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„Aušra", Nr. 52(92) 

(Tęsinys) 
i n dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio 
memuarai 

Tremtis 
1929 m. buvo nutarta or

ganizuoti t r emtys pri
verčiamiems darbams. Kas 
nedirba — tas tenevalgo. Tai 
socializmo principas. Tik šiuo 
principu tegalėjo būti 
organizuojama socialistinė 
tremties sistema. Sovietinė val
džia stengėsi išguiti iš žmonių 
širdžių tokią buržuazinę galvo
seną, kad tremtinių išlaikymu 
turi rūpintis valstybė. Žinoma, 
iš karto toks reikalavimas buvo 
nelengva sovietinei valdžiai įgy
vendinti, tačiau palaipsniui jį 
įgyvendino. 

1927 m. tremtiniams eserams 
ir esdokams mokėjo po 6 rb. 
mėnesiui, o trockistams — po 30 
rb. (juk vis dėlto jie — savi, bol
ševikai). Tačiau pinigų vertė 
dabar buvojau nebe tokia, kaip 
caro laikais. Dabar už mažą 
kambarėlį reikėjo mokėti po 10 
rb. mėnesiui. Be kortelės vienas 
kilogramas duonos kainavo 3 
rb. O kas ėjo į darbą, tiems GPU 
neleido mokėti ir šių pašalpų. 

Nutrėmimas 
1978 m. spalio 18 d. mane iš 

Mordovijos 19-to konclagerio 
Zubo - Poliansko rajone, Lesnoj 

gyvenvietės prižiūrėtojai nuve
dė į voronoką — , juodvarnį" — 
mašiną kaliniams vežioti. Vidu
je „juodvarnis" gali būti 
paprastas metalinis kėbulas — 
tuščias aptvaras. Gali jis turėti 
suolus apie visas sienas. Tai ne 
patogumas, bet dar blogiau, nes 
grūda tiek žmonių, kiek tik 
telpa stačiomis, vieną prie kito, 
kaip silkes statinėje. Gali 
voronokai turėti boksą — siaurą 
metalinę spintą vienam žmogui. 
Gali būti visas voronokas pada
lytas vien tik boksais, t.y. de
šinėje ir kairėje voronoko 
vienutės (boksai), tarsi spintos, 
jos užrakinamos kaip kameros, 
o koridoriuje sėdi sargybiniai su 
vilkiniais šunimis. 

Kai kareiviai varo kalinius į 
voronoką, garsiai šaukia: „Grei
čiau lipkit! Greičiau lipkit! 
Paskubėkit!" Jie ragina tam, 
kad kaliniai negalėtų žvalgytis, 
galvoti apie pabėgimą. Jie 
kalinius grūda taip, kad jie be
skubėdami su savo maišais 
įstringa duryse, net galvas ušsi-
gauna į staktą. Paskutiniam li
pant į voronoką, užtrenkia 
grotuotas vidines geležines 
duris ir išorines duris. 

(Bus daugiau) 

Lietuviams uždraudė vykti 
į Maskvą 

Vilnius. — Sovietai uždraudė 
lietuviams dalyvauti tautybių 
klausimais rengiamoj neoficia
laus spaudos klubo Glasnost 
konferencijoj, kuri įvyko kovo 
12-13 d. Maskvoj. 

LIC žiniomis, kelią į Maskvą 
uškirto Antanui Terleckui, dr. 
Algirdui Statkevičiui, Vytautui 
Bogušiui ir Andriui Tučkui, 
norintiems konferencijoj daly
vauti. 

Naujos pašto kainos 
Washingtonas. Amerikiečiai 

Velykų sekmadienį turės mokė
ti jau 25 centus už pašto ženklą. 
Paskutinį kar tą šis Pašto 
Tarybos mokestis buvo pakeltas 
1985 m. vasario 17 d., kai už 
ženkliuką reikėjo mokėti 22 
centus. 

Pašto deficitas praėjusiais me
tais buvo 223 m ii. dol. Pašto ap
tarnavimo įstaigos buvo privers
tos sutrumpinti darbo valandas 
kai kuriems patarnavimams dėl 
to, kad gruodžio mėnesį buvo su
mažintas Pašto biudžetas. 

Pereinamajame laikotarpyje 
iš vienos kainos į kitą bus 
naudojami specialūs E serijos 
ženklai. Jie jau dabar gaunami. 
Kortelių ženklai dabar kainuos 
15 centų. Žurnalams ir antros 
klasės paštui mokestis pake
liamas 18%. Trečios klasės 
paštui mokestis bus iš 12.5 
centų pakeltas iki 16.7 centų, ir 
už svarą reikės mokėti 48 cen
tus. Laikraščių persiuntimas 
Amerikoje pakils 9.8 centus už 
svarą ir nuo 3.4 iki 5.9 centų už 
vieną (gabalą) s iuntimą. 
Dabartinė kaina yra 9.1 centai 
už svarą. Express paštas 
kainuos 8.75 dol. už 8 uncijų 
siuntinėlį. Ta pati kaina ir už 
mažesnį siuntinuką. 

Antanas Terleckas ir Nijolė 
Sadūnaitė buvo iškviesti 
prokuratūron, kur tardytojas 
Kirilenka perspėjo Terlecką į 
Maskvą nevykti. Sadūnaitei 
kelionė atkr i to dėl ligos, 
išsivysčiusios vasario 16 d. 
saugume, kur ji smarkiai 
peršalo, kai ją visą dieną tardė 
prie atviro lango. 

Dr. Algirdas Statkevičius 
ruošėsi važiuoti kaip Lietuvos 
Helsinkio grupės narys, turįs 
Amerikos pilietybę, bet jį KGB 
pulk. Cesnavičius sulaikė kovo 
11 Vilniuje prie pat traukinio su 
milicininkų ir saugumiečių 
palyda. Statkevičių be sankcijos 
nuvežė į miliciją, padarė kratą, 
pardavė bilietą, grąžino pinigus 
ir liepė sugrįžti namo. 

Vytautas Bogušis ir Andrius 
Tučkus irgi nenuvyko, nes buvo 
aišku, kad juos taip pat sulai
kys. 

Ši konferencijos dalis, skirta 
tautybių klausimams, buvo 
atkelta iš 1987 gruodžio mėn., 
nes ir tada sovietai sulaikė į 
Maskvą važiuojančius ar besi
ruošiančius važiuoti tautybių 
atstovus, jų tarpe lietuvius, 
armėnus, ukrainiečius. Gruo
džio mėn. 11d. Vilniaus trau
kinio stotyje sulaikė tada be-
vyksiančią Nijolę Sadūnaitę ir 
ją palydinčius Vytautą Bogušį ir 
Antaną Terlecką. 

Kovo 12-13 d. tautybių konfe
rencijoj susirinkusieji 70 
dalyvių paskelbė pareiškimą, 
kuriuo pasmerkė lietuvių bei 
kitų tautybių atstovų draudimą 
vvkti Maskvon. 

Priimtas Pilietinių Teisių 
Atstatymo aktas 

Prezidentas Reaganas su Hondūro prezidentu Jose Azcona Hoyo, kuris yra priėmęs Nikaragvos 
laisvės kovotojus savo teritorijoje, dėkoja Amerikai už pasiuntimą karių į Hondūrą. Prez. Az
cona lankėsi Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė, kad jis nemano išvaryti Contras kovotojų iš 
Hondūro. 

Vatikano delegacija vyks Maskvon 
Vat ikano miestas. — Sovietų 

Sąjunga pakvietė Vatikano 
delegaciją atvykti į Maskvą ir 
birželio mėnesį dalyvauti 1,000 
metų krikščionybės jubiliejuje. 
Tačiau šiai delegacijai 
nevadovaus pats popiežius, 
pranešė Vatikanas. 

Kardinolas Johannes Wille-
b rands šią žinią paskelbė 
spaudos konferencijoje, kurioje 
jis perskaitė ir popiežiaus laišką 
tūkstantmetinio jubiliejaus pro
ga uk ra in i eč i ams . Laiške 
popiežius iškelia krikščionybės 
pradžią Europoje ir pažymi, kad 
krikščionių vienybė yra esminis 
pagrindas taikai ne tik Europai, 
bet ir visam pasauliui. 

Šis pakvietimas atėjo iš Rusų 
Ortodoksų bažnyčios patriarcho 
žodžiu. Kai bus gautas oficialus 
pakv i e s t imas raš tu , tada 
popiežius sudarys delegaciją ir 
pasiųs ją į Rusiją, sakė kard. 
Willebrands. 

Popiežiui negal ima 

Popiežius Jonas Paulius II yra 
pareiškęs, jog norėtų aplankyti 
katalikus Sovietų Sąjungoje. 
Bet šiuo metu jis tos pasto
racinės kelionės negali įvykdyti, 
nes Sovietai neleidžia jam 
vizituoti Ukrainą, Lietuvą, 

Latviją, Gudiją ir Kazakstaną, 
rašo Associated Press agentūra. 
Prieš t r i s metus popiežius 
pasakė, kad Sovietai jam 
neleido lankytis Lietuvoje. Esą 
popiežiaus „antisocialistinis" 
nusistatymas trukdo Sovietų 
Sąjungos vyriausybei pakviesti 
popiežių. 

Kard. Willebra;ids priminė 
žurnalistams, kad šiuo metu 
popiežiaus kelionė j Sovietų 
Sąjungą būtų netinkamu laiku 
ir todėl Vatikanas atmeta tokią 
galimybę. 

Laiškas pasaulio vyskupams 

Popiežius išsiuntinėjo visiems 
pasaulio vyskupams 39 pusla
pių laišką, kuriame prašo mels
tis, kad 988 metais su princo 
Vladimiro pasikrikštijimu 
Kieve prie Dniepro krantų, 
Ukrainoje, tas krikštas neštų 
Dievo palaimą ir šiais laikais ir, 
kad jubiliejus pasisektų. Visa 
Katalikų Bažnyčia laukia šio 
jubiliejaus ir dvasiškai bus su 
tais, kurie ten yra patyrę per
sekiojimus ir mirę kankinių 
mirtimi, primena popiežius. 
„Mes jungiamės su savo broliais 
ir seserimis ortodoksais ir ka
talikais krikšto malonėje ir tos 
sukakties jubiliejuje", sako 
popiežius. 

Katyno žudynės Lenkijos seime 

— Washingtone daugiau 
kaip 3,000 palestiniečių su 
vėliavomis ir plakatais demons
travo prieš Izraelio vedamą 
politiką užimtoje žemėje. 

Varšuva . — Pirmą kartą Len
kijos Seimo posėdyje buvo viešai 
i ške l t a s Ka tyno žudynių 
klausimas. Seimo narys Riszard 
Bender, atstovaujantis nepri
klausomai katalikų grupei, 
kreipėsi į užsienio reikalų 
ministrą, kviesdamas pasirū
pinti, kad būtų pilnai ištirtos 
apl inkybės, kuriomis 1941 
metais Katyno miškelyje buvo 
nužudyti keturi tūkstančiai 
lenkų karininkų. Sovietų ir 
lenkų komunis tų oficialūs 
sluoksniai tvirtina, kad žudynes 
Katyne įvykdę naciai, kai tuo 
tarpu Vakarų ir lenkų istorikai 
yra n u s t a t ę , kad k e t u r i s 
tūkstančius lenkų karininkų 
Katyne sušaudę sovietai. 

Seimo narys Bender paragino 
Lenkijos valdžią leisti isto
rikams susipažinti su slaptuose 
archyvuose saugojama doku
mentine medžiaga, kad atsklei
dus visus dar neišaiškintus fak

tus sovietų - lenkų santykiuo
se, jskaitant Stalino ir Hitlerio 
slapto susitarimo tragiškas pa
sekmes Lenkijai 

Pažymėtina, kad apie 60 
lenkų intelektualų ir opozicijos 
veikėjų, jų tarpe uždraustosios 
laisvos profsąjungos „Solida
rumo" lyderis -Valensa, pasi
rašė atvirą laišk ą sovietų inte
lektualų grupei.; tos kviesdami 
drauge su lenkai? išaiškinti Ka
tyno žudynių ka tininkus. 

— Maskvoje v; idžios atstovas 
pripažino, kad sovietinė valdžia 
prieš 65 metus padarė klaidą 
pr iskirdama Azerbaidžanui 
Nagorno - Karabacho terito
riją, kurios gyventojų daugumą 
sudaro armėnai Vakarų spauda 
pažymi, kad pradedantys pasi
reikšti neramumai tautiniais 
sumetimais Sovietų Sąjungoje, 
ilgainiui galės si;Kelti sovietinei 
valdžiai dideliu sunkumų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Tėviškės Žiburiuose" 
L.A. Valiukas ragina prašyti 
prezidentą Reaganą Pabaltijo 
laisvės klausimą kelti pokal
biuose su Gorbačiovu. Jis taip 
pat ragina lietuvius rašyti laiš
kus JAV prezidentui ir prašyti, 
kad Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės reikalas būtų 
įjungtas į regioninių konfliktų, 
kaip Afganistano ir Nikaragvos, 
keliamų klausimų eigą. Reaga
nas dabar reikalauja sovietus 
pasitraukti tik iš Afganistano, 
bet nė vienu žodžiu neužsimena, 
kad sovietai pasitrauktų iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. 

— Salvadore valdančioji par
tija prarado daugumą parla
mente praėjusį sekmadienį 
įvykusiuose rinkimuose. Prezi
dentui Duarte bus daug 
sunkumų valdyti kraštą pas
kutiniais jo prezidentavimo 
metais. 

— Varšuvoje policija turėjo 
daug vargo, kol išvaikė demons
truojančius studentus, kurie rei
kalavo paleisti iš kalėjimo ak
torių VValdemar Fydrich. 

Gruzijos sostinėje įvyko 
studentų demonstracija. Tblisio 
universitete apie 600 studentų, 
rašo Reuterio agentūra, protes
tavo prieš karinius manevrus, 
kurie buvo prie senojo David — 
Garedja vienuolyno. Studentai 
reikalauja, kad prie sostinės 
Tblisio esančios kareivinės var
tojamos kariniam manevram, 
būtų visai uždarytos. Tuo tikslu 
Gruzijos studentai rengia kitą 
protesto demonstraciją balan
džio mėnesį. 

— Penkių Europos kraštų 
vargonininkai dalyvavo aštuo
nioliktoje tarptautinėje vargonų 
muzikos savaitėje, kuri vyko 
Maljorkos Palmoje, Ispanijoje. 
Koncertų repertuarą sudarė 
pagrindiniai Jono Sebastijono 
Bacho kūriniai. Juos atliko šio 
muzikos žanro virtuozai. 
Pažymėtina, kad virtuozų tarpe 
buvo minimas ir Lietuvos 
konservatorijos dėstytojas Leo
poldas Digrys. Deja, lietuvis 
vargonų virtuozas buvo prista
tytas kaip sovietų atstovas ir 
rusų muzikos žinovas. 

— Austrijoje katalikai įteikė 
Nobelio Taikos premijos 
laureatei Motinai Teresei 
250,000 dol. čekį jos vargšų 
šalpai. 

Didelė federalinės 
Washingtonas. — Preziden

tui buvo įteiktas įstatymas, 
pagal kurį suteikiama labai 
plati galia federalinei vyriau
sybei, kokios Reagano Adminis
tracija neturėjo. Daugelis 
ragino, kad prezidentas tą įsta
tymą pasirašytų. 

Tas įstatymas pavadintas 
„Piliečių Teisių Atstatymo ak
tu". Pagal šį aktą, jei gaunama 
bent vieno dolerio parama iš fe
deralinės vyriausybės fondo 
tiesiogiai ar netiesiogiai bet 
kokiai institucijai, visa ta ins
titucija įjungiama į federalinės 
kontrolės sistemą. Esmėje, tai 
yra kiekviena organizacija nuo 
skautų, meno grupių, šalpos ir 
iki visuomenės kolegijų yra 
įjungiamos į federalinę kont
rolę. 

Abejotinos vertės įstatymas 

Jei, sakysim, kas nors Chi-
cagoje gautą paramą išnaudos 
Lemonte, tai VVashingtonas turi 
tą pačą galią tikrinti ten, ar 
buvo laikomasi nus ta ty tų 
taisyklių, pavyzdžiui rasės at
žvilgiu, kaip tai yra taikoma ir 
General Motors korporacijai. Jei 
pavyzdžiui Palos kolegija atlei
do mokytoją, kad jis buvo girtas, 
jis turi teisę užvesti bylą teisme, 
kad jis buvo diskriminuojamas. 

Pagal šį įstatymą amerikie
čiai skaitomi beveik fanatikais, 
kurių institucijos reikalingos 
nuolatinio tikrinimo iš federa
linės valdžios pusės, kad nebū
tų skriaudžiamos moterys, juo-

Sovietai žengia pas 
arabus 

Bahrain. — Pagal arabų ir 
diplomatų šaltinius, Saudi 
Arabija ir Sovietų Sąjunga 
sutarė kokiais pagrindais gali 
atnaujinti diplomatinius ryšius, 
kurie nutrūko prieš 50 metų. 
Tačiau tie ryšiai nebus pradėti 
tol, kol Sovietai neišpildys 
savo generalinio sekretoriaus 
Michail Gorbačiovo duoto 
pažado pasitraukti iš Afga
nistano, praneša tie patys šal
tiniai. Tų ryšių jau nėra nuo 
1938 m. 

Arabų kraštuose pastebimai 
didėja nepasitenkinimas Ame
rika, kaip ji laikosi palestiniečių 
klausimu. Pradėta galvoti, kad 
nebegalima VVashingtonu pasi
t ikėt i . „Kaip tik sovietai 
pasitrauks iš Afganistano, 
Saudis tuojau pat užmegs 
ryšius", sako vienas diplomatų 
Saudis Arabijoje. Po to Persų 
įlankos valstybės Quatar ir 
Bahrain paseks Saudis pavyz
džiu ir pradės formalius ryšius 
su Sovietais. 

Waldheimui kelia bylą 

Viena. — Trys šimtai austrų 
įteikė formalų kaltinimą prieš 
Austrijos prezidentą Kurt VVald-
heimą prokuroro įstaigoje. Jie 
kaltina buvusį Jungtinių Tautų 
sekretorių, kai jis tarnavo 
vokiečių kariuomenėje Balka
nuose, dalyvavus žydų deporta
cijose. Pasirašiusieji kaltintojai 
reikalauja prokurorą surasti 
dar tebegyvenančius asmenis ir 
jų vaikus, kurie galėtų iškelti 
prieš prezidentą legalią bylą. Tą 
raštą pasirašė gerai žinomi 
intelektualai , ar t is tai ir 
rašytojai. Pagal tai, sakoma, 
kad VValdheimas asistavęs 
žudynėse. 

valdžios kontrolė 
dieji gyventojai, indėnai, seniai, 
ligoniai, turintieji fizinius trū
kumus, etc. 

Dingsta laisva iniciatyva 

Šis įstatymas yra Trojos ark
lys, kuris buvo atmestas 1980 ir 
1984 metais ir įvestas dabar 
kontroliuoti visai tautai. Prezi
dentas pasakė, kad jis šį 
įstatymą vetuos, nes, kas Rea
gano metais buvo sukurta lais
vai amerikiečių visuomenei, 
virsta aukštyn kojomis; juo 
sunaikinama laisva iniciatyva, 
kas buvo Reagano pasiekta, ra
šo žurnalistas Patrick Bucha-
nan savo spaudoje. Amerikos 
institucijos susilauks daug 
teismo bylų; biurokratai vietoje 
tikrins privačias mokyklas, fon-
dacijas, firmas ir fabrikus. 
Kvotų sistema sustiprėjo. 

Respubl ikonai bijo kritikos 
Įstatymas keičia visą Reagano 

veiklą, ko jis atvyko į Washing-
tonągorėdamas įvesti, kad būtų 
atstatyta žmonių galia, duota 
laisvė veikti be federalinės val
džios kontrolės, be diktato, ką ir 
kaip daryti. Bet dabar pusė res
publikonų balsavo už šį įsta
tymą. Tai padaryta bijant kal
tinimo, kad kas nors nepasaky
tų, kad tas kongresmenas arba 
tas senatorius nėra progresyviai 
nusiteikęs pilietinių teisių at
žvilgiu. Respublikonų partijos 
komiteto pirmininkas ragino 
prezidentą pasirašyti šį 
įstatymą, kad „mūsų kritikai 
negalėtų mums prikišti, kad 
mes nesame už lygias piliečių 
teises". 

Buchanan drąsiai klausia 
respublikonų vadus: ,.Jei res
publikonai negali palaikyti pre
zidento ir apginti save viešai 
nuo mažos grupės žmonių, kurie 
turi kitus ir specialius inte
resus, paaiškinkite mums, kodėl 
tad part i ja jaudinasi apie 
būsimuosius lapkričio 
rinkimus". 

Į s ta tymas priimtas 
Ką tik gautomis žiniomis, 

Kongresas antradienio vakare 
perbalsavo prezidento veto ir 
pilietinių teisių įstatymas jau 
pilnoje galioje. Senatas pasisakė 
73 balsais už prieš 24, o Atstovų 
rūmai 292 balsais prieš 133. 

Prezidentas laikėsi savo nu
sistatymo, kad federalinė para
ma turi būti nutraukta tik 
specifiniam kokiam nors daly
kui, jei yra diskriminacija, bet 
ne visai institucijai ar or
ganizacijai. Tuo būdu dabar, jei 
įvyks diskriminacija kokiame 
nors padalinyje ar skyriuje, ji 
turės būti sulaikyta ir visai tai 
institucijai. 

Viceprez. Bush buvo prieš šį 
įstatymą. Sen. Dole, kai buvo 
balsavimai, vedė savo prezi
dentinę propagandą V/isconsi-
ne. 

KALENDORIUS 

Kovo 24 d.: Gabrielis. Liuci
ja, Tolivardas, Daumantas. 
Hilda. Niką. 

Kovo 25 d.: Heraldas, Vaiš
vilkas. Kante, Norimantas. 

ORAS 

Saulė teka 5:49. leidžiasi 6:06. 
Temperatūra dieną 50 1.. 

naktį 38 1. 



/ 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. kovo mėn. 24 d. 

&0S1TVT08 

m 

-

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.. P.O. Box 545. North Andover, MA 01845 

NUOTRUPOS 

Praėjusių metų lapkričio 18-tą 
dieną buvo pranešta kaip ok. 
Latvijoje tūkstančiai latvių 
susirėmė su sovietų kariuome
nės daliniais, pastarieji bandė 
sustabdyti piliečių demonstra
cijas Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo metinių proga. Tuo 
metu JAV-bių Atstovų rūmuose 
bei Senate buvo valstybės sekre
toriaus George Schultz įnešta ir 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
informuojanti sovietų valdžią, 
kad JAV-bės principiniai remia 
latvių teisę susirinkti ir švęsti 
svarbesnes to krašto istorijoje 
išryškėjusias šventes. 

Įvairios demonstracijos buvo 
suplanuotos ir ok. Lietuvoje, 
paminėti nepriklausomybės pa
skelbimo 70 metų jubiliejų va
sario 16-tą dieną. Komunistinė 
valdžia tokiomis demonstraci
jomis Lietuvoje susirūpino ir ke
liems žymesniems lietuviams 
veikėjams uždraudė jose daly
vauti. Komunistų partijos Cen
tro komitetas Vilniuje patarė 
darbininkijai demonstracijose 
nedalyvauti, o bažnytinei 
hierarchijai buvo paliepta ti
kintiesiems taip pat patarti j jas 
nevykti. Tarp vasario 10-tos ir 
22-ros Lietuvoje buvo lyg karo 
stovis. Kariuomenė bei milicija 
buvo pasiruošusi viešus su
judimus bei demonstracijas 
užgniaužti. 

Senatoriai Riegle, Duren-
berger ir Lautenberg bei 20 kitų 
senatorių pasiuntė Sovietų 
Sąjungos vadui M. Gorbačiovui 
prašymą leisti lietuviams 
vasario 16-tą ir estams vasario 
24-tą dieną (Estijos nepriklau
somybės paskelbimo šventė) be 
trukdymų taikiai paminėti 
šiuos jubiliejus. 

Pasaulinė žinių tarnyba 
Associated Press perteikė 
sovietų žinių agentūros Tass 
paskelbtą Sovietų Sąjungos pre
zidento Andrei Grornyko citatą 
jo viešnagės Vilniuje vasario 
5-tą dieną metu: „...sovietų 
galia Lietuvoje niekad nėra 
buvusi tokia stipri kaip šiuo 
metu. Gal to nesupranta tik kai 
kur užsienyje gyveną lunatikai. 
Juos tik gyvenimo realybė 
tegalės išgydyti". Tass taip pat 
apkaltino Vatikano radiją už 
sausio 30-tos dienos transliaciją, 
kurioje grupė klierikų „...bandė 
sukelti Sovietų Sąjungos 
piliečiuose neapykantą bro
liškoms tautoms ir katedrose 
sutelkti priešvisuomenių išsišo
kėlių centrus". 

Nepaisant šitokios sovietinės 
propagandos, patikimi šaltiniai 
jau yra perdavę tų demonstra
cijų korespondencijas, kurios 
buvo anksčiau atspausdintos 
kitose ..Draugo" skiltvs«» 

* * * 

Floridoje leidžiamas laikraštis 
,,Clearwater Sun" sausio 
mėnesio gale atspausdino Dob 
Driver paruoštą straipsnį 
užvardintą „To Gorbachev: If 
You're Sincere, Free the Baltic" 
(Gorbačiovui: Jei esi nuoširdus, 
išlaisvink pabaltiečius). Mums 
Vyčiams pridera D. Driver pa
dėkoti už jo laisvąjį pasaulį 
informuojančias mintis apie 
mūsų tautos bėdas. Jis rašo: 
„Ponas Gorbačiovai: išlaisvin
kite baltus. Jie jums negimi-
ningi. Jūs nesate kilę iš tų 
giliųjų girių ir akmenuotų 
kalvų, kurios dabar trokšta lais
vės... Rusai, išsivežkite savo 
naujakurius bei kareivius iš Pa
baltijo kraštų., sugrąžinkite į 

tėvynes išvežtus tautiečius, 
nuteistus tremčiai Rusijoje..." 

* * * 
Rita Zakarkaitė, atstovavusi 

Lietuvos Vyčius Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongrese Aust
ralijoje, praneša gavusi Lietuvos 
disidento Viktoro Petkaus svei
kinimą praėjusių Kalėdų šven
čių proga. Tai buvo atsiliepimas 
j jos anksčiau parašytą laišką. 
Jo dabartinis adresas tremtyje 
yra: 
USSR 671510 
BURIATSKAJA ASSR 
BAUNTOWSKIJ RAJON 
POS BAGDARIN 
BADARINSKAJA 
EKSPEDITSIJA 

Rita priklauso Chicagos 
112-tai Lietuvos Vyčių kuopai. 

1987-tais metais, švenčiant 
Lietuvon Krikščionybės 600 me
tų jubiliejų, Philadelphijoje — 
kardinolas Krol, New Yorke — 
kard. O'Connor ir Chicagoje 
kard. Bernardin pasirašė 
peticiją sovietų vadui M. Gor
bačiovui, kuriame prašoma 
tikintiesiems sugrąžinti Lie
tuvos sostinėje Vilniuje esančią 
katedrą kulto reikalams. Ir Jūs, 
skaitantieji šias eilutes, gali
te prie to prašymo prisidėti, kad 
ir panašiu kreipimusi: 

Pirmininkui Mikhailui 
Gorbačiovui 

Kremlius 
Maskva. USSR 
Perestroika dvasioje prašome 

Jus sugrąžinti katalikų katedrą 
Vilniuje, Lietuvoje, tikinčiųjų 
kulto apeigom. 

Sveikiname Lietuvos Vyčių 
narę Aliciją Graff, aktyviai 
įsijungusią į valdžios pareigū
nams bei spaudai laiškų 
rašymą. Dauguma tų asmenų 
jai jau atsiliepė, o tų atsakymų 
nuorašus ji pasiuntė Lietuvos 
Vyčių lietuviškųjų reikalų 
komiteto dėmesiui. Jai ačiū, o 
visiems prie šios veiklos prisi
dėjusiems — geros kloties... 

dr. Jokūbas J . Stukas, 
Lietuvos Vyčių lietuviškų 

reikalų komiteto pirmininkas 

ŽINIOS IŠ AMSTERDAMO 

Sausio 18-tą dieną Lietuvos 
Vyčių 100-tosios kuopos nariai, 
išklausę kun. Baltch atnašautų 
šv. Mišių, susir inko Šv. 
Kazimiero parapijos visuomeni
niame centre pirmajam 
1988-tųjų metų susirinkimui. 
Pirmininkas Radzevich 
pakvietė kun. Baltch sukalbėti 
maldą. Vicepirm. Genevieve 
Gobis perskaitė Centro valdybos 
atsiųstą laišką apie Lietuvos 
Vyčių organizacijos įkūrimo 
75-tųjų metų jubiliejaus šventę 
JAV-bių sostinėje Washingtone, 
vyksiančią liepos 28-31 die
nomis. 

Kalėdų baliaus rengimo komi
teto pirm. Irena Tice padėkojo 
komiteto nariams bei kitiems, 
prisidėjusiems prie to baliaus 
pasisekimo. 

Kultūrinių reikalų komiteto 
pirm. Apolonija Žiaušienė pri
statė Lietuvos poetą Maironį, 
kun. Joną Mačiulį <g. 1862, m. 
1932), jo gimimo 125-ių metų 
jubiliejaus proga. Jis buvo 
sąmoningo lietuviškumo at
gimimo poetas. Daug jo 
eilėraščių pritaikyta muzikai. 
Jo atminimui Lietuvoje buvo 

Jaunavedžiai Vilija Zubrickaitė ir R imas Matvekai . 

RIMAS IR VILIJA 
Žvarbų ir šaltoką kovo šešta

dienį, Algio Zaparacko garsinės 
vaizdajuostės „Rimas ir Vilija'" 
dėka, teko sugrįžti į praėjusį pa
vasarį, į saule ir žiedais švy
tinčią gegužės trisdešimtą 
dieną. Ir šį kartą ne vien ves
tuvėse dalyvauti — ekrane 
matai ir jų vaikystės akimirkas. 
Štai ketverių metų baltaplaukė 
Vilija šypsosi sugavusi svie
dinį; tokio pat amžiaus Rimas 
nusigandęs didžiulės Michigano 
ežero bangos; skautų stovykla — 
tvarkingoje uniformoje paukš
tytė Vilija ir vilkiukas Rimas 
su ta r t ina i kelia st ieban 
trispalvę ir... prabėgo daug. 
daug dienų. 

Jau mamytė Elena laimina 
paliekančią namus dukrą; 
jaunoji ir visas puošnus pulkas 
kapinėse susimąsto ties Rimo 
tėvelio Leono įamžinimu 
marmure ir žalioje vejoje Vilija 
palieka Jam glėbį baltų 
pinavijų. 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
laukia jaunasis, giminės, drau
gai, pažįstami. Liudininkų arti 
keturi šimtai, nes visi gerai pa
žįsta Zubrickų ir Matvekų akty
vias šeimas Detroito lietuviš
kame telkinyje. 

Giesmė, giedama Astos Jur-
gutytės. Kristinos Butkūnaitės, 
Reginos Puškorienės, palydima 
vargonais Vido Neverausko, 
skelbia susikaupimą. Prie alto
riaus žengia dešimt porų 
pamergių ir pabrolių. Jaunąją 
atlydi jos senelis Jonas Brokas. 
Ir jau drauge stovintieji jaunie
ji, prieš Mišių pradžią, prieš 
santuoką, mintimis kartoja tai. 
ką įrašė į pakvietimus: 

„Viešpatie, pašventink mūsų 
gyvenimo pradžią, kad naujam 
kely išliktume pastoviai tvirti ir 
ištikimi Tau. Kuris esi mūsų di
džioji meilė" '54. 

Šv. Mišias atnašauja klebonas 

kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
Maldas ir Šv. Rašto ištraukas 
skaito Rita Matvekaitė-Kaspu-
tienė, Alma Matvekaitė ir Vir
gilijus Kasputis. Mišių eigoje J. 
S. Bach „Air" ir Ch. F. Gounod 
„Ave Maria" smuiku atlieka 
Brigita Pumpuolytė ir koncer
tine gitara Juozas Kasinskas. 
Kunigas V. Kriščiūnevičius 
palaimina santuoką, aiškina jos 
prasmę ir nuoširdžiai sveikina. 
„O, Dieve, meilė amžina"' — 
skamba Astos. Kristinos, Re
ginos ir Vido balsais, smuiku 
pritariant Brigitai. Religinė 
muzika ir giesmės pakelia iš 
kasdienybės, padeda suprasti 
Mišių ir moterystės sakramen
to didingumą. 

Šios dienos visų ir visas 
dėmesys jauniesiems, jų laimei 
ir gausiam pulkui. Grįžtančius 
nuo altoriaus, dar bažnyčios 
take, jaunuosius pasitinka 
skautės ir įteikia dar vieną 
gėlių puokštę vyr. skautei 
Vilijai. 

Laikas sveikinimams, 
džiaugsmui, draugystei! 

Vestuvių pokylis čia pat — 
Kultūros centro didžiulėmis 
gėlėmis siūbuojančioje salėje. 
Jaunieji ir jų pulkas, nugalėję 
užtvaras, atsipirkę saldainiais, 
prabėgę juostų vartus — jaunų 
draugų būrio nekantriai laukia
mi. Stasė Matvekienė ir Elena 
Zubrickienė sutinka savo vai
kus su duona, druska, vynu. 
Draugai nerimsta. Užgrojus 
akordeonui metasi smagion ves-
tuvinėn polkon savo sukūrin 
įtraukdami jaunuosius. Mer
ginų kita nuotaika, jos vienos 
nori savo draugei tarti sudiev, 
prisiminti jos jaunas nerūpes
tingas dieneles pas motulę 
augant, dar kartą drauge 
pasvajoti — Sadutė. Verkiant 
smuikui, ir pritariant gitarai 
jaučiama ypatingai lyriška nuo

taika. Merginos, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais ir pamer
gių avietinės spalvos suknelė
mis, šoka paskutinį šokį nuo
takai, ilgesingai jai įteikdamos 
pavasario žolynus. Jaunoji juos 
perduoda savo ir Rimo mamy
tėms... Pavasario žolynai — 
sveikatos ir laimės simbolis. 

Audra Kasputytė ir Linas 
Gobis sąmojingai ir linksmai 
supažindina svečius su vestu
viniu pulku: Vitas Zubrickas ir 
Birutė Zubr ickai tė-Nelson, 
Vytas Mašala i t i s ir Alma 
Matvekaitė, Edmundas Kaspu
tis ir Rita Kasputienė, Paulius 
Zubrickas ir Kristina Burnham, 
Jonas Bužėnas i r Audra 
Naumaitė, Kęstas Mašalaitis ir 
Rūta Naumaitė, Paulius Butkū-
nas ir Alma B u t k ū n i e n ė , 
Saulius Anužis j r Diana 
Petrulienė, Andrius Butkūnas 
ir Kristina Butkūnaitė, Scott 
Hendrres ir Sue Blaine. 

Sesutė ir broliukas* Julytė ir 
Christopher Nelsonai — gėlių ir 
žiedų nešėjai. 

Iš toli atvykę Vilijos giminės 
— Irena Burnham ir dukra 
Kristina, Philadelphia; Vytenis 
Radzevičius su šeima, Conn.; Ri
mo giminės — smuikininkė Bri
gita Pumpuolytė, jos vyras 
muzikas Juozas Kas inskas , 
Ph.D. ir dukra Alexa, New 
Jersey; Jane ir Kazys Kauliniai, 
Aneliora ir Putinas Masalaičiai; 
Philadelphia; P e t r a s (Rimo 
krikšto tėvas) ir Bernadeta Mar-
kuškiai, Toronto; Stasė (Rimo 
krikšto mama) ir Jonas Rat-
nikai, Florida. 

Žodžiu sveikina sportininkai 
ir skautai. Prasmingos giminių 
telegramos iš Lietuvos. Rimo 
šeimos vardu kalba vyriausia 
sesutė Rita Kasputienė. Meiliai 
sveikina naująją brolienę ir 
brolį ir sveikinimą baigia: 
„...šiuo metu ir Tėtė džiaugiasi!" 
Vilijos mamytės Elenos kalba 
įrodo amžiną motinos meilę ir 
rūpestį savo vaikais, jautrumą 
lietuvybei. Paskut in is žodis 
Rimo, kur i s t v i r t a i t a r i a : 
„Tėvelis būtų labai laimingas, 
kad sukūrėm lietuvišką šeimą", 
džiaugiasi savo ir Vilijos svar
biausia diena gyvenime, dėkoja 
abiems mot inoms ir nuo
ta ik inga i kv ieč ia v isus 
linksmintis. 

Kun. V. Krikščiūnevičius ori
ginalia malda palaimina visas 
gėrybes. Pakyla taurės, prasi
deda vaišės. R. Kaspučio „Ro
mant ika i" g ro jan t - j aunų jų 
šokis, kurin įsijungia pulkas, 
giminės, draugai. Prasideda 
svaigus pokylio tr iukšmas ir 
dainos, dainos. Jos lygiateisiai 
lenktyniauja su šokiais. Links
mos ir viltingos lietuviškos ves
tuvės! Tegyvuoja jaunieji! 

J P 

Detroito žinios 
ABITURIENTŲ BALIUS 
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 

ruošiamas t r a d i c i n i s Abi
turientų balius įvyks gegužės 14 
d. Kviečiame šių metų abi
tur ientus kuo greičiau re
gistruotis pas V. Viskantienę. 
Tel. 348-7479. 

pasodinta 125 ąžuolai. 
Rima Hartvigaitė pranešė 

apie Pasaulio lietuvių Jaunimo 
suvažiavimą Australijoje, kuris 
vyko gruodžio 17-tą - sausio 
10-tą dienomis. Šioje konfe
rencijoje ji atstovavo Lietuvos 
Vyčiams, kartu su Rita Zakar 
kaitė iš Chicagos, su kuria susi
tiko Los Angeles mieste. Jos at
vyko į Sydney ir buvo nuga
bentos į Lietuvių namus, kur 
susi t iko su delegatus ap-
nakvydinusiais lietuviais. Su 
Rima viename kambaryje apsi
gyveno Daiva Skuodytė, iš 
sovietinių lagerių į laisvę išleis
to disidento Vytauto Skuodžio 
duktė. 

Jaunimo kongresas oficialiai 
prasidėjo Sydney miesto Šv. Jo
no katedroje įvykusiomis šv. Mi-
šiomis. Po Mišių 120 delegatai 

nužygiavo į Sheraton Went-
worth viešbutį, kuriame pra
sidėjo darbo sesijos. Viena pa
grindinių temų buvo „Lietuvos 
ateitis be lietuvių kalbos". 

Dvi savaites sesijos vyko kas
dien nuo 9-tos vai. ryto iki 11-tos 
vai. vakaro. Kelios sesijos buvo 
surengtos Australijos sostinėje 
Canberroje. Ten esant, dalyviai 
surengė demonstracijas. Jie 
žygiavo iki Sovietų ambasados 
su prašymu. Grupė, kurios na
riai buvo apsirengę juodais 
rūbais ir veidus nusidažę baltai, 
perskaitė prašymą, liečiantį 
žmogaus teisių pažeidimą. 
Sovietų ambasadorius atsisakė 
prašymą priimti, reikėjo pasi
tenkinti jo įmetimu į pašto 
dėžutę. Demonstracijos buvo 
aprašytos vietinės spaudos. 

Delegatai kelias dienas 

stovyklavo Adelaidės miesto 
apylinkėje, kur jaunimo disku
sijos tęsėsi toliau. 

Kongresas užsibaigė Melbour-
ne, kur buvo aptar tas atei
nančio suvaž iav imo 
rengimas. Jis bus rengiamas 
Kalėdų švenčių metu 1991-mais 
metais Pietų Amerikos kraštuo
se — Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
70-ties metų paskelbimo jubilie
jus Amsterdamo mieste buvo 
atšvęstas vasario 13-tą dieną 
religinėmis apeigomis, vaka
riene bei kultūrine programa. 
Pagrindinis kalbėtojas bei pro
gramos atlikėjas buvo aktorius 
Vitalis Žukauskas. 

Genė Gobis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
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DETROITO „KASA" 
PRANEŠA 

Didįjį Penktadienį, balandžio 
1 d., Detroito Lietuvių 
Federa l inė kredito unija 
„Kasa" bus atdara tik iki pie
tų — 12:00 vai. Didįjį Šeš
tadienį, balandžio 2 d., „Kasa" 
bus uždary ta . 

Vienodas galas ir pono ir uba-
[O. 

Lietuviška patarlė 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm., antr.. ketv . penkt. nuo 12 'ki 6 v.v 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKiŲ LIGOS 

2655 W 69 St. 
Tei. 776-9691 

pirm. 12-2 v p.p.; treč. 12-2 v p.p. 
penki.: 1-3 v p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Necnirurginis :šsiplėtusių venų 
ir hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 
Vaiarklos pagai susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm. antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Ch icago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 YVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm antr ketv <r penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S, LAL 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

11800 Southwest Higtmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W . 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Av». (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr. 
Ketv <r penkt nuo 3-7 v v 



Žmogaus teisės — 

ŽMOGUI PAGARBA 
MAŽĖJA 

LIETUVIŲ FONDAS 
PASIEKĖ 4 MILIJONUS DOL. 

Taip praneša valdybos pirmininkė Marija Remienė 

Šių metų sausio mėnesį Vie
noje prasidėjo penktoji sesija 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos, kurios 
pradžia buvo 1986 m. lapkričio 
mėnesį. Buvo paskelbtos sankci
jos dėl Sovietų Sąjungos invazijos 
į Afganistaną, bet jau tai pasau
lis užmiršo. Laukiama, kad ru
sai gera valia iš ten pasitrauk
tų. Kalbama apie pagalbą lais
vės kovotojams, kurie nori 
tikros laisvės Nikaraguai, bet 
prokomunistiniai sandinistai, 
gaudami neapskaičiuojamą pa
ramą ginklais iš Sovietų 
Sąjungos, o JAV Atstovų rūmų 
daugumai narių remiant komu
nistus, tas klausimas neišsi-
sprendžia. Ir negali išsispręsti, 
nes komunistai, kartą įkėlę 
koją, įsitraukia visą kūną. Ir 
Vienos konferencija yra tik 
tuščiažodžiavimas, tik kalbos be 
galo. Sovietų Sąjunga ir jos 
satelitai ieško priežasčių kalbė
tis su naiviais vakariečiais, bet 
savo viduje ir pasaulio silpno
siose vietose siekia savo tikslų. 

Kai žiūrime į visą Sovietų 
Rusijos istoriją, norime ar neno
rime matome, kad ten revoliu
cijos vaikai ėda savo vaikus. 
Stalinas, kurio erą dabar smer
kia naujieji komunizmo va
dovai, išžudė daugybę jam pa
dėjusių soste įsigalėti ir vykdyti 
savo žiaurybes, iki tol tokiu 
skaičiumi pasaulyje dar 
nevykusias. Po jo atėję kiti va
dovai, kaip Chruščiovas, 
Brežnevas. Andropovas ar 
Černenko, dar nesuspėjo viduje 
įvykdyti Stalino žiaurumų, bet 
jie daugelį žmonių trėmė, 
daugelį kalėjimuose pūdė, 
daugelį psichiatrinėse ligoni
nėse marino ar naikinio sto
vyklose, iki paskutinių jėgų 
išnaudojo. 

Atėjo naujas vadovas — Gor
bačiovas. Jis paskelbė „glas-
nost" ir ,,peristroika", bet tik 
Vakai ams apgauti, silpniesiems 
suvilioti ir naiviuosius išnau
doti. Viduje liko tas pats per
sekiojimas, tie patys žiaurumai, 
kalėjimai ir tremties stovyklos 
Sibire ar tolimuose Rusijos už
kampiuose. Ir dabar t inės 
kalbos, kurios tuščiai karto
jamos Vienoje, yra tik pasikal
bėjimui, tik Vakarų apgaudinė
jimui ir tik silpnųjų viliojimui 
į komunistinį bučių. 

pagal savo vidinius poreikius. 
Taip pat jis priminė, kad kiek
viena tikinčiųjų bendruomenė 
turėtų turėti teisę savo narius 
auklėti pagal savo religiją, kad 
galėtų naudotis visomis bendra
vimo ir komunikacijos priemo
nėmis. Kitaip tariant, kiek
viena tikinčiųjų bendruomenė 
turėtų teisę leisti savo laik
raščius ar žurnalus, naudotis 
kitų leidžiama specialia spauda. 
Tai maži reikalavimai, bet labai 
aiškūs kiekvieno žmogaus lais
vei, teisėms, religiniam įsitiki
nimui. O jų yra ir Sovietų 
Sąjungoje, nežiūrint persekio
jimų ir kankinimų įvairiomis 
bausmėmis. 

Prel. A. Bačkis Šventojo Sos
to vardu pareiškė savo apgailes
tavimą, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencija eina taip lėtai ir ji kai 
kurių narių specialiai yra truk
doma. Pasaulis turėsiąs pasi
daryti išvadą, kad Europa nepa
jėgia surasti bendros kalbos ir 
nesugeba pagerbti žmogaus, 
nors visos valstybės remiasi 
žmonėmis, trokštančiais laisvės 
ir žmonių teisių. 

Šiuo metu turime užmiršti 
Afganistaną ir Nikaraguą, 
užmiršti nusiginklavimą ir san
tykių gerinimą. Reikia tik 
pažvelgti į nuolatinį Vienos 
konferencijoje kalbėjimą, tuščią 
kalbėjimą. Susirūpinusių žmo
gaus teisėmis pasaulyje kalbos 
tik praleidžiamos pro ausis, kad 
galėtų daugiau meluoti ir dau
giau propagandos skleisti. Bai
giamojo dokumento vis negali ir 
negali paruošti, nes dėl žmogaus 
teisių komunistinis pasaulis yra 
užsispyręs ne tik vykdyti, bet ir 
priimti. Šventajam Sostui čia at
stovauja antrasis pirmininkas ir 
Bažnyčios Viešųjų reikalų tary
bos pasekretorius Audrys Bač
kis. Jis išdėstė svarbiuosius 
reikalavimus, bet rusai ir jų sa
telitai nenori nė girdėti. 

Prel A. Bačkis savo kalboje 
Šventojo Sosto vardu iškėlė tris 
reikalavimus, kuriuos, gerb
damos žmonių teises, turėtų 
vykdyti savo viduje visos vals
tybės, ypač tos, kurios pasirašė 
nelaimingąjį Helsinkio susi
tarimą. Tie reikalavimai yra tik 
religinės laisvės užtikrinimas, 
kad kiekvienas tikintysis ir 
kiekviena tikinčiųjų bendruo
menė turėtų teisę organizuotis 

Vienos konferencija yra tik 
ženklas, kad Rytai ir Vakarai 
yra du politiniai poliai, kurių 
vieni su kitais negali susisiekti 
ir susikalbėti. Ne be reikalo ir 
prel. A. Bačkis apgailestavo, 
kad, neduodant laisvės, ne
gerbiant žmogaus teisės, negali 
būti ir pastovios taikos, kurios 
taip trokšta žmonija. Juk du 
karai padarė tiek žaizdų, kad 
net po daugelio metų jų nepajė
giama užgydyti. Ir dabar nėra 
taikos, nes tie, kurie visais bū
dais kovoja prieš religijos, sąži
nės, spaudos laisvę, kurie kovo
ja prieš žmogaus teises, nors 
meluoja, kad jie tokias teises 
gerbia, negali sudaryti sąlygų 
pastoviam bendradarbiavimui 
ir pastoviai taikai. Juo labiau, 
kad, net kalbėdami konfe
rencijose, jie kursto daugelį 
tautų versti savo valdžias ir 
paimti valdžią kelioms dešim
tims komunistų, kad jie galėtų 
įvesti naująją diktatūrą. 

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija Vie
noje yra dar vienas įrodymas, 
kad Vakarai turi suprasti, jog 
tik stiprybė gali būti paveiki 
stiprinti kalboms su komunis
tais, kurie jokio žmogaus, jokios 
sutarties ir jokios valstybinės 
sistemos, išskyrus komunistinę 
niekingą sistemą, nevertina ir 
su ja nesiskaito. Jei ir skaitosi, 
tai tik laikinas gerbimas iš 
baimės, kad kiti gali būti 
ginklais ir žmonėmis stipresni, 
negu Sovietų Rusija kartu su 
savo satelitais. Nors jiems toje 
ir kitose konferencijose prime
nama, kad pasaulio taika yra 
susijusi su žmogaus dvasios 
gelmėmis, jiems nieko nereiš
kia, nes žmogus jų materialis
tinėje sistemoje tėra įrankis 
valstybei tarpti, kuri yra tik 
komunistų partijos įrankis pa
sauliui užkariauti. 

Į Vieną yra nukreiptos pa
saulio politikų akys, bet jau ji 
yra užmiršta spaudos ir žinių 
agentūrų. Ten daug kalbų, o 
nėra jokių išvadų žmogaus pa
garbai, kuri reikalauja tikrosios 
laisvės, tikrojo teisių gerbimo, 
tikrosios taikos garantijos. Tuo 
pasižymi ne tik Sovietų Rusija, 
bet ir visi, kurie ja seka, 
kuriems buvę naciai ir jų komu
nistiniai broliai mokosi vienas 
iš kito. 

P. S. 

Marija Remienė, žinoma gerų 
darbų organizatorė, vadovė ir 
rėmėja, daug pastangų įdėjusi, 
minint Lietuvių Fondo 25-rių 
metų sėkmingos veiklos sukak
tį, LF tarybos išrinkta antram 
vienerių metų terminui valdy
bos pirmininke. 

Artėjant Lietuvių Fondo 
narių metiniam suvažiavimui, 
kreipėmės į valdybos pirmi
ninkę, norėdami plačiau pasi
aiškinti ateities užmojus ir 
veiklos būdus. 

— Sudarius praėjusių metų 
apyskaitą ir suvedus visus 
duomenis, ar esate patenkin
ta gautais rezultatais? 

— Lietuvių Fondo jubiliejinių 
metų pradžioje buvo ušsimota 
užbaigti kaupti keturis mili
jonus dolerių. Užmojis didelis, 
pastangų įdėta daug, aukoju
siųjų gerai atsiliepta, bet gale 
metų gautų aukų nepakako 
pilną ketvirtą milijoną užbaigti. 
Pastangos nebuvo veltui, nes 
paskutinieji tūkstančiai dedami 
prie Fondo durų slenksčio. 
Pažvelgus į L. Fondo 1987 metų 
suvestines, esu patenkinta pa
siektais rezultatais. Metinės 
aukos siekė 271,739 dol. ir įsi
rikiavo į vieną derlingiausių 
metų tarpą. Be to, tais jubilie
jiniais metais L. Fondas buvo 
plačiai paminėtas spaudoje, o 
lietuviškiems re ikalams 
paskirstyta 255,000 dol. 

— Jums pirmininkaujant, 
1987 m. spalio 19 d. įvyko 
net ikėtas akcijų biržoje 
kainų kritimas, dalinai palie
tęs ir Lietuvių Fondo inves
tavimus. LF finansų komisi
jai nutarus išeiti iš akcijų 
rinkos ir visas akcijas par
davus, pajamos gali 
sumažėti, nes jau treti metai 
iš eilės paramai skiriamos 
sumos buvo didinamos 
50,000 dol. iš akcijų kapitalo 
prieauglio. Ar ieškomas 
būdas didinti pelną, kad 
nesumažėtų paramai skiria
moji suma ? 

— 1987 m. spalio 19 akcijų kri
timu L. Fondas šiek tiek nuken
tėjo, bet, pardavus visas akcijas, 
buvo atgautas pagrindinis 
kapitalas ir dar gautas 145,000 
dol. uždarbis. Taigi akcijų prie
auglis įgalino šiais 1988 metais 
skirstyti rekordinę 260,000 dol. 
sumą. Dabar investuotas 
pagrindinis kapitalas duoda 9r/f 
pajamų. Yra vilčių, pardavus 
kai kuriuos bonus, vėl padaryti 

ANTANAS JUODVALKIS 

kapitalo prieauglį. Svarbiausia, 
žinoma, reikia didinti Fondo 
kapitalą, kad ateityje nebūtų 
sumažinta lietuviškiems reika
lams duodama parama. 

— Lietuvių Fondo 25 metų 
veiklos sukaktis buvo plačiai 
atžymėta spaudoje. Siekėte 
užbaigti ketvirtą milijoną pa
grindinio kapitalo. Kokie 
planai yra šiems metams? 

— Lietuvių Fondo vadovybė 
įsitikinusi, kad Fondas turi 
augti. Nors praėjusiais metais 
apie L. Fondą itin buvo rašoma, 
bet dar daug tautiečių „neiš
girdo" Lietuvių Fondo vardo, 
nei jo prasmingos paskirties. 
Šiais metais bus dedamos pas
tangos suaktyvinti naujų narių 
vajų. Tikimės, kad per spaudą, 
radiją ir laiškais pasieksime 
tuos tautiečius, kurie dar nėra 
LF nariai, ir suminkštinsime jų 
širdis, kad praver tų savo 
pinigines ir bent vieną šimtinę 
paaukotų. Be to, laukiame 
talkos ir iš esamų LF narių, o 
ypač įgaliotinių. L. Fondo 
valdyba plečia įgaliotinių 
tinklą, nes ju asmeniški kon
t a k t a i savose apylinkėse, 
didesnis dėmesys aukotojams, 
patrauklūs renginiai duoda 
gerus rezultatus. 

— Plečiant LF įgaliotinių 
tinklą, kiek LB apylinkių 
valdybos prie to prisideda ir 
ar nepasi ta iko nesutar imų? 

— Pirmieji beįsisteigiančio 
Lietuvių Fondo gyvavimo metai 
nebuvo leng%i. Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių valdybos 
atliko svarbią rolę, organizuo
damos vajus ir dosniai rem
damos pirmuosius L. Fondo 
veiklos žingsnius. Laikui bė
gant, dėl gyventojų kaitos LB 
apylinkės ėmė mažėti, silpnėti 
ir buvo jaučiamas nuovargis. 
Apylinkės yra apkrautos nuola
tinėm r inkl iavom didžiųjų 
švenčių ar kongresų rengimui. 
Praėjusiais L. Fondo jubilie
jiniais metais nė viena LB 
apylinkė neatsiliepė į prašymą 
suruošti bent vieną renginį ar 
kokiu kitu būdu Fondą prisi
minti. Turime eilę gerai vei
kiančių įgaliotinių skirtingose 
apylinkėse, pakviestų L. Fondo 
valdybos. Tenka pastebėti, kad 
L. Fondas yra savarankiška ins
titucija, bet glaudžiai bendra
darbiauja su LB vadovybe, 
įgaliotinis, atstovaująs L. Fondą 

savo LB apylinkės ribose, jei yra 
kviečiamas, gali informuoti lie
tuvių visuomenę apie savo 
veiklą, tačiau yra tiesiogiai at
sakingas L. Fondo valdybai, o 
ne LB apylinkės pirmininkui ar 
jo valdybai. L. Fondo įgaliotinio-
nės terminas nėra apribotas. 
Yra pasitaikę nesusipratimų tik 
todėl, kad ne visos LB apylinkių 
valdybos suvokia L. Fondo 
įgaliotinio paskirtį ir jo atsa
komybę. Tačiau tokie nesuta
rimai yra tik išimtys. 

— Išsiuntinėti kvietimai j 
Lietuvių Fondo 25-tą metini 
narių suvažiavimą, įvykstan
tį 1988 m. kovo 26 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Ką norėtu
mėt nariams pasakyti? 

— Sykį metuose narių suva
žiavime Lietuvių Fondo va
dovybė nariams duoda veiklos 
apyskaitą, peržvelgia darbo 
eigą, iškelia savo rūpesčius. L. 
Fondo nariai reiškia savo pagei
davimus, tvirtina nutarimus, 
balsuoja, rinkdami šešis narius 
į tarybą, tris narius į kontrolės 
komisiją ir aptaria aktualius tų 
metų reikalus. Lietuvių Fondo 
nariai , kuriem rūpi Fondo 
veikla ir ateitis, turėtų stengtis 
dalyvauti suvažiavime ir pasi
naudoti turima balsavimo 
teise. Negalintieji asmeniškai 
dalyvauti suvažiavime prašomi 
savo balsus perleisti daly
vaujančiam LF nariui arba 
vienam iš vadovybės narių. 
Šiais metais Fondo 25-sis suva
žiavimas bus kovo 26 d. 9 vai. 
ryto Jaunimo centre Chicagoje. 

— Ar Lietuvių Fondas turi 
kiek sudarytų sutarčių su 
asmenimis ar institucijomis 
dėl svarbių ve ikalų 
parašymo? 

— Tarp 1970 ir 1977 metų L. 
Fondas buvo pradėjęs sudaryti 
sutartis įvairiems projektams, 
viena iš jų — Lietuvos istorijai 
parašyti. Deja, istorija dar tebe
rašoma. Dabar laikomės princi
po, kad Lietuvių Fondas yra ins
titucija, remianti kitų dirbamus 
švietimo ir kultūrinus darbus 
bei uždavinius ir jokių sutarčių 
nedaro nei su atskirais asmeni
mis, nei su institucijomis, 
nesvarbu, koks svarbus tas 
projektas būtų. 

— Ką dar norėtumėte lietu
viams pasakyti apie šį suva
žiavimą? 

— Svarbiausia noriu pranešti, 
kad Petras Viščinis, L. Fondo 
įgaliotinis Bostono apylinkėj, 

Marija Remienė. Lietuvių Fondo valdybos pirmininkė. 
Nuotr. J . Tamulaiči 

savo pastangom padėjo Fondui 
baigti sutelkti keturių milijonų 
dolerių kapitalą. Petras Viščinis 
jau 34 metus vadovauja „Lais
vės Varpo" radijo laidoms, ku
rių programai nedaugelis gali 
pr i lygt i . Per metus jis 
suorganizuoja du aukšto lygio 
koncertus. Šiais metais 59-tas 
koncertas įvyko kovo 13 d. Jame 
buvo paminėtas L. Fondo 25-rių 
metų veiklos jubiliejus. Tai 
buvo dviguba ir labai sėkminga 
šventė. Koncertą atliko solistai 
Birutė Vizgirdienė iš Los 
Angeles ir Ričardas Daunoras iš 
Vakarų Vokietijos. Koncerto 
pertraukos metu kalbėjo L. Fon 
do jauna stipendininkė, siekian
ti mokslo viršūnių, jaunimo 
organizacijų pasižymėjusi 
veikėja Ramoną Steponavičiūtė 
iš Chicagos. Ji supažindino su 
visa eile buvusių L. Fondo 
stipendininkų, kurių vardai jau 
žinomi ne tik lietuvių visuome
nėje, bet ir kitataučių tarpe. Po 
koncerto P. Viščinis pranešė, 
kad šiuo specialiu renginiu yra 
užbaigtas kaupti LF 4-tas mili 
jonas dol. pagrindinio kapitalo. 
Prieš šį koncertą dar trūko 
75.000 dolerių. 

Lietuvių Fondo vadovybė nuo
širdžiai dėkoja P. Viščiniui už jo 
įdėtas pastangas, ne tik suor

ganizuojant šias L. Fondo isto 
rines užbaigtuves. bet savo ilgo 
je ir plačiašakėje veikloje ski 
riamą tokį didelį dėmes: 
Lietuvių Fondui. Lietuvių fon 
das nesustos prie keturių mili 
jonų dolerių kapitalo ir P. Višči
nio pranešimu jau pradėtas 
5-tasis milijonas su daugiau 
37.000 dol. Laukiame ir tiki 
mės, kad esantieji ir nauji 
nariai dosniai prisidės prie to 
limesnio Lietuvių fondo augi 
nimo. 

Dar kartą kviečiu L. Fonde 
narius dalyvauti 25-me visuoti
niame narių suvažiavime kove 
26 d. 9 vai. ryto Jaunimo cent
ro apatinėje salėje, Chicagoje. 
Iki pasimatymo. 

SESELĖ ORGANIZUOJA 
KOOPERATYVĄ 

Uršulietė seselė Clarice 
Heltman padėjo suorganizuoti 
Šv. Angelos kooperatyvą, į kurį 
susitelkė neturtingos moterys 
pigiuose miesto butuose prie 
VVarren Blud ir Paulina gatvės 
Chicagoje, Vadinamuose 
Horner namuose moterys 
drauge perka mokyklos reik
menis, vaikų drabužius ir kitas 
kasdienio gyvenimoj prekes. 
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DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

68 
— O ką aš žinau kiek ir kam dar dirbo jis? — vos 

neriktelėjo Devinskis. 
— Jei nežinai, galėjai paklausti Prūso ar 

Glowerčio. 
— Jis nieko man apie pašalinius darbui nesakė, 

— melavo Devinskis. 
— Ar ant jo stalo nematei kitų darbų? 
— Kažką mačiau, bet... 
— Tu elgeis, lyg tas žmogus pilnai tau priklausytų 

ir su niekuo nenorėjai dalintis. Atleidai, kai jis dar 
galėjo Glovverčiui būti reikalingas, ne', mūsų 
neatsiklausęs. Čia juk bendrovė. 

Staiga įsikišo buhalteris: 
— Aš gavau iš Devinskio raštelį pasiųsti Prūsui 

atlyginimą paštu. 
— Pasiuntei? 
— Pasiunčiau. 
— Atsikratei žmogum, Devinski, kuris mums gal 

yra dar reikalingas. 
Glowertis, to padrąsintas, prisistūmė telefoną 

arčiau. Jis turbūt jautė, kad dabar vienintelė proga 
savo draugui Prūsui padėti. 

— Kam skambinsi? — paklausė White. 
— Pakviesiu Prūsą grįžti atgal į darbą. Ksu tiek 

užsiėmęs, man padės. 
— Kas dedasi? 
Devinskis matė visą šią komediją, kuri jam atrodė. 

kaip pigus vaidinimas: cirke ar vasaros teatro palapi
nėj. Jo atleistas Prūsas išėjo, buhalterio buvo apmokė
tas, bet ,,meškinas" Glowertis. viena ranka pakėlęs 
ragelį, kita vartė savo užrašų knygelę, ieškodamas 
Prūso telefono ir ilgai nerasdamas. 

— Gal aš turiu... 
Taip pasakė buhalteris, išsitraukė savo knygutę ir 

jis ilgai ją vartė. 
Tas nepaprastai erzino Devinskį. Jie abudu. White 

užsipuolimo turbūt padrąsinti, čia pat, man regint, 
veikia prieš mano nuosprendį, kurį padariau atleis
damas Prūsą. Bet tas jau seniai įvyko. 

Tokio išdavimo ir pasipriešinimo jam Devinskis 
nesitikėjo. Atleistas žmogus turėjo likti atleistu. 

Jei mano nuosprendis ir būtų buvęs klaidingas — 
po fakto jis jau neatitaisomas. Juk pašauktas atgal į 
bendrovę ir čia sugrįžęs Prūsas man prikaišios, „spjaus 
į akis'", pasakos visiems, kad neteisingai jį atleidau ir 
manęs neklausys. Mano autoritetas čia nieko jam tada 
nereikš. 

Ar White to nepramato? 
Klausia „kam skambini?" Bet kodėl Glowerčio 

nesulaiko? 
Senio White akutės šelmiškai blizgėjo. Matėsi, kad 

jam patiko šis erzinimas ir bauginimas — visa šita 
komedija! Suglebęs jis sėdėjo kaip maišas, savo riebiais 
šonais remdamasis į kėdės atlošas. Turbūt jis laukė 
kuris pirmas ras Prūso telefoną ir tada gal pats susuks 
numerius, šyptels ir kalbės... 

Ponas Prūsai, gal sakys, alio, alio... Čia įvyko 
didelis nesusipratimas... Taip, taip... Ponas Devinskis 
teive atleido iš darbo mūsų neatsiklausęs... Taip... Tavo 
pozicija ir darbas čia buvo jam neaiškūs... Nepykite... 
Jis ir mes atsiprašome už tai, kas čia įvyko... O ne. ne... 
taip negalvokite... Esate geras, išsilavinęs inžinierius 
ir toks mums čia lahai reikalingas dlnvvprtis inria 

jus ir yra patenkintas jūsų darbu. Tai kada sulauksime 
jūsų? Kita savaitę?... Ne... Gerai bus ir rytoj... Tai 
rytoj... Kaip jums patogiau... 

Tokios mintys žaibu pralėkė Devinskio galvoje. 
— Radau... 
Tai buvo Glowerčio balsas —jis rado Prūso telefoną 

ir. žiūrėdamas knygelėn, jau suko numerius. 
— Palauk, palauk... Ne taip greitai, — Glowertį 

sulaikė VVhite ir ironiškai išsišiepė. — Kalbame čia apie 
principų, etikos, bendrovės įstatų ir autoriteto 
nepaisymą... Ar ne? Galėtume apie tai kalbėti be galo. 
bet aš neturiu laiko, — žvilgterėjo į laikrodėlį. — 
Trumpai- Devinskis atliko didelį darbą, pastatė 
dangoraižį ir visus, kas bent kiek jam padėjo, atleido 
iš darbo. Aš dėkoju jam už tokį didelį man atliktą darbą 
ir tokiu pačiu būdu. gaila, turiu atleisti ir jį iš 
bendrovės. 

— Ką?! - riktelėjo ir net susirietė Devinskis. 
— Taip yra, kaip pasakiau. 
— Nejuokaujat? — Devinskis dairėsi į Glowertį ir 

buhalterį, lyg prašydamas jų užtarimo. 
White vėl žvilgterėjo į laikrodėlį, atsistojo ir trum

pai pasakė: 
— Posėdis baigtas, — ir paspaudė Devinskiui 

ranką, linkėdamas sėkmės. 
— O Prūsas? — sušnibždėjo Glowertis, dar mė

gindamas draugui pagelbėti. 
Bet White jam neatsakė ir tylėdamas išėjo iš 

kambario. 
Devinskiui tiesiog perštėjo rankos griebti Glowertj 

už pečių ar jį įžeisti. Už dangoraižio išbraižymo darbų 
pravedimą Devinskis svajojo užimti Glowerčio vietą. 
Dabar norėjo jį apšaukti niekšu ir šešku — jis viską 
jam sugadino! 

(Bus daugiau* 
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KAS, KĄ KLAIDINA? 
Vokiečių okupacijos istorijos 

debatų santrauka 
JUOZAS ŽYGAS 

Mūsų gana ramioje ir maurais 
apaugančioje pelkėje normaliai 
didelių audrų nėra. Šen bei ten 
r e tka rč ia i s kažkas uodega 
plekšteli, vanduo suvirpuliuoja 
ir vėl ramu. Tą ramybe ir mau
rais apžėlimą sudrumstė stam
bus įvykis: kažkas įmetė didelį 
akmenį. Tiško vanduo, ir purvai 
aptėškė daugelio baltas, švarias 
kelnes. Kilo triukšmas. Nuo čia 
ir pradėsime mūsų istoriją. 

Pačiame kalėdinių sveiki
nimų rašymo įkarštyje gruodžio 
pradžioje, tiksliau pasakius, 
1987.XII.3 „Dirvoje" tilpo Rasos 
Razgaitienės ir Daivos Kezienės 
atviras laiškas. Tekstas visuo
menei jau žinomas. Pradėjus tei
rautis, pasirodė, kad apie šį 
reikalą yra žinoma. Man net pa
rodė sutarties projekto kopiją. 
Pasitaikė, kad tą sekmadienį, 
t.y. gruodžio 6 d., buvo Jaunimo 
centro metinė vakarienė ir 
prisirinko daug žmonių, daug 
veikėjų. Tad šiuo re ika lu 
pakalbėjau su kai kuriais Lie
tuvių Fondo ir LB darbuotojais. 

Pradėjus šį reikalą į viešumą 
kelti, buvau pakviestas daly
vauti LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos posėdyje. Tame 
posėdyje dalyvavo B. Vinda-
šienė, B. Jasaitienė, J. Urbonas, 
M. Drunga, dr. J. Račkauskas, 
D. Valentinaitė ir daugelis kitų 
valdybos narių ir darbuotojų. 
Dalyvavusiųjų t a rpe buvo 
keletas, kurie dalyvavo vadi
namoje „politinėje arba dalyva
vusiųjų" konferencijoje Wa-
shingtone ir JAV LB XI-tosios 
tarybos trečiojoje sesioje St. Pe-
tersburge. Pirmiausia paklau
siau, ar tas dr. S. Sužiedėlio ne
vykęs pasisakymas teisingai 
yra pacituotas „Atvirame laiš
ke". J. Urbonas man atsakė, 
kad teisingai. Toliau paaiškėjo, 
kad sutartis jau pasirašyta. 
Reiškia, šaukštai jau po pietų. 
Bendrai iš kai kurių LB veikėjų 
pusės buvo jaučiamas arogantiš
kumas, o „Americans for Due 
Process" atžvilgiu priešiškumas 
iš tų, kurie apsiėmę lietuvių tei
ses ginti. Trumpai sakant , 
atmosfera nedraugiška ir dar
nos neieškanti. Tokiame fone 
reikalai toliau vystėsi. Apie 
kitas detales pakalbėsime vė
liau. 

Esant tokioms nuotaikoms ir 
j a u č i a n t LB darbuotojų 
a t šakumą, paraš iau rašinį 
„Bendruomenė slidžiame kely
je" (Dirva, 1987.XII.24). Už tą 
rašinį gavau pagyrimų, gavau 
ir papeikimų. Žinau, kad buvo 
aš t rokas . Bet jeigu būčiau 
gražiai sukirpęs ir nudailinęs, 
gal būtų likęs nepastebėtas. 
Dabar, kai paliečiau patriotinę 
stygą — visuomenines aukas, 
tai kilo triukšmas. LB veikėjas 
Br. Juodelis, nenorėdamas laiko 
gaišti, išplaukė su visa kreiserių 
eskadra. Cituoju: ,.... kadangi 
mano nuomonė yra kitokia, 
negu PLB. JAV LB tarybos ir 
krašto valdybos, kitokia negu 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro vadovybės. Lituanistikos 
katedros ir Lietuvių Fondo 
vadovybės, kurie šiam darbui 
pritarė, yra nesuprantama ir 
kenksminga privati žurnalis
t ika (Laisvoji L ie tuva , 
1988.1.21). Reiškia, prieš „priva
tų žurnalistą" vienvietėje baida
rėje išplaukė visa armada. įspū
dis pritrenkiantis ir garan
tuotas. Didesnio efekto dėlei tas 
pat rašinys (o gal tai buvo ap
linkraštis), buvo pakartotas 
(Draugas, 1988.1.22). Pasipylė 
rašiniai, autoriai neišėjo su atvi
romis kartomis, bet pradėjo 
ataką prieš rašiusius. Neva tai 
už faktų iškraipymą apie negir
dėtą 60,000 dol. honorarą ir ne
teisingai nušviečiamą rašo

mosios istorijos apimtį. Juo 
daugiau aiškinosi, juo daugiau 
painiojosi, o ta nelemta yla vis 
iš maišo lindo. 

V. Volertas, 1988.1.25 kalbė
damas per „Margutį", savo 
trumpoje ir gana santūrioje kal
boje kaltino blogai suprastą in
formaciją. JAV LB valdybos pir
mininkas turėjo žinoti, kad buvo 
ne „blogai suprasta informa
cija", bet nebuvo jokios informa
cijos. 

A. Gečys savo rašinyje „Kodėl 
puolami savieji?" (Dirva, 
1988.1.28) daugiausia taip pat 
puola savuosius, būtent R. Raz-
gaitienę ir D. Kezienę. „Laiške 
taip pat kelta LB-nei visa eilė 
klausimų, kurių nedraugiškas 
tonas ir noras visuomenėje kelti 
nesantaiką nepelno atskirų 
atsakymų. Pradžioje JAV LB 
krašto valdyba manė visiškai 
nereaguoti į klaidingais faktais 
pagrįstą laišką. (...) Atviro 
laiško teigimas, kad studija 
apims tik 1941-1944 laikotarpį. 
yra laiško autorių fantazijos 
kūrinys. 

2. Laiško autorės klaidina 
skaitytojus teigimu, kad dr. 
Sužiedėliui yra skiriama 60,000 
dol. suma. (Apie šią sumą ir iš 
kur ji atsirado, paaiškinsime 
rašinio gale J.Z.i. 

4. Dr. Sužiedėlis studiją rašy
ti buvo pakviestas pasitarus su 
keliais iškiliais mūsų istorikais 
'prof. V. Vardžiu ir kt.), Lietu
vių Fondo pareigūnais ..." Tai 
tokie kaltinimai, svarbiausiai 
už klaidingą informaciją. 0 kas 
tą informaciją turėjo parūpin
ti? Ar buvo parūpinta? Kodėl 
informaciją reikėjo rankioti iš 
pašalinių šaltinių? 

A. Gečį paremti išėjo V. Voler
tas „Rėmimas, aukos, par
davimas" (Draugas, 1988.1.30). 
Jo rašinyje šiek tiek daugiau 
informacijos, bet ir jis neiš
vengia nepabaręs tų, kurie šį 
klausimą į viešumą iškėlė. 
„Nežinoma, kodėl ..Dirva" ryžo
si ir iki dabar ryžtasi jungtis į 
šį pamaišymo procesą. Redak
torius, išgirdęs apie laiško 
buvimą tarybos sesijoje, jo ieško
jo telefonu pas pažįstamus... 
(mano manymu, redaktorius pa-
gi r t inas už savo pareigos 
atlikimą ir norą painformuoti 
visuomenę. J . Ž.). (...) Po ADP 
laiško pasirodymo čia rašantį 
telefonu pasiekė ne vienas LB 
darbuotojas, taip pat ne vienas 
„Dirvos" (apskritai kalbant, 
gero laikraščio) rėmėjas. Žmo
nės buvo nustebinti, kaip išėjo. 
kad užsibrėžtas toks brangus, 
toks neaiškus projektas ir jis pa
vestas nepatikimam asmeniui". 
Ger iausias ir daugiausiai 
žmonių komentuotas tai buvo 
prierašas; „Red. pastaba: Taip 
LB valdyba turėjo painformuo
ti visuomenę, spaudą, suintere
suotus. Kad ir neaišku, bet ge
riau nors ir pavėluotai". 

Pats autorius prisipažįsta, kad 
su in te resuota visuomenė 
nebuvo painformuota. Žmonės, 

CLASSIFIED GUIDE 

Kupranugarių ūkyje savo laimę bando Darius Venclauskas ir Rita Likanderytė, bet juos veda 
„specialistas'" australas. 

kurie skaito spaudą, turėtų 
žinoti, kas vyksta be asmeniškų 
skambinimų ar laiškų rašymo. 
Iš kur dabar atsirado ta minima 
60,000 dol. suma? Patys LB dar
buotojai apie tai kalbėjo. Šio 
rašinio pradžioje minėtame JAV 
LB Vid. Vakarų valdybos posė
dyje ši suma buvo keletą sykių 
paminėta. Ir kad būtų lengviau 
šią piliulę nuryti, J. Urbonas 
pranešė kitą paslaptyje laikytą 
žinią, kad A. Gečiui paskirta 
20.000 dol. alga. Viena LB dar
buotoja net aiktelėjo: ,,Cia 
20,000, ten 60,000 ir vis... tai iš 
pensininkų — iš seneliukų". 
Taigi ta 60,000 dol. suma neiš
galvota, bet iš LB valdybos 
veikėjų lūpų išgirsta. LB 
veikėjai, prieš kaltindami kitus, 
bent turėtų žinoti, ką jų 
valdybos nariai- kalba. I šią 
kontroversiją daug šviesos įnešė 
adv. Pov. Zumbakio rašinys 
..JAV LB-ės klaidos atitai
symas" (Draugas, 1988.11.11). 
Jis rašo: „Man teko dalyvauti 
posėdyje su dr. Sužiedėliu, dr. A. 
Razma ir prof. V. Vardžiu Lie
tuvių Fondo būstinėje 1987 m. 
rugsėjo 9 d. dr. Razmos kvie
timu. Posėdžio tikslas buvo pa
ruošti sutarties projektą Lie
tuvių Fondui, jei Lietuvių Fon
das nutartų remti krašto valdy
bos siūlymą. '...) Asmeniškai 
nežinau, kiek žmonių tą projek
tą matė ar kas jiems jį rodė, bet 
poros dienų laikotarpyje jau 
buvo tiksliai kalbama apie pro
jekto pramatytą 60,000 dol. 
sąmatą. (...) Washingtone teko 
dalyvauti su dr. Sužiedėliu 
simpoziume, kur kaip tik per 
klausimų sesiją Algimantas Ge
čys paskelbė, kad „Bendruo
menė pagaliau pasirašė kont
raktą ir bus paruoštas veikalas, 
liečiąs vokiečių okupaciją" (Kas 
dabar nežino, kokios apimties 
istorija bus rašoma? J. Ž. ). (...) 
Blogoje padėtyje atsiradus, 
krašto valdyba gali išsikapstyti, 
ne puldama Rasą Razgaitienę ir 
Daivą Kezienę, — jų darbas 
nekelia visuomenėje jokių 
abejonių. — bet paskelbdama 
visą kontraktą ir prisitaiky
dama bei įsijungdama į bendrą 
darbą". Maždaug ta pačia tema 
buvo labai vykęs A.D. veda
masis „Okupacijų laikotarpyje" 
(Draugas, 1988.1.21). Rašoma 
taip: ..Nenorime pasakyti, 
kad naujos Lietuvos istorijos ne-

Amenkos Lietuvių Tarybos atstovas su Atstovu rūmu pirmininku James 
VVright Lietuvos Nepriklausomybės sukakties proga Iš kairės: dr. Jonas 
Genys, kongr. J. VVright, Margarita Samatienė, Romas Kasparas ir Milda 
Vaivadienė 

reikia. Ji yra būtina, bet turi 
apimti visą laiką, kai Lietuva 
pradėjo eiti nelaimių keliu. Ne
sakome, kad tokios istorijos 
parašymo nereiktų remti, bet 
taip pat lietuvių visuomenė išei
vijoje turi teisę apie tą istoriją 
žinoti. Lietuvių tauta neturi 
būti statoma nusikaltėlių vie
toje, užmirštant, kad ji kentėjo 
daugiau okupacijų nedalią, 
negu bet kuri kita Europos tau
ta". Sapienti sat! 

Kai šiuo reikalu išėjau į spau
dą (1987.XII.24), buvau įvykių 
užkluptas. Neturėjau pirmųjų 
žinių šaltinių. Dabar turiu visą 
medžiagą, kas spaudoje buvo 
rašyta. Taip pat ant mano rašo
mojo stalo guli „Project" dr. 
Sužiedėlio pristatyto A. Gečiui 
ir V. Volertui 1987 m. liepos 18 
d. Washingtone. ..Draft Propo-
sal. Saulius Sužiedėlis 9-01-87". 
„Agreement" pasirašyta Sau
liaus Sužiedėlio ir Vytauto 
Volerto 10/7/1987. Taip pat 
turėjau progos išstudijuoti 
„Sauliaus Sužiedėlis, Ph.D. 
Lithuanian War and Refugee 
Documentation Project — 
Lithuania During World War II 
- 1939-1945. Research Report 
December 17,1987". Tai yra nu
matomos istorijos metmenys, 
apimantys 61 psl. Visa ši aukš
čiau minėta medžiaga yra slap
ta, nepateikta spaudai. Taigi, 
kas ką klaidina? 

Jeigu atmesime dr. S. Sužie
dėlio porą nevykusių pasi
sakymų (dėl kurių jis turėtų iš
siaiškinti) ir JAV LB egzekuty-
vų nesuprantamą slaptumą, į 
visą reikalą galima šalčiau ir 
rimčiau pažiūrėti. Minėtame 
„Research Reporte" (didžiau
sioje paslaptyje laikomame) 
neradau, nieko, dėl ko reikėtų 
į plaukus kibtis. Taip pat šiame 
„reporte" nėra bandoma nuslėp
ti, kad pagrinde bus rašoma 
vokiečių okupacijos istoriją. 
„Part 3: War, Holocaust and 
the Nazis 1941-1944 (Research 
report psl. 35). ,.It is conceivable 
that Part Three will make up at 
least 200-250 pages of the text, 
constituting as much as 6 0 ^ of 
the entire study" (Res. report 
psl. 36). 

Įvykių e iga 
Kad būtų lengviau orien

tuot is , duosiu įvykių 
kronologiją. 

1. Dr. S. Sužiedėl is 
1987.VII.18 pateikia „Project" 
A. Gečiui ir V. Volertui. 2. 
„Draft Proposal" S. Sužiedėlis 
9-01-87. 3. 1987.IX.9 posėdis 
Lietuvių Fondo patalpose daly
vaujant dr. A. Razmai, dr. S. 
Sužiedėliui, prof. V. Vardžiui ir 
adv. Pov. Žumbakiui. 4. Agree
ment 10/7/87 pasirašyta dr. S. 
Sužiedėlio ir V. Volerto. 5. Poli
tinėje konferencijoje, įvykusioje 
1987.X.23-25 Washingtone. A. 
Gečys pranešė apie sutarties 
pasirašymą. J. V. Danys „Poli
tinė konferencija VVashingtone" 
(P.L. 1987.12/218 Gruodis), šio 
fakto nepamini 6. JAV LB 
XI-tosios tarybos trečiojoje sesi
joje lapkričio 13 15 d. St. Peters-

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate artoa-nonte būti 
Rimo Stankau* kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

burge patvirtino sutarties pasi
rašymą (J.K. Draugas, 
1988.1.26). 7. „Dirva" , 
1987X11.3 R.R. ir D.K. „Atviras 
laiškas Lietuvių Bendruome
nei". 8. „Bendruomenė slidžia
me kelyje" (J. Ž. Dirva, 
1987.XII.24). 9. Spaudoje pasi
rodė visa eilė rašinių, priešingų 
pasirašytai sutarčiai . 10. 
„Laisvės kaina mūsų Bendruo
menėje" (Laisvoji Lietuva, 
1988.1.21) Br. Juodelis LB var
du prabilo ne paaiškinamuoju, 
bet puolamuoju rašiniu. 11. 
Adv. Pov. Zumbakio rašinys 
„JAV LB-ės klaidos atitaisy
mas" (Draugas, 1988.11.11), dau
geliui akis atidarė. 

Šias beprasmes diskusijas 
norėčiau užbaigti mintimi, kad 
visai nepateisinamas slaptumas 
ir nesiskaitymas su visuomene 
privedė prie to, kad buvo eikvo
jama energija ir nervai. Katės 
pieną paliejo, o visuomenė turi 
laižyti! Vietoje to. kad visi dirb
tume bendrą ir naudingą 
lietuvybės darbą. 

Laiškas 

KURIAME LIETUVIŠKA 
„ENQUIRER" 

Yra liūdna, gaila ir pikta, kad 
mūsų lietuviškos visuomenės 
spauda ir keli jos bendradarbiai 
yra pakeitę informacijos — žinių 
skleidimą į sensacijų, asmeniš
kų nuomonių pareiškimus. Šie 
bendradarbiai gal turė tų 
sudaryti naują dienraštį, kaip 
amerikiečių Enąuirer"? 

A. Balašaitienės straipsnis 
vasario 26 d. „Drauge" privedė 
mane prie tokios nuomonės. Ji 
vėl kala tą pačią dr. Sužiedėlio 
istorijos temą, kaip Amerikos 
sporto mėgėjai praėjusios dienos 
futbolo žaidimą. Yra lengva būti 
„monday morning ąuarterback" 
ir kritikuoti vakar dieną, reika
laujant kitokių ėjimų. Kiek
vienas iš mūsų galime taip elg
tis, nesirūpindami reikšmingu 
darbu. 

Lietuvių Bendruomenė demo
kratiškai dirba, savo pareigas 
vykdydama. Yra taryba, kurios 
esu narys. Ji renkama visuo
menės. Nepasitikite ja? Taryba 
patvirtino dr. Sužiedėlio darbą. 
Jei A. Balašaitienė būtų atvy
kusi į Floridos tarybos suva
žiavimą (jai, kaip korespon
dentei, turėtų rūpėti tikri 
faktai) ir susimokėjusi kelionę 
savais pinigais, kaip aš, tarybos 
narys, aukojau pinigus ir savo 
darbo laiką, ta i gal tada 
nereikėtų jai rašyti, kad LB 
vadai važinėja su žmonomis jos 
aukotais pinigais, kas sudaro 
įspūdį lyg skaitytum „Lithu
anian Enąuirer"! (Mano žmona 
taip pat važiavo savais pinigais). 

Atrodo, kad A. Balašaitienė 
turi laiko ir energijos. Ji gal 
parašytų istoriją asmeniškai 
aukotu laiku — nė cento nepra
šiusi! Visuomenė būtų dėkinga, 
vietoje skaičiusi išsigalvojimus 
ir melą. _T. ._ , 

Virgus Volertas 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagcs miesto leidimą. Dir
bi; ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo-
'ai ir sąžiningai. 

S55-2C20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Daniel ius Ralys 

Šioje anglų kalba knygoje au
torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekioj imo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių ..Diaspo
roje*'. Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais. Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto. Canada. Kaina su per
siuntimu 12 dol Illinois gyventojai 
moka 12 80 dol Užsakymus siųsti: 

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

ta MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 ^ _ _ _ _ 

MISCELLANEOUS 
0 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/b — 20% — 30-/0 pigiau mokėsit u r 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAiMK ZAPOLIS 
3208Va W e s ' S5th St ree t 

T e l . — GA 4-f ">54 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Sav. parduoda namą St. Bedės 
parapijoje: 3 mieg., 1 % prausyklos; 
įrengtas rūsys su baru; 2Vz auto 
mūrinis garažas; aptvertas kiemas; 
daug įvairių priedų. $115,400.00. Tel. 
582-5020. 

OrriUQ£ 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

Namas apžiūrėjimui, sekmad.. kovo 27 
d.. 1-4 v. p.p., 6154 S. Kolmar. 1V2 aukš
to, mūrims. 29metų; 3 mieg. kamb. pirmo 
a. bute; 2 mieg kamb. antro a. bute: 
modemiškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aiumimo pastogės; 2 auto garažas. 
Skambinkite dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmd., kovo 20 
d., 6137 S. Natema. 4 mieg. kamb. mū
ras; 1% prausyklos; didžiulė virtuvė su 
ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas rūsys; 
užpakalyje namo atvira graži veranda; erd
vus kiemas: nauji kilimai; 2 namų apyvokos 
reikmenys: namas puikiai išlaikytas. Pasku
bėkite ir apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 129 — GarfiekJ Ridge special! 4 mieg. 
kamb. mūras; 1% prausyklos; didžiulė 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; ištisas 
rūsys; užpakalyje namo atvira graži veran
da; erdvus kiemas; nauji kilimai; 2 namų 
apyvokos reikmenys; namas puikiai išlai
kytas. Paskubėkite ir apžiūrėkite šį gražuolį 
šiandien! 

No. 170 — 61 st & Pulaski, 6 kamb 
mūras su 3 mieg. kamb.: „baseboard" 
šiluma: moderniška prausykla; iždažytas 
apšildomas rūsys; 2 auto garažas su 
autom, atidarymu. Puikiai išlaikytas namas. 
Skambinkite dabar! 

No. 142 — 72 4 Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės; ištisas rūsys; 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai: aiumimo apkalimai; gerame stovy
je; labai švarus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? - „. 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai. jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
iabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol . — 434-7100 

Česlovas Grincevičius 

V I D U D I E N I O V A R P A I 
P a s a k o j i m a i ir p a s a k o s 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

http://1987.XII.24
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A.A. INŽ. EDVARDO 
ŽITKAUS 5 METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. kovo men. 24 d. 

Kanados Lietuvių Jaunimo sąjungos išrinkta nauja valdyba, dalyvaujant Pasaulio Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. Alvydui Sapliui ir vicepirm. Mirgai Šaltmiraitei. Iš kairės pirmoj eilėj: 
sekr. Lina Mockutė, Vida Dirmantaitė, pirm. Loreta Stanulytė, vicepirm. Ona Žukauskaitė; an
troj eilėj: Aurelija Karasiejūtė, Audra Puzerytė; trečioj eilėj: Jonas Ažubalis, Gintaras Sendži-
kas — ižd., Ričardas Kalendra ir Romas Garbaliauskas. 

RINKIMŲ ĮKARŠTYJE 
B R O N I U S NAINYS 

Toks įkarštis Amerikoje pasi
rodo kas ketvirti metai , kai 
reikia išrinkti prezidentą, ir dar 
daugiau tempera tūra pakyla, 
ka i Baltuosiuose rūmuose sė
dintis prezidentas baigia savo 
a n t r ą j ą kadenc i ją i r kan 
didatuoti nebegali. Šie ir yra 
tokie pakilusios temperatūros 
įkarščio metai. Reaganas baigia 
savo aštuonerių metų prezi
dentavimą ir savo kėdę gera 
valia turi atiduoti kitam. Dėl jos 
ir prasideda varžybos. Bush, 
Dole, Dukakis, Jackson ir dar 
koks pustuzinis lupasi liežuviais 
iki apalpimo, siekdami didžiau
sio prestižo pasaulyje tarnybos. 
D a b a r ,, m u š a s i " a t s k i r a i 
respublikonai t a rp savęs, o 
demokratai tarp savęs, o išrinks 
savo kandidatus, pradės luptis 
vieni su kitais. įdomus tas 
vyksmas, jeigu ne dėl ko kito, 
ta i bent dėl pramogos: žiūri tas 
grumtynes televizijoje, skaitai 
spaudoje, kaip tie kandidatai iš
dar inė ja visokias c i r k i š k a s 
komedi jas , t a u š k i a n i e k u s , 
prikalba tuštybių, kokių t ik 
„an t seilės" užeina, prižada 
ka lnus visokių gėrybių, gerai 
ž inodami , kad n i e k a s t a i s 
pažadais netiki.nes ja is netiki 
nė j ie patys. Bet t a i p j au 
Amerikoje yra ir greičiausiai 
dar ilgai tos visos keistenybes šį 
kraš tą maitins. Europiečiams, 
ypač lietuviams, mažai prie 
demokratiško vyksmo pripra
tus iems , iš ka r to tos visos 
komedijos atrodė juokingos ir 
gal net gerokai gėdingos, net už 
pačius kandidatus raus tan t , iš
girdus, kaip jie patys save susi
riesdami giria. Bet dabar su 
tokiomis nuotaikomis susigy-
venom ir atrodo, kad tai yra nor
malu, taip reikia ir kitaip negali 
būti . Pradedam įsisąmoninti 

amerikietišką gyvenimo logiką: 
jeigu jau nė pats savęs negirsi, 
a i šk indamas , kad pasaulyje esi • 
gabiausias, geriausias, gudriau
sias ir išmintingiausias, tai kas 
tada tave girs? O balsuotojai 
galvoja, k a d jeigu tuose pasigy
rimuose y r a nors 10 nuošimčių 
teisybės, t a i vis t iek dar esi 
pakankama i gudrus būti prezi
dentu. Ir balsuoja, nors ir žino
dami, kad t a visa tauškalynė 
tesiekia t ik prisimedžioti balsų 
r ink imams ir nieko daugiau. 

Gal dar ne iki tokio didelio 
laipsnio, bet šia kryptimi visgi 
šiek tiek esame paslinkę ir mes. 
D e m o k r a t i š k u s r i n k i n i u s 
vykdome i r Lietuvių Bend
ruomenėje, o Amerikoje jie yra 
šiek tiek panašūs ir į šio krašto 
r inkimus. Nemanyčiau, kad šio 
krašto demokrat iškas vyksmas 
būtų geriausias pasaulyje ir 
mums sek t inas pavyzdys — 
mums re ikė tų pasir inkti geres
nius, r amesn ius ir ne tokius 
„skystus" bei pagyrūniškus bū
dus, tačiau, kol geresnių netu
rim, apl inka bent iš dalies pra
t ina prie šios šalies papročių. 

Atrodo, kad pamažu jais jau 
persi imam. Šiais metais juk ir 
pas mus vyksta r inkimai . Išei
vija renka ats tovus į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą, 
o JAV Lietuvių Bendruomenė 
renkasi sau tarybą. Kandidatai 
t a ip pat ieško balsų, ypač 
norintieji būt i išrinkti į JAV LB 
tarybą. Tas balsų medžiojimas 
k a r t a i s i r parodo t u r i n t i s 
amerikietiškų rinkimų atspalvį, 
nors t r iukšmo ta i nė vieno 
nuošimčio nesukelia, lyginant jį 
su amerikiet iškos balsų me
džioklės įvairiomis kryptimis 
pyškančiais garsais. 

Taip be didelio t r iukšmo, bet 
balsų medžiojimui visus J A V 

Ukrainiečiu ansamblio „Hromovytsia"' administratorė ^kairėje), šokiu 
mokytoja Roxana Dykyj-Pylypczak ir „Grandies" vadovė Irena 
Smieliauskienė Jaunimo centre po abiejų ansamblių pasirodymo. 

Nuotr. B. Jasaitienės 

LB Vidurio Vakarų apygardos 
kandidatus į JAV LB XII-tąją 
t a rybą v ieną penktad ien io 
vakarą pokalbiui buvo sušauku
si šios apygardos valdyba. Kar
tu prie kvietimo buvo nurodyta 
ir tema, kur ia kiekvienas kan
d i d a t a s t u rė jo p a s i s a k y t i . 
Vieniems ta i patiko, kitiems 
nelabai, tačiau per daug iškryp
ti iš nurodytos temos nė vienas 
nesistengė, matyt, norėdami 
į t ikti balsuotojams: būti geri, 
drausmingi, solidarūs, bendruo-
menininkai . 

Ne visi kviestieji susirinko, 
dėl įvairių priežasčių gal apie 
pusę kandidatų šioje balsų „me
džioklėje" nedalyvavo — matyt 
pasitiki savo jėgomis — tačiau 
iš sus i r inkus ių jų nuotaikų 
atrodė, kad bent atvykusieji į 
r inkimus kreipia rimtą dėmesį. 
Gaila, kad tų klausytojų buvo 
ne kiek daugiau, negu kandi
datų. Bet tą padėtį gerino spau
dos stalas, prie kurio sėdintieji 
laikraščių bendradarbiai viską 
užsirašinėjo, žymėjosi, lyg ir 
b a u g i n d a m i k a n d i d a t u s 
nepaslysti ir nenukalbėti niekų. 
Negerai ką nors apie kandida-

• tą parašys, ir balsų jam nebus. 
K a l b ė d a m i l ie tėme visas 

l i e t u v i š k a s veiklos t emas : 
l i tuanistinį švietimą, kultūrą, 
po l i t iką , organizaci jos 
klausimus. Aiškinome klausy
tojams tuos pačius reikalus, ku
riuos jau daugybę kartų jiems ir 
sau patiems aiškinę kiekviena 
pasi taikiusia proga, sakydami, 
ką ir kaip reikia daryti. Tik 
kaip visada, taip ir šį kartą 
n e t u r ė j o m e a t s a k y m o į 
klausimą, kodėl t ie visi aiški
n i m a i n e v i r s t a da rba i s ir 
neduoda m u m s norimų rezulta
tų? Buvo prisiminti ir praėjusių 
tarybų aibės nutarimų, daug 
kartų kartotų ir tebekartojamų, 
j au ir patiems nutarėjams nusi
bodusių, tač iau ir čia neatrodė, 
kad jiems mažinti receptai būtų 
paveikūs. Jdomu buvo ir tai, kad 
š i a m e poka lby je ne išk i lo 
neseniai aštriai pasireiškusios 
ir dar dabar spaudoje garsiai te
beskambančios Vilniaus ap
valaus stalo ir dr. Sužiedėlio 
k o n t r o v e r s i j o s . Buvo jos 
paminėtos , tačiau praslinko 
visiškai tylomis. 

Nežinau, ar po tokio pokalbio 
koks nors kandidatas gaus 
daugiau, o kitas mažiau balsų, 
tačiau aplamai tokie pokalbiai 
naudingi. J ie prisideda prie 
puoselėj imo m u m s dar vis 
gerokai svetimo demokratiškų 
r i n k i m ų vyksmo. 0 tokių 
pokalbių aprašymai spaudoje 
padeda supažindinti visuomenę 
su r inkimais ir atkreipti į juos 
didesnį dėmesį, nors tiesiogiai 

Nemari tradicija, nemarus il
gesys, maldos žodžiai lydi mūsų 
žingsnius mirusiųjų mieste Šv. 
Kazimiero kapinėse. Švyti pir
mieji pavasario saulės spindu
liai, skardena grįžusių paukščių 
balsai, sveikinasi kapų įvairia
spalvės gėlytės sn i eguo lė s . 
Netoli gražių, didingų paminklų 
su kilniais žodžiais, a t s k i r a m e 
dideliame plote, kur y r a daug 
kapų, yra t ik vienas didelis pa
minklas — šventųjų Petro i r 
Pauliaus. Tai gražus ir prasmin
gas simbolis dangaus va r tų va
dovų — dangaus karalystės, k u r 
visi lygūs t a rp lygiųjų. Čia pasi
rinkta vieta mirusiesiems mena 
pirmųjų krikščionių katakombų 
kapus, kur nedideliame akme
nyje iškalta t ik pavardė ir gyve
nimo metai. Jiems mi r t i s y r a 
lyg t a s auksinis rak tas , kur i s 
a t i d a r o v a r t u s į a m ž i n ą j į 
gyvenmą, simbolinis gyvenimo 
apvainikavimas. Mes stovime 
prie inž. Edvardo Žitkaus kapo, 
maldose kartodami Jono Evan
gelijos žodžius: „Kaip Tėvas pri
kelia numirusius ir juos atgai
vina, taip ir Sūnus grąžina 
gyvybę, kam tik panorėjęs.. . 
Nesistebėkite, kad a te i s valan
da, kai visi gulintieji kapuose 
išgirs jo balsą...'* 

1983 metų balandžio 3 d., 
Velykų ankstyvojo ry to var
pams gaudžiant. Edvardas Žit
kus baigė žemiškojo gyvenimo 
paskutinę valandą, k a i bažny
čiose skambėjo psalmės žodžiai: 
„Man rodysi kelią, kur i s į 
amžinąjį gyvenimą veda , tavo 

deš inė j b u s pe r a m ž i u s 
l i n k s m y b ė s . . . " Ta g r a ž i ir 
p rasminga tikinčiųjų lietuvių 
tradicija minėt i mirties 5 metų 
sukakt į j i šiais penktais ia is po 
mi r t i e s m e t a i s įdėmiai vėl 
sutapo su Velykų diena, kada 
Edvardas mirė. Tą dieną už 
mirusį Mišias a t n a š a u s Šv. 
Augustino kapucinai vienuoliai, 
o balandžio 4 d. Chicagos jėzui
tai . Religiškai pasiruošęs a.a. 
Edvardas pasi t iko mirtį, religi
nėmis maldomis jį prisimins ar
timieji i r d raugai . 

A. a. Edvardo gyvenimo kelias 
pasižymėjo asmeninu kuklumu, 
plačiašakiai ištikimu draugiš
kumu, siekimu tiesos ir mokslo, 
išdidžiu pareigingumu. Nesi-
grūmė dėl aukštybių, be t į tą 
vietą jį r ik iavo atlikti darbai , 
profesiniai pasiekimai. Visuo
m e n i n i a m e gyven ime buvo 
j au t rus lietuviškuose įsiparei
gojimuose, aktyvus savo įsitiki
nimuose, iš t ikimas lietuviškai 
taut inei sąžinei. Dirbančius pa
gerbdavo, paremdavo, žodinius 
veikėjus palydėdavo šypsena. 
J i s b ū r ė d r a u g u s , d r a u g a i 
iš t ikimai būrėsi apie jį. Spin
duliavo iš t ikimai jautr i šeimos 
meilė. Akmenyje iškaltos a.a. 
E d v a r d o Ž i t k a u s p a v a r d ė s 
r a i d ė s be s k u l p t o r i a u s 
p u o š m e n ų poe t in ių žodžių 
dvas in i a i p r a k a l b a a p i e jo 
nueito kelio kilnumą, didin
gumą, l ietuviškomis žvaigž
dėmis p a p u o š t u s p r a e i t i e s 
metus. 

V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

300,000 DOL. STUDENTAMS 

Mokykla Metropolitan Skills 
Center, 700 W. 63 St„ Chi-
cagoje, moks le iv iams tu rės 
išmokėti 300,000 dol., grąžinant 

Jie m a ž a i k a n d i d a t a m s 
tepadeda. 

Iš praėjusių rinkimų pat i r t ies 
atrodo, kad vi.-uomenė kandi
datus pažįsta ir už ką balsuot i 
žino. Bendruomenės r inkimuose 
visuomet daugiau ba lsų gauna 
daktarai , kunigai ir j a u n i m a s , 
žinoma, ir t ie , kurie ka lbomis 
moka visiems įtikti. Bendruo-
menininkų aplinkoje ka lbėk 
vienaip, t a r p Altos žmonių 
kitaip, tarp vl ikininkų dar ki
taip, o reorgų ratelyje iš lupk 
kailį bendruomenininkams ir 
pirma vieta r inkimuose užtik
r inta . Jeigu tokią Dievo „do
vaną" turi, daugiau t a u nieko 
nebereikia — j v i ršūnes plauki 
kaip per vandenį. Bet jeigu esi 
t ik ras darbininkas, ne posė-
džiautojas, bet rezul ta to ieško
tojas, tačiau turi aiškų, tvirtą ir 
svarbiausia visuomenei viešai 
žinomą nusiteikimą vienu a r 
kitu atžvilgiu džiaukis , je igu 
kaip nors į tarybą pralysi sąrašo 
uodegoje. Visiškai nesva rbu , 
kokie tavo praeities darba i a r 
ateities planai bebūtų. Atrodo, 
kad visuomenei tai n ė r a t a ip 
svarbu. Galbūt į d o m i a u s i a s 
mūsų visuomer.ės nus i te ik imas 
y ra j a u n i m o a t ž v i l g i u . 
Jauniems kandidatams ji balsų 
negaili, nepaisydama, kad tas jų 
išrinktasis kadencijos metu nė 

įnašui ir pridedant kompen
saciją. Mokykla buvo pasi
skelbusi duosianti eilę naujų 
kursų, kurių visai nedavė. Ir 
keletas kitų Chicagos mokyklų 
dėl panašių trūkumų įkliuvo. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARIJA JATULYTĖ 

GIRDVAINIENĖ 
Š.m. kovo 24 d. sue ina dešimt metų nuo mūsų 

mylimos Mamos Marijos Girdvainienės mirt ies . 
Prabeiro jau deš imt metų liūdesy, tačiau mūsų Ma

mos prisiminimas liko gyvas mūsų širdyse. 
Šv. Minios už vel ionės sielą bus atnašaujamos šeš

tadienį, kovo 26 d., 10:00 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioj*.-. Chicago, IL. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisimint; savo maldose mūsų brangią a.a. Mamą. 

S ū n ū s K ę s t u t i s i r V y t a u t a s su V i t a 

karto į sesiją nenuvažiuoja nei 
kitoje Bendruomeninėje veikloje 
nedalyvauja ir, ko gero, dar iš 
viso nežino, k a s ta Bendruo
menė yra . Dėl tokio nusiteikimo 
dažnai r imti vyresnieji darbi
n inka i net ir kand ida tuo t i 
nenori, nors taryboje jie galėtų 
ir labai naudingi būti., „Eik, tu, 
į p e k l ą mol io m i n t i " — 
pakalbint i a tsako. „Pris tatysi t 
vaikų, ir mane nuneš , ir bus 
tik sa rmata . . . " 

Bet... ką gi padarysi . Tokie 
mes esam, t a ip gyvenimą su
p ran tam, t a ip ir r inkimuose 
elgiamės. Kaip mokam, taip 
vieni k a n d i d a t u o j a m , kaip 
mokam, ta ip ki t i balsuojam. Ir 
nė vienas dėl to negalim nei 
pykti, nei k a m nors priekaiš
taut i . Bet visgi būtų gera i , kad 
iki r inkimų daugiau kandidatų 
prabiltų spaudoje. Ne vien tik 
dėl savęs pasigarsinimo, nes 
prasižiojęs gali „nusigarsinti" ir 
pra la imėt i , bet aplamai dėl 
naudos bendram lietuviškam 
reikalui, darbui, t ikslams. Ypač 
padėtų geros mintys, k a i p tas 
visas rezoliucijas bei nu tar imus 
paversti darbais ir rezultatais . 
Gal padėtų ir būsimoje tarybo
je turė t i daugiau darbininkų 
negu posėdžiautojų? Jųk lengva 
nutar t i , kai žinai, kad pačiam 
nereikės tų nutar imų vykdyti . 

A.tA. 
VLADAS POLIKAUSKAS 
Gyveno Palos Hills, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 22 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 

amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 27 m. Anksčiau 

gyveno Anglijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija Šneiderytė, 

dukterys: Irena Dumašienė ir Vera Ricketts su vyru John: 
anūkai: Lisa ir Andrew Dumašiai. Christopher ir Michaei 
Ricketts ir kiti giminės. 

Priklausė Anglijos lietuvių klubui, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos chorui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, kovo 24 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 25 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukterys, anūkai . 

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

A.tA. 
LEOKADIJAI GAILIUŠIENEI 

mirus , jos liūdintį vyrą ANTANĄ, dukras MARYTE. 
J Ū R A T Ę ir anūkus nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu 
l iūdime. 

•J. ir M. Mikoniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenue 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 

Telefonas - 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , Ch icago 
Telefonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v „ Cicero 
Telefonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

-

V A S A I T I S - B U T K L S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. kovo mėn. 24 d. 

x Ras tas žalias ša l ikas po 
„Draugo' ' koncerto Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Kas 
šaliką yra pametęs, prašomas 
atsiimti „Draugo" administra
cijoje darbo metu. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
Tėvų klubas balandžio 8 d., 
penktadienį, turės mokyklos 
salėje žaidimų vakarą. Žaidimai 
prasidės 7 vai. vak. Bus galima 
laimėti ir dovanų pinigais. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė nuo 
kovo 7 d. tur i pramonės, 
esančios kaimynystėje, darbi
ninkų aptarnavimą. Tai gali 
pasinaudoti ypač peršvietimui, 
susižeidimams ir trumpiems 
greitojo aprūpinimo reikalams. 
Skambinti tel. 471-8800. 

x Antanas Poskočimas pa
demonstruos Rūpintojėlių ir lie
tuviškų koplytėlių iš medžio 
dirbimą kovo 27 d., sekmadienį, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Šių medžio kūrinių 
demonstravimas prasidės 1 vai. 
p.p. 

x „Elta", Information Bul-
letin, vasario mėnesio numeris, 
išėjo iš spaudos. Šiame numery
je anglų kalba informuojama 
apie planuojamą Vasario 16 d. 
šventimą ok. Lietuvoje, taip pat 
įva i rūs k i t a tauč ių at
siliepimai apie Pabaltijo tautų 
okupaciją, kurią įvykdė ir te
belaiko Sovietų Sąjunga. 

x Pat iksl inimas. „Draugo" 
kovo 9 d. laidoje, rašant apie 
Baltimorę, buvo klaidingai iš
spausdintas pavasarinių ren
ginių kalendorius. Turėjo būti; 
Birželio 4-5 dienomis lietuvių 
festivalis (ne balandžio). 

x Kun. Simonas Morkū
nas , Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Sioux City, Iowa, nuo
širdus „Draugo" ir kitų gerų 
darbų didelis rėmėjas, dien
raščio paramai vėl atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x V a c l o v a s V a l y s , Cle-
veland. Ohio, pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė visą šimtinę. V. Valį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Morta Norkus, Toronto, 
Ont., Kanada, pratęsė „Drau
g o " p renumera tą su visa 
šimtine. M. Norkų įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Kun. J o s e p h Grabys , 
Watervliet, N.Y., dr. Liudmila 
Petrauskas, Oak Park, 111., A. 
Kurkulis, Wheaton, 111., J. ir K. 
Kirvaitis, Oak Lawn, 111., V. 
Dzigas, Omaha, Nebraska, 
Algirdas Vaitkus. Newbury 
Park, Cal., Edvardas Čizinaus-
kas, Freeport, 111, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x S k a u t i n i n k a s Antanas 
Paužuolis, Chicagos tuntų ryši
ninkas, mokėdamas sąskaitą už 
Kaziuko mugės garsinimą,pri-
dėjo 20.45 dol. auką dienraščiui 
paremti . Skautai ne pelno 
organizacija, pati didelėmis 
pastangomis telkianti lėšas 
savo veiklai plėtoti, didžiai ver
t ina „Draugą" už jo talką 
lietuviško jaunimo ugdymo dar
be. Nuoširdus ačiū. 

x Norman Burstein, Skokie, 
111., žinomas moteriškų kailių 
p rekyb in inkas , lankėsi 
„Draugo" administracijoje ir ta 
proga paaukojo 25 dol. 
dienraščio palaikymui. Nuošir
dus ačiū. 

x Linda Bendorait is , Hol-
lywood, Fla., nuoširdi lietu
viškos spaudos rėmėja, pra-
tęsdama „Draugo" prenume
ratą, pridėjo visą šimtinę dien
raščio stiprinimui. L. Bendorai-
tj skelbiame garbės prenume-
ratore, o už auką labai dė
kojame. 

x PLB Vasar io 16 gimna
zijai remti centrinis komitetas 
rengia vakaronę kovo 25 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Kalbės Andrius Šmitas, Vasario 
16 gimnazijos direktorius, o 
skaidrių montaže matysime, 
kaip gyvena Punsko lietuviai. 
Vakaronėn kviečiami ir 
laukiami visi seni, jauni, maži, 
dideli, mokiniai, tėvai, seneliai 
ir visi kiti. 

x V e r b ų s e k m a d i e n i o 
priešpiečiai Jaunimo centre 
bus tuoj po rekolekcijų Jėzuitų 
koplyčioje, tai yra apie 11:30 
vai. Kviečiami visi dalyvauti, 
ypač tėvai su mažais vaikais. 
Reikia tik iš anksto registruo
tis, kad nepritrūktų vietų prie 
stalų. 

x Priešvelykinis pyragų i r 
margučių išpardavimas Vyres
niųjų lietuvių centre bus kovo 
30 d., trečiadienį, nuo 1 vai. p.p. 

x Koal ic i ja , kur ia i va
dovauja Antanas Mažeika, 
skelbia, kad OSI jau išleido 24 
milijonus mokesčių mokėtojų 
pinigų, o apsigynimui išleista iš 
privačių šaltinių jau 2 milijonai 
dol. Koalicija yra sukurta kons
tituciniam teisingumui Ameri
koje atstatyti. 

x Kun. J . T a d a r a u s k a s , 
Toronto, Kanada, mūsų nuošir
dus rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą 1988 metams vėl atsiuntė 
visą šimtinę dienraščio pa
ramai. Nuoširdus ačiū. 

x Dipl. teisn. Mar i jonas 
Snapštys, žmona Nijolė, dukros 
Vytė ir Rūta, Viešpaties Prisi
kėlimo džiaugsmingoje dienoje, 
sveikina visus giminaičius, bi
čiulius, bendraminčius bei geros 
valios tautiečius ir linki jiems 
ir jų šeimoms džiaugsmingo 
Aleliuja! Ta proga pridėjo auką 
„Draugui". Labai ačiū. 

x Juozas Steponaitis, Chi
cago, 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo visą šimtinę su 
prierašu: „... bet ,Draugas' tegul 
ir toliau lanko mano pastogę 
ka ip t i k r a s d r augas" . J . 
Steponaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Dr. P e t r a s ir Laima Že
maičiai, Canton. Mich., nuola
tiniai „Draugo" rėmėjai, garbės 
prenumera tor ia i , p ra tęsė 
prenumeratą 1988 metams su 
visa šimtine. Nuoširdus ačiū už 
savos spaudos palaikymą. 

x V a l e n t i n a s R a č i ū n a s , 
Chicago, 111., parėmė „Draugą" 
20 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą 1988 metams. V. Račiūną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Antanas Giniotis iš Chi
cagos, 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, lankėsi administra
cijoje ir už kalėdines korteles ir 
kalendorių įteikė 15 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Kazimieras Valis, May-
wood, 111., Pranas Gudaitis 
Lockport, 111., Uršulė Linkus, 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir kiekvienas paaukojo po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Willow Springs, liuksu-
: sinis 2 mieg. butas; yra virykla, 

šaldytuvas, vėsinimas. Duoda
ma šiluma. Be gyvuliukų; šei
mininkas lietuvis. Willas & 
Assoc , Inc. Tel.: 839-8455. 

(sk) 

Prie vaišių stalo Marijonų salėje po „Draugo" koncerto kovo 20 d. Iš kairės: sol. Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė, Irena Kerelienė, sol. Ričardas Daunoras ir akompaniatorius muz. Alvy
das Vasaitis. N u o t r j Tamuiaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB RINKIMAI VID. VAK. 

APYGARDOJE 

JAV LB XII tarybos rinkimai 
bus balandžio 9-10 ir 16-17 die
nomis apylinkių rinkiminėse 
būstinėse tiems, kurie balsuos 
asmeniškai. Išsiuntinėti bal
savimo laiškai gali būti grąži
nami nurodytu adresu iki 
balandžio 18 d. — balandžio 17 
d. pašto antspaudu. 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
garda yra suskirstyta į 4 rinki
minius rajonus. Didžiausią 
rinkiminį rajoną sudaro 
Chicaga su savo priemiesčiais 
(rajonas 1-4). Penktąjį rajoną 
sudaro Wisconsin LB apylinkė 
ir Waukegan-Lake County LB 
apylinkė, kur kandidatuoja 
advokatas iš Kenoshos Antanas 
Milašauskas ir mokytoja iš 
Waukegano Rima Kašubai-
tė-Binder. Šeštasis rinkiminis 
rajonas susidaro iš East Chica
gos apylinkės, Indianos vals
tijoje, gyvenančių lietuvių ir Be-
verly Shores bendruomeni-
ninkų. Šeštojo rajono kandida
tai yra dr. Kazys Ambrozaitis, 
Jonas Vaznelis ir Birutė Vilu-

x L.S.T. Korp! Neo-Lithu-
a n i a vyriausios valdybos, 
Chicago, 111., vienas iš narių 
lankėsi „Drauge" ir įteikė 25 
dol. dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. 

x Karolis Milkovaitis, šau
lių ir kitų lietuviškų organiza
cijų darbuotojas, daug metų gy
venęs ir veikęs Chicagoje, 
galiausiai įsikūrė gražiame Ka
lifornijos R. Nixono gimtajame 
miestelyje. Draugų ir bičiulių 
žiniai jo adresas yra: K. Milko
vaitis. Villa Pacifica, 415,18421 
Lemon Drive, Yorba Linda, CA 
92686, tel. 714-777-1617. Adre
so pakeitimo proga pridėjo 20 
dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės redakcijai ir administra
cijai. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komiteto Phila-
delphia, Pa., pirmininkė Teresė 
Gečienė mums rašo: „Įvertin
dami Jūsų pagalbą garsinant 
Philadelphijoje surengtą Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
minėjimą siunčiame 50 dol. 
auką .Draugui' paremti". 
Nuoširdus ačiū už savos spaudos 
rėmimą. 

x Ona Remeikienė, Cicero, 
111., pratęsdamas dienraščio pre
numeratą, pridėjo ir 25 dol. jo 
stiprinimui. O. Remeikienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x Krist. Daugirdas , Wil-
mette, 111., parėmė „Draugą" 20 
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą 1988 metams. K. Daugirdą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

tienė, East Chicagos apylinkės 
pirmininkė. 

Septintas rinkiminis rajonas 
sudarytas iš šių miestų: Omaha, 
Nebraska, East St. Louis, 
Missouri, Sioux City, Iowa, Kan-
sas City, Kansas, Hot Springs. 
Arkansas, Denver, Colorado. 
Kadangi, šie miestai neturėjo 
savo kandidatų XII LB tarybai, 
tai jiems yra pasiųsti 1-4 rajono 
kandidatų sąrašas ir jie 
kviečiami balsuoti už šiuos kan
didatus, kaip ir Chicagos bei 
priemiesčių LB nariai. 

Adickas Kazys, 62 m., ūki
ninkas, LB narys. Cinkus 
Jonas, 26 m., chemikas, LB 
narys, Daulienė Salomėja, 61 
m., mokytoja, LB apyl. vald. 
pirm., Dočkus Kostas, 70 m., 
inžinierius, LB apyl. vald. 
narys. Drunga Mykolas, 39 m., 
publicistas, LB tarybos narys, 
Eidukai tė , Gailė, 22 m., 
studentė, LB ir Jaun. s. narė, 
Jasaitienė Birutė, 57 m., med. 
technikė, PLB vald. narė, LB 
tarybos narė, Jokubauskas 
Stasys, 73 m., inžinierius, PLB 
vald. vicepirm., Juodelis Bro
nius, 63 m., pedagogas, JAV LB 
K V vicepirm., Juškienė Rūta. 
40 m., Sr. viceprezidentė — 
Standard F. Savings, LB apyl. 
vald. narė, Kaunas Ferd. Vyt., 
66 m., gydytojas, buv. LB 
tarybos narys, Kisielius Petras, 
70 m., gydytojas, LB tarybos 
narys, PLB garbės teismo 
pirm.,Kojelytė Daina, 35 m., ad
vokatė, PLB vald. narė LB tary
bos narė, Laukaitis Kazys, 62 
m., prekybininkas, JAV LB 
kontrolės kom. narys., tarybos 
narys, Miliauskaitė Rasa, 27 
m., studentė, LB narė, Nainys 
Bronius, 67 m., inžinierius, buv. 
Vid. Vak. apyg. vald. pirm., 
JAV LB pirm., PLB vald. pirm., 
PL redaktorius, Norusis Linas, 

P. 30 m., nekiln. turto įkaino
tojas, LB apyl. vald. narys, 
Polikaitis Juozas, 52 m., inžinie
rius, LB tarybos narys, Rač
kauskas, Jonas, 46 m., profeso
rius, JAV LB Šviet. pirm., Raz
ma Antanas, 65 m., gydytojas, 
LB tarybos narys, JAV LF buv. 
vald. ir tarybos narys, Spurgy-
tė Asta, 26 m., studentė, LB 
narė, Valentinaitė Danguolė, 51 
m., buhalterė, LB tarybos narė, 
JAV vicepirm. ir Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė. 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba kartu su šios 
apygardos rinkimine komisija 
suruošė susitikimą su kandida
tais. Iš 27 kandidatų kovo 11 
dienos vakaronėje dalyvavo 18 
ir jie visi turėjo progą 
pasisakyt i , kas yra gero 
nuveikta, ką reikėtų dar atlik
ti ir ką būtų galima pakeisti ar 
patobulinti. 

Vakaronę pravedė Birutė A. 
Vindašienė, JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos pir
mininkė, ta lk in inkaujant 
vicepirm. Povilui Norvilui, sek
retorei Danguolei Ilginytei, iždi
ninkui Jurgiui Matusevičiui, o 
taip pat pagelbėjo ir rinkiminės 
komisijos narė Juzė Ivašaus-
kienė. Vakaronėje dalyvavo ir 
apygardos rinkiminės komisijos 
pirm. Jonas Levickas, ryši
ninkas su apylinkėmis Jonas 
Rugelis, apygardos rinkiminės 
komisijos narys spaudos 
reikalams Juozas Šlajus, kurio 
kvietimu vakaronėje dalyvavo 
spaudos atstovai Antanas Juod
valkis, Vytautas Radžius, J. 
Žemaitis ir Br. Juodelis. 

Kandidatai pasisakė įvairiais 
LB veiklos klausimais: socia
linei pagalbai mūsų vyresnie
siems sėkmingai vadovauja 
JAV krašto valdybos vicepirm. 
ir Socialinių reikalų tarybos pir

mininkė Danguolė Valentinai
tė. 

Buvo pasisakyta švietimo 
reikalais, jaunimo veiklos 
reikalais, finansiniais rūpes
čiais, kultūrine veikla, poli
tiniais pasireiškimais, organiza
ciniais reikalais ir net religine 
veikla. 

Vaišių metu maloniai pasi
keista nuomonėmis artimųjų 
būreliuose, o diskusijos nusitęsė 
net iki 10:30 vai. nakties. Malo
niai praleidę vakarą su kandi
datais skirstėmės namo. 

Birutė Vindašienė 
ETNOGRAFINIO 

ANSAMBLIO VAKARAS 

Pedagoginio lituanistikos in
stituto etnografinis ansamblis 
kovo 19 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje pastatė rugiapjū
tės pabaigtuvių šventės vaidi
nimą. Tai rugiapjūtės dainos, 
liaudies oracijos, maldos, atspin
dinčios pagarbą mitologiniams 
gamtos elementams. 

Vaidinimo autorius — Ar
vydas Žygas, kuris yra ir et
nografinio ansamblio vadovas. 
Ansamblio administratoriai — 
J. Račkauskas ir Vida Brazai-
tytė. Chorvedės — Emilija Saka-
dolskienė, Danutė Rukšytė, 
Dalia Polikaitytė. Scenografika 
D. Žemaitaitienės ir A. Žygo. 

Scenoje pasirodė apie 30 jau
nųjų aktorių. Tikras jaunimo 
teatras, pasiryžęs iškelti liau
dies kūrybos lobius, kuriuos su
rinko Arvydas Žygas, 1976, 
1978 ir 1979 m. keliaudamas po 
Punsko-Seinų apylinkes. 
Skambėjo liaudies dainos, su
tartinės, paįvairinant tautiniais 
šokiais, su dialogų įtarpais. Pro
gramoje buvo įrašytos vietos, 
kur kuri daina suras ta , 
pažymint parapijas, kaimus. 

Pradžioje dr. J. Račkauskas 
padėkojo susirinkusiems. 
Pažymėjo, kad vaidinimas sta
tomas trečią kartą. Dukart su 
nuostoliais, dabar t ikisi 
išsikapstyti. Specialiai buvo pa
gerbtas Kleofas Girvilas, insti
tuto lektorius, sulaukęs 90 m. 
amžiaus. Jam prisegta gėlė. 

Žiūrovų dėmesį patraukė 
scenoje ryškiai rodomos liaudies 
darbų skaidrės ir visą scenos 
dugną užklojęs milžiniškas 
rugių laukas. Vaizdas buvo 
įspūdingas, arčiau buvo milži
niškos smilgos, gėlynas. Deko
racijos skolintos, reikėjo 
sumokėti 700 dol. Visi jaunieji 
aktoriai, baltais liaudiškais 
drabužiais apsirengę, dainavo 
liaudies dainas, sutartines. Visi 
susidainavę. Linksmumą davė 
per sceną „pravaroma" dirbtinė 
kiaulė. Scenoje švytavo dalgiai, 
merginos rinko į pėdus, Gyva
tei „įgėlus" skambėjo liaudiški 
užkalbėjimai. 

Jaunieji aktoriai savo dainose, 
vaidyboje įsigyvenę į liaudies 
stilių. Vaidintojai lengvai su
darė ryšį su publika. Kai 
jaunuolė pragydo rauda, gailė
dama mirusios motinos, kai 
kurios žiūrovės verkė. 

Galima buvo stebėtis, kaip 
mūsų jaunimas taip tobulai pa
gavo liaudies dainų stilių ir 
tarmę. Publikai buvo staig
mena, kai į sceną įnešė dvi 
gyvas vištas ir gaidį. Dainuo
damos mergaitės lupo bulves, 
raikė duoną, ruošdamos vaišes. 
Dialoguose įvesta ir liaudies 
humoro, kaip ir kai kuriose 
dainose. Visas va id in imas 
l iaudies d a i n ų pynė su 
kaimiškų dialogų įtarpais. Į vai
dinimą įpinta apie 30 dainų. 
Kai kurios dainos sujungtos su 
liaudies šokiu, su rateliais. 
Dainos naujai surinktos, pa
trauklios naujumu. Visa vai
dinimo eiga buvo filmuojama, 
įrašoma į vaizdajuostę. Tai 
turbūt bus geriausias Peda-
giginio instituto studentų pasta
tymas per visus dešimtmečius. 
Publika plojo, šaukė valio, o vai
dintojai atsisveikindami dar 
vieną dainą pridėjo. 

Užbaigoje V. Braza i ty t ė 
padėkojo, kad su vaidintojais 
publika sugrįžo į lietuvišką 
kaimą. D a i n ų mokytojos 
apdovanotos gėlėmis. 

Arv. Žygas pas idž iaugė 
nepaprastu jaunimo rinkiniu, 
kuriam pavyko šį vaidinimą pa
statyti. Pažymėjo, kad etnogra
finis ansamblis veikia jau 5 
metus. 

Instituto rektorius dr. J. Rač
kauskas džiaugėsi, kad tiek 
gausiai publikos susirinko. I. ir 
T. Serapinai užmokėjo ir už 
didžiąją salę. 

Ign. Serapinas šį vakarą pava
dino tautinėmis rekolekcijomis. 
Serapinai paaukojo ir 400 dol. 

Lietuvių fondo vardu M. 
Remienė padėkojo, įteikdama 
3500 dol. V. Brazaitytė an
samblio vardu padėkojo Serapi
nams dr. J. Račkauskui, St. 
Petersonienei, Arvydui Žygui. 

Visi buvo pakviesti į mamų 
suneštas vaišes . Čia vyko 
draugiški pasikalbėjimai su an
samblio jaunimu. 

Juoz. Pr. 
PARAMA LIETUVIŲ 

KILMĖS STUDENTAMS 

Lietuvių prekybos rūmai 
(Lithuanian Chamber of Com-
merce of America) kiekviene-
riais metais skiria stipendijas 
keliems jaunuoliams-ėms bai
g ian t iems a u k š t e s n i ą s i a s 
mokyklas ar pirmuosius kole
gijos bei universiteto metus. 

Šiais metais vėl skiriamos 
tokios stipendijos šešiems ar 
daugiau jaunuoliams-ėms, kurie 
pasižymi moksle ir yra lietuvių 
kilmės. 

Iki šiol nuo 1964 metų, kada 
ši finansinė parama buvo lie
tuvių prekybos rūmų organiza
cijos įs teigta, stipendijomis 
pasinaudojo d au g i au ka ip 
šimtas studentų. 

Prašymus stipendijai gauti 
reikia paduoti iki gegužės 1-mos 
d. Prašymų anketos gaunamos 
šiuo adresu: Charles O. Macke, 
6618 Osceola Trail., Indian 
Head Park, IL 60525, tel.: 
246-5809. 

Dalis klausytojų „Draugo"* koncerte Marijos auk*t mokyklos salėje, kovo 20 d 
Nuotr J . Tatnulaičio 

PERKA JAPONAI 

Už 160 mil. dol. japonai perka 
John O. Butler dentisterijos 
reikmenų firmą Chicagoje. Fir
ma veikia jau 60 metų. 

BYLA DĖL SUKŪRIMO 
Will apskrities mokytojas Ray 

Webster, 58 m., iškėlė bylą prieš 
New Lenox mokyklų distrikto 
superintendentą, kad neteisėtai 
jam uždraudė mokyti apie 
pasaulio sutvėrimą. Toks drau
dimas, skelbia mokytojas, yra 
laužymas konstitucija užtik
rintos religijos laisvės. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. 
Tel . — 776-8700 

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