijo 
Violeta Kuprėnaitė ir John 
Jessen. Palūnus iš Chicagos 
aplankė Neries Palūnienės mo
tina, šokių mokytoja Nijolė Pu-
pienė, kuri taip pat dalyvavo ir 
Lietuvos Dukterų susirinkime. 

— Seattle Lietuvių Bend
ruomenės susirinkimas bus 
rugsėjo 22 d., penktadienį, 7 vai. 

vak. Inos ir Jim Bray namuose. 
Ina Bertulytė Bray yra Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkė. 

KANADOJE 
— St. Catharines, Ont., lie

tuviai birželio t r ag i škus 
trėmimus paminėjo birželio 18 
d. pamaldomis ir akademine 
dalimi. Pri taikytą dienos 
minčiai pamokslą pasakė kun. 
K. Butkus. Prie paminklo gėles 
padėjo P. Kalainienė ir K. Der-
vaitienė, kalbą pasakė A. 
Šetikas, ypač pagerbdamas 
Sibire kentėjusią O. Šukienę. 

— A. a. Juozas Alonderis, 
buvęs Lietuvos karininkas, 
mirė St. Catharines ir palai
dotas vietos kapinėse. Nuliū
dime liko žmona ir giminės. 

— Prie rotušės Hamiltone 
buvo budėjimas ir vadinamo 
Juodojo kaspino demonstracijos 
rugpjūčio 23 d. 7 vai. vak. 
Budėjimas buvo su žvakėmis ir 
prasidėjo rugpjūčio 22 d. 9 vai. 
vak. Tai ruošė Hamiltono Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 

— Hamiltono Vilniaus šau
lių rinktinės šaulės surengė 
rugpjūčio 27 d. gegužinę „Gied
raičio" sodyboje netoli Caledo-
nijos. 

PAREMKIME LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

PASTANGAS 

Tautai keliantis iš letargo 
miego, ir mes išeiviai negalime 
nuošalyje stovėti. JAV LB-nės 
valdyba aktyviai dirba ir veiklą 
organizuoja, tad ir visuomenė 
turėtų įsijungti ir tas pastangas 
paremti. Pastarasis aukų vajus 
buvo gana sėkmingas, bet 
neturėtumėte čia taško padėti. 
Yra pastovios išlaidos, tad turė
tų būti ir pastovios įplaukos. Vi
siems turėtų būti aišku, kad iš 
solidarumo įnašų jokios veiklos 
organizuoti negalima. Čia ne
darysiu pilnos finansinės apy
skaitos, be t t ik bendrais 
bruožais paminėsiu keletą išlai
dų pozicijų. Pirmiausiai buvo 
nupirktas Lietuvos istorijai po
pierius. Žiniomis iš Lietuvos, jie 
šia išeivijos auka yra labai pa
tenkinti. Palyginamai nedidelė 
suma (50,000 dol.) at l iko 
dvigubą darbą. Buvo nupirktas 
popierius, o Petrašiūnų popie
riaus fabrikas galėjo iš Vakarų 
Europos nusipirkti reikiamų 
įrengimų. Beje, istorijos 100,000 
egz. j au išspausdinta, 
papildomai spausdinama dar 
230,000 egz. Ši papildoma laida 
bus baigta šiais metais, joje ne
bebus „deguto kaušo", o vieto
je jo padėka Amerikos lietu
viams. 

Persitvarkymo sąjūdžiui 
nupirktas modernus kompiu
teris. Prof. Vyt. Landsbergio 
visas kelionės iš laidas 
(lankymosi Amerikoje) padengė 
Lietuvių Bendruomenė. Taip 
pat jam buvo įteiktas kompiu
teris. Tokiu būdu Sąjūdis dabar 
turės du didelio pajėgumo 

Ateinančiu m«-i 
V. Momkus, D 

i [);i:rri iventes komisijos p''-< c!; 1-k tirės:K.Sk; 
Viskontienė iš Toronto. R. Kliorinė is Clevelando 

nsL';rv- N Pupi.nt'. F. Strolia. 
ir muz. J. Govėd.is i* Toronto, 

Nuotr J. Tamulaičio 

kompiuterius. Hitlerio-Stalino 
suokalbiui prisiminti išleista 
speciali „Pasaulio lietuvio" lai
da (trigubu tiražu), kur pateikta 
visa suokalbio dokumentacija. 
Šio papildomo numerio išlei
dimas kainavo apie 8000 dol. 
Bendruomenė tikisi, kad vi
suomenė atsilieps ir savo auka 
spausdinimo išlaidas padengs. 
Tenka paminėti, kad šio spe
cialaus leidinio visas tekstas 
pasiųstas į Lietuvą ir ten bus 
išleistas 35,000 egz. tiražu. Taip 
pat, kad šis suokalbis neliktų 
užmirštas, Bendruomenė 
dideliu tiražu išleido lanksti
nuką. Lankstinukas išleistas 
angliškai ir skirtas ne lietuvių 
visuomenei. Ji vykusiai paren
gė dr. T. Remeikis. Gal pirmą 
sykį įdėtas žemėlapis ir iliust
racijos (spalvotas), dėl kurių 
nereikės ginčų vesti. Tekste 
tėra tik viena klaida, verta 
pastebėjimo (to dar vis ne
galime išvengti), greičiausiai 
korektūros neapsižiūrėjimas. 
Kaip jau buvo minėta, tas 
lankst inukas nėra skir tas 
mums, bet reikia stengtis, kad 
lankstinukas kuo plačiausiai 
pasklistų. Visų mūsų pareiga jį 
išsiuntinėti ar išdalinti. Svarbu, 
kad jį gautų senatoriai, kongres-
manai, laikraščių redakcijos, 
TV ir radijo komentatoriai ir 
politinių mokslų lektoriai. 
Vienu žodžiu visi, kurie turi 
politinį svorį ar formuoja viešąją 
opiniją. 

Dar reikėtų paminėti, kad 
Bendruomenė, stambesne auka 
parėmė buriuotojus, kai jie 
lankėsi Chicagoje. Bendrai* 
žinomų disidentų ir veikėjų 
priėmimas be išlaidų neapseina. 
Taip pat yra reikalingi ir 
asmeniški kontaktai bei visur 
suspėti reikia. Aukos irgi be 
pastangų neateina, reikia tūks
tančius laiškų išsiuntinėti, tai 
yra didelis darbas, kurį B. Jasai
tienė ir D. Korzonienė su savo 
talkomis atlieka. Kai gaunate 
Bendruomenės laiškus, aplink
raščius ar aukų prašymus, prieš 
numesdami, galėtumėte at
siminti ir pagalvoti, kad jos ir jų 
talka laisvalaikius aukojo, kad 
tie laiškai jus pasiektų. Kai tai 
atsiminsite, tuomet gal ne taip 
sunku bus keletos dolerių čekį 
parašyti. 

J. Ž. 
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