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

Švenčių atgarsiai 
(Tęsinys) 

Sis leidinys ne vienintelis 
faktas, patvirtinantis, kad so
vietinės , Jteligijų kultų laisvės" 
sargai nesiliauja apie tai 
svajoję. Filipinų kardinolą į 
Lietuvą pakviesti galėjo taip pat 
tik rusų pravoslavų cerkvė. 

Šių metų Velykų švenčių 
metu, Didįjį šeštadienį, iš 
Kauno Kunigų seminarijos of-
cialiai į pravoslavų velyknakčio 
pamaldas buvo išleista keturių 
klierikų delegacija, vadovau
jama IV kurso klieriko A. Bud-
riaus. Be ateistinės valdžios 
pritarimo tokie vizitai nevyksta. 
Kažin ar tinka į ekumeninį 
bendravimą siųsti dar nesusi
formavusius, savosios teologijos 
pagrindų neišstudijavusius 
k l ier ikus? Ypač, kad toje 
delegacijoje nedalyvavo niekas 
iš vyresniųjų kunigų, seminari
jos dėstytojų. Ar tokių vizitų 
metu „apdoroti" klierikai, tapę 
kunigais, nesiims realizuoti 
didįjį sovietinių bedievių planą 
— Lietuvos katalikus pajungti 
Rusijos pravoslavų cerkvės 
globai? Per daug skaudi Lietu
vai buvo istorinė patirtis, kad 
būtų galima abejingai žiūrėti į 

jos duotas pamokas. 
1987 m. gegužės 24 d. Lie

tuvos krikšto jubiliejus buvo 
minimas Kauno arkikatedroje 
— bazilikoje. Įspūdis gan 
blankus. Tiesa, šv. Mišias 
koncelebravo keletas vyskupų, 
pamokslą pasakė vyskupas An
tanas Vaičius. Tačiau bazilikoje 
nesimatė jokių jubiliejinių 
akcentų. Tikintieji tikėjosi, kad 
jubiliejaus iškilmių proga jie 
galės aplankyti katedros kripto
je palaidotus tautos ir Bažnyčios 
didžiųjų vyrų-vyskupų M. Va
lančiaus, P. Karevičiaus, prel. 
Maironio karstus... buvo tai 
žadėta, bet, matyt, skambutis iš 
„kompetetingų" įstaigų... ir 
jubiliejaus proga ant kriptos 
durų grotų uždėta papildoma 
spyna, kad „išsišokėliams eks
tremistams" tikrai nepavyktų 
prieiti prie tautos didvyrių 
kapų. Tik būrelis jaunimo prie 
Maironio kapo sugiedojo 
„Lietuva, brangi", padėjo gėlių, 
o didžiajam vyskupui M. Valan
čiui prie kriptos durų prisegė 
palmės šaką, kur ią uolūs 
„tvarkos sargai" greitai sulaužė 
ir numetė. ( B U S daugiau) 

Prezidentas už Busho kandidatūrą 
Washingtonas. — Preziden

tas Ronald Reagan respubli
konų partijos surengtoje vaka
rienėje po 1,500 dol. už lėkštę, 
baigdamas savo 20 minučių 
kalbą, tikėdamas, kad jo vice
prezidentas bus išrinktas pir
muoju prezidentu po Andrew 
Jackson, kaip jo įpėdinis, 
stipriai pasisakė už George 
Bush kandidatūrą į Amerikos 
prezidentus. 

Jis kalbėjo: ,,Aš norėčiau 
pasakyti keletą žodžių apie savo 
ateities planą". Jis pasisakė 
nutraukiąs tylą, kad kurį laiką 
nieko nesakė, kas turėtų būti jo 
nuomone tinkamiausias žmogus 
į Amerikos prezidentus. „Aš 
padėsiu, kiek tik galėsiu. Mano 
kandidatas yra buvęs kongreso 
narys, ambasadorius Kinijai, 
CIA direktorius ir Respubliko
nų partijos vadas. Aš darysiu 
viską, kad viceprezidentas 
George Bush būtų sekantis 
Amerikos prezidentas". 

Nebus lengva nugalėti 
demokra tus 

Politiniai komentatoriai sako. 
jog, nežiūrint, kad George Bush 
yra iš visų kandidatų geriausiai 
kvalifikuotas asmuo būti Ame
rikos prezidentu, jo laimėjimas 
nebus lengvas. Jei jis remsis 
Reagano atliktais darbais, jam 
nebus lengva nugalėti demokra
tų kandidatą. Prez. Reaganas 
pasakė, kad ir tada, kai jis 
paliks Baltuosius rūmus, jis 
nenustos Amerikos žmonėms 
priminti vertybes, kurias per 8 
metus kraštas turėjo respub
likonų dėka, ypač kai prezi
dentas perėmė krašto valdymą 
po Carterio demokratu nesusi
gaudymo valstybės reikaluose. 

Už mokslą ir auklėjimą 

Kai kurie demokratų vadai 
pripažįsta, kad Bush praėjusią 
savaitę parodė savo aukštą 
standartą, beveik atsiribodamas 
nuo Reagano asmenų vyriausy

bėje, pavyzdžiui kaip Teisingu
mo departamento vadovo nuola
tiniai neaiškūs teisiniai rei
kalai. Bush jau dabar pasisakė 
už reikalą išleisti daugiau 
pinigų mokslui ir auklėjimui 
Amerikoje. Viceprezidentui da
bar padėjo tik šią savaitę tuo
metinio Amerikos ambasado
riaus Briggs pranešimas, kad 
Panamos generolo Noriegos 
reikalu jis niekada nieko nėra 
sakęs viceprezidnetui, ką plačiai 
spaudoje išreklamavo demo
kratai. 

Paskutiniai Gallupo tyrimų 
duomenys skelbia, kad Cali-
fornijoje Bush veda 46% prieš 
demokratų gub. Dukakį, kuris 
ten tuose „ š i a u d i n i u o s e " 
balsavimuos gavo 42% balsų. 

Afganai sunaikino 
komunistų bazę 

Kabulas . — Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, afganai 
laisvės kovotojai šiomis dieno
mis užkariavo strateginiai labai 
svarbią vietovę netoli nuo sovie
tų karinės aviacijos bazės Farah 
provincijos kalnuotoje srityje, 
Vakarų Afganistane. Rezisten
tų užimta vietovė vadinasi 
KhakeSafid ir joje gyvena apie 
5 tūkstančiai šeimų. Ši vietovė 
yra strateginiai svarbi dėl to, 
kad ji buvo Kabulo režimo 
kariuomenės bazė puolimam 
prieš aplinkiniuose kalnuose 
įsitvirtinusius laisvės kovotojus. 
Bazė buvo rezistentų sunaikin
ta. 

Afganai rezistentai, kaip 
žinoma, atmetę jiem nedalyvau
jant Ženevoje susitarimą Af
ganis tano klausimu, t ęs ia 
ginkluotą pasipriešinimą prieš 
Kabulo režimą ir sovietų 
okupacinę kariuomenę. Rezis
tentų atstovas pažymėjo, kad so
vietų žadamas pasitraukimas iš 
Afganistano nereiškia, kad 
Maskva atsisako esminio tikslo 
— kraštą laikyti pajungtą savo 
viešpatavimui. 

40 metų neratifikuota 
Genocido sutartis 

Priimti įstatymai, bet ne pats susitarimas 

Prezidentas Ronald Reagan j būsimuosius JAV prezidentus pasiūlė viceprezidentą George Bush. 

Tai buvo teismo parodija 
Holokaustui reikalingos aukos 

(Pabaiga) 

Nesvarbu faktai 

Pagaliau Izraelis nusprendė 
pakarti Demjanjuką, labiausiai 
pasiremdamas penkių Treblin-
kos išlikusiųjų liudijimu, kurie 
žinojo vienas kitą beliūdydami 
tuose teismuose po kelis kartus, 
ir patikėdamas Sovietų Sąjun
gos pateikta asmens dokumen
to kortele. Teisėjai tų liudi
ninkų pasakymais patikėjo kaip 
šventa teisybe! Nesvarbu, kad 
Eliyahu Rosenberg liudijo 1947 
m., jog j i s ma tė „Ivaną 
Žiaurųjį" iškeliaujant j 
amžinybe" per 1943 m. 
Treblinkos sukilimą. Teisme po 
priesaika buvo įteiktas jo šis 
liudijimas. Rosenberg visą laiką 
teigė, kad „Ivanas" yra miręs. 
Nesvarbu, kad kitas liudinin
kas Pinchas Epštein niekada 
neminėjo „Ivano" savo liudi
jimuose 1947 m. Nesvarbu, kad 
12 iš 17 Treblinkos likusiųjų liu
dininkų, apklausinėtų Ameri
kos Teisingumo departamento, 
anksčiau negalėjo atpažinti 
Demjanjuko bet kokioje nuo
traukoje. Izraelio teismas 
patvi r t ino , kad visos tos 
baisiosios scenos yra giliai net 
iki gyvo kaulo įsisiurbusios į tų 
liudininkų atmintį, nors jie 
neatpažino kaltinamojo, tad jų 
liudijimai galioja. 

Nesvarbu, kad Holokausto 
archyvo direktorius Vashim 
pasakė, jog daugelis liudininkų 
„norėjo būti tos istorijos dalimi" 
ir, kad daugelis niekada nebuvo 
tose vietose, kur vyko žudymai 
ar, kad informacijas gavo iš 
antrinių šaltinių ir nepažįstamų 
praeivių. 

Tebūna leista priminti jog iš 
11 „išlikusių gyvų liudininkų", 
kurie po priesaika liudijo, kad 
Lenkijoje gimęs čikagietis 
Frank Walus yra tas nacis sker
dikas iš Kielcų, kada Walus 
buvo tikrai ūkio darbininkas 
karo metu Vokietijoje. Kai buvo 
liudininko įrodyta, kad jis dir
bo žemės ūkyje, Amerikos 
teisėjas bylą panaikino. 

Nesvarbu ekspertai 

Keli dokumentų ekspertai 
įrodė, kad Sovietų įteikta as
mens Travvniki kortelė yra 
sufabrikuota. Vienas iš jų buvo 
dr. Julius Grant, kuris nustatė, 
kad „Stern" žurnalo atspaus
dintas Hitlerio dienoraštis yra 
sufabrikuotas. O kai Arizonos 
vyriausias dokumentų eksper 
tas norėjo teismui įteikti savo 

tyrimų duomenis, kurie parodė, 
kad tas dokumentas yra 
netikras, Izraelio teismas nepri
ėmė, pasakydamas, kad tai „ne
svarbu". 

Ir taip toliau. Kai Izraelio pro
kuroras galėjo tikrinti Ameri
kos Teisingumo departamento 
bylas, kaltinamojo advokatai 
turėjo teismo keliu to rei-

i kalauti. Kai kaltintojai galėjo 
pilnai naudotis Sovietų ir 
Lenkijos archyvais, kaltinamo
jo advokatams tai nebuvo leista. 

Laikas Amerikai teisti 
nusikaltėlius 

Kuropas primena, kad dauge
lis amerikiečių nežino šių faktų 
dėl to, jog žurnalistai, dažnai 
žydų kilmės, rašydavo apie 
kaltinimus, bet nerodydavo in
tereso gynybai. Izraelis leido tik 
3 žurnalistams sekti teismo 
eigą: dviem Izraelio žurnalistam 
ir vienam Amerikos ukrainiečių 
laikraščio žurnalistui. Jis sako, 
kad Izraelio teismas yra truputį 
geresnis už Sovietų Sąjungos 
teismą teisiant ukrainiečių 
tautybės žmones. Abiejuose 
kraštuose sprendimas padary
tas prieš teismo pradžią. 

Kanada ir Anglija planuoja 
pravesti savo teismus nacių 
karo nusikaltėl iams. Yra 
laikas, kad Amerika taip pat 
pati teistų karo nusikaltėlius. 

Pirmą kartą Romoje 
Šiaurės Korėja. — Pirmą 

kartą po 35 metų Šiaurės 
Korėjos komunistinė valdžia 
davė leidimą šešiem piliečiam 
Velykų švenčių proga aplankyti 
Romą. Sesių maldininkų grupe 
sudarė du katalikai ir keturi 
kiti asmenys, kurių tarpe buvo 
du Korėjos krikščionių fede
racijos veikėjai. Šiaurės Korėjos 
pirmieji maldininkai išbuvo 
Romoje nuo kovo 28 ligi balan
džio 6 dienos. J'.e čia dalyvavo 
Didžiosios savaitės ir Velykų 
pamaldose švento Petro bazi
likoje. Pažymėtina, kad du 
katalikai pirma kartą po 38 
metų turėjo progos Romoje 
priimti šventąją Komuniją. 
Katalikų Bažnyčia Šiaurės 
Korėjoje jau tris dešimtmečius 
neturi galimybes viešai veikti. 

— Popiežius .Jonas Paulius 
II lanko Boliviją, kurioje išbus 
ilgiausiai savo keturių vals
tybių misijos k iionėįe. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 
Washingtone prez. Reaganas 

paneigė paslidusią žinią, jog jis 
nebūtų prieš, jei atsisatydintų 
Generalinis prokuroras Edwin 
Meese. Tai visiškai netiesa, 
sakė prezidentas. Tačiau VVa-
shingtone kalbama ir Wall 
Street laikraštis New Yorke 
rašo, kad buvęs Gynybos sekre
torius Caspar Weinbergeris 
kalbinamas užimti Teisingumo 
departamento viršininko postą 
iki šios administracijos termino 
pabaigos. 

— Baltieji rūmai painfor
mavo Kongresą, jog vėl planuo
ja parduoti Saudi Arabijai 
ginklų už 825 mil. dol. Kongre
sas tur i 30 dienų la iko 
išstudijuoti šiam planui. 

— P a n a m o s generolo 
Noriegos diktuojama vyriau
sybė įsakė suimti opozicijos 
vadus; septyni jau buvo areš
tuoti. 

— Il l inois gubernatorius 
James Thompson praneša, kad 
viceprezidentas George Bush, 
kai jis lankėsi visai neseniai 
VVashingtone ir kalbėjosi su juo, 
nieko jam neminėjęs apie gali
mą kandidatūrą viceprezidento 
postui. 

— New Yorke buvo 
paminėtas gimtadienis prieš 
šimtą metų Rusijoje gimusio Ir-
ving Berlin, kuris yra sukūręs 
tūkstančius Amerikoje išpopu
liarėjusių dainų bei kitų muzi
kos kūrinių. įskaitant ir „God 
bless America", , ,White 
Christmas" ir kt. Jis gimė 1888 
m. caristinėje Rusijoje ir kai 
buvo 4 metų su savo tėvu kan
toriumi, kuris norėjo išvengti 
žydų pogromo, atvyko į Ame
riką. Carnegie Hali suruoštas jo 
pagerbimo iškilmes stebėjo per 
televiziją. 

— Genevoje Amerikos ir So
vietų Sąjungos delegacijos susi
tarė beveik 50^ ginčytinuose 
klausimuose, dėl kur ių 
Amerikos Senatas atsisakė lai
kinai ratifikuoti neseniai 
Gorbačiovo ir Reagano pasira
šytą sutarti. Kai Amerikos dele
gacijos vadas M. Glitman ir 
Sovietų N. Chervov baigs 
pasitarimus, jie savo rezultatus 
perduos Shultzui ir Shevardna-
dzei. kurie priims ar atmes jų 
padarytus sprendimus. 

— V/ashingtone pulk. Oliver 
N'orth per savo advokatą Bren-
dan Sullivan pasinaudojo penk
tuoju konstitucijos priedu ir 
atsisakė Irano — Contras bylos 
investigatoriams įteikti savo 
asmeniškas pastabas, kai buvo 
Baltųjų rūmų Saugumo 
taryboje. 

NVashingtonas. — Kartą 
Winston Churchill pavadino 
nacių Holokaustą „nusikal
timu, neturinčiu pavadinimo". 
Raphael Lemkin, kurio šeima 
Lenkijoje žuvo karo metu, tokį 
pavadinimą sugalvojo. J i s 
paėmė du lotyniškus žodžius 
„gens" ir „cide" ir sudarė žodį 
genocide — genocidas. Pirmą 
kartą jis buvo pavartotas 1944 
m. 

Šią savaitę Amerikos Senatas 
diskutuoja ir gal būt balsuos už 
priėmimą įstatymo, kad genoci
das yra federalinis nusikalti
mas. Šiuo būdu nebebus Ameri
kai kliūčių pagaliau ratifikuoti 
tarptautinį genocido aktą, kurį 
po II Pasaulinio karo priėmė 
Jungtinės Tautos. 

Pirmą kartą šis aktas Senatui 
buvo pasiųstas prezidento 
Harry Trumano 1948 m. Kon
servatoriai, bijodami, jog bus 
pažeistas Amerikos suvereni
tetas, ir manydami, kad Sovie
tų Sąjunga tą susitarimą gali 
panaudoti kiršinimui, blokavo 
jo priėmimą 40 metų. 

Masinių žudynių aktas 
Tarptaut in iu susi tar imu, 

genocidas aptariamas kaip 
veiksmas, kuriuo norima sunai
kinti visiškai ar dalinai tautinę 
ras inę ar religinę grupę. 
Jungtinės Tautos savo gene
ralinėje asamblėjoje tai pa
tvirtino 1948 m. gruodžio 9 d. 
Amerika balsavo už šią 
definiciją, bet nesiėmė prak-

Įsakymas išdeportuoti 

Jeruzalė. — Izraelio minis-
teris pirm. Y. Shamir įsakė 
palestinietį-amerikietį Muba-
rak Awad, kuris laikomas 
„palestiniečių Gandhi" išde
portuoti, nežiūrint stipraus pro
testo iš Amerikos. 

Mubarak Awad buvo areš
tuotas savo namuose rytinėje 
Jeruzalėje. Izraelio vyriausybė 
išleido pareiškimą, kuriuo jį 
kaltina už 21 savaitės neramu
mus Izraelio užimtose žemėse. 
Nors jis gimęs Jeruzalėje, tačiau 
tur i Amerikos pilietybę. 
Amerikos ambasadorius Tho-
mas Pickering pasipriešino jo 
deportavimui ir pareikalavo 
palikti jį ramybėje. Jis prieš 
Izraelio okupaciją nenaudoja 
ginklų ir brutalių veiksmų, bet 
tik dvasine rezistenciją. 

Izraelio Vidaus reikalų 
ministeris sako, kad tai pavojin
giausias žmogus Izraelyje. Jam 
pritarė ir Užsienio reikalu 
ministerija. Paskutiniu metu 
Mubarak iniciatyva buvo 
išleistos brošiūros prieš Izraeli 
hebrajų kalba, kuriose 
raginama nemokėti mokesčių ir 
boikotuoti Izraelio prekes tol. 
kol Izraelis nepasitrauks iš 
užimtos teritorijos. Palesti
niečių tarpe jo įtaka didelė. 

— Varšuvoje Lenkijos komu
nistų parlamentas, vos tik 
kelioms valandoms praėjus po 
streiko pabaigos Gdanske, pri
ėmė įstatymą, kuris vyriausybei 
suteikia specialias teises grei
čiau pavesti ekonomines refor 
mas ir leidžia streikuoti tik vy
riausybės kontrolėje esančioms 
unijoms. 

tiniame gyvenime ją propaguoti 
ir oficialiai įteisinti. 

Kiekvienas Amerikos 
prezidentas, išskyrus Dwight 
Eisenhower, ragino šį susita
rimą ratifikuoti. Tie, kurie buvc 
prieš ratifikavimą, argumenta
vo, jog tai priėmus, Ameriką 
bus galima apkaltinti Tarptau
tiniame Teisme už vidaus 
įvykius su vietiniais gyven
tojais. Amerikos Teisininkų 
sąjunga buvo nusistačiusi prieš 
akto patvirtinimą, tvirtindama, 
kad šios rūšies žudymą pada
rant federaliniu nusikaltimu, 
bus pažeistas balansas tarp 
federaliniu ir valstijų teisių. 

Reaganas „pralaužė l edus" 

Kai buvo nužudytas prez. 
Kennedy, genocido reikalas ir 
vėl buvo iškeltas. Bet Amerikos 
įsivėlimas į Vietnamo karą vėl 
sustiprino konservatorių argu
mentus, kad visas kraštas gali 
būti kaltinamas to susitarimo 
laužymu. Pagaliau Teisininkų 
sąjunga 1976 m. pasisakė už 
Genocido pakto priėmimą. Tik 
konservatyvusis prez. Reaganas 
1984 m. norėjo pralaužti ledus 
ir pasiūlė susitarimą patvir
tinti. Jam pavyko įtikinti 
konservatorius ir šie pasisakė 
nebebalsuosią prieš akto 
ratifikavimą. 

Atstovų rūmai, nors Genocido 
susitarimas nepatvirtintas, jau 
yra priėmę įstatymą, pagal kurį 
genocido įvykdymas yra bau
džiamas kalėjimu iki amžiaus 
galo ir pinigine bausme 1 mil. 
dol. sumoje. O jei šiuo atveju bus 
vykdomi kankinimai ir dėl jų 
nebepagydomai sužalotas 
žmogaus kūnas arba jei dėl kan 
kinimų ir vaistų naudojimo 
žmogus praras normalu proto 
veikimą, tai gali būti bau
džiama 20 metų kalėjimu ir 1 
mil. dol pinigine pabauda. I šią 
kategoriją įeina masinis žmonių 
naikinimas ir jų prievartinis 
„gydymas". Senato Teisės ko
mitetas ruošia savo pranešimą 
ir jo nariai sako, kad greitai bus 
pasiūlyta Senato patvirtinimui. 

Sovietai yra priėmę paktą 

Sovietų Sąjunga ne kartą 
ciniškai tyčiojosi, kad Amerika, 
pati nuolat reikalaudama žmo
gaus teisių iš kitų. nėra rati
fikavusi Genocido pakto. 
Priėmus šį tarptautini genocido 
susitarimą, bus galima jiems 
priminti psichiatrinėse ligo
ninėse laikomus prievarta 
sąžines kalinius. Be to. bus 
galima iš naujo iškelti masines 
žudynes Indonezijoje, Nigerijo
je, Cambodijoje. Tibete. Angolo
je. Daugelio Kongreso narių 
nuomone, šiuo metu Genocido 
akto priėmimas yra tik simbo
linis pasmerkimas masinių žu
dynių. 

KALENDORIUS 

Gegužės 13 d.: Servacijus. 
Imelda. Zigmantas. Neris. Al
vyde. 

Gegužės 14 d.: Motiejus, 
apaštalas. Justė. Gintaras, Mil
da. 

ORAS 

Saule teka 5:34. leidžiasi 8:00. 
Temperatūra dieną 65 1., 

naktį 50 1 

' 
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/PORTO APŽVALGA 

SVEIKINAM 
Sveikiname visus 38-tų S. Amerikos lietuvių sporto žaidynių 

vadovus ir dalyvius. 
Šios žaidynės vyksta Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 70 

m. sukakties ženkle. 
Linkime, kad ši sporto šventė būtų vienas gražus žiedas tam 

didžiajam vainikui, į kurį savo laimėjimus pina lietulvių sporti
ninkai tiek pavergtame krašte, tiek laisvame pasaulyje, viltingai 
trokšdami laisvės rytojaus savo tėvų žemei. 

Vaclovas Kleiza 
Lietuvos Gen. Konsulas 

38-TOS METINĖS ŠALFASS 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

KAS, KADA, KUR 

Sporto žaidynės vyks Chica-
goje gegužės 14 ir 15 dienomis 
žemiau nurodyta tvarka: 

Krepšinis — vyrų A ir jaunių 
A - vyks Bogan H.S., 79th St. 
prie Cicero A ve. Vyrų B ir jau
nių B — Curie H.S.,Pulaski ir 
Archer gatvių kampas. Abiejų 
pradžia šeštadienis 9 vai. ryto. 

Tinklinis — vyrų ir moterų — 
Marąuette Parko salėje, prie 
79-tos ir Kedzie gatvių. Pradžia 
šeštadieni nuo 9:30 vai. ryto. 

Ledo ritulys — Southvvest Ice 
Arena, 5505 West 127th St., 
Crestwood, IL. Tik šeštadienį. 
Pradžia 9:30 vai. ryto. 

Šachmatai — Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski Rd. Pradžia šešta
dienį 10 vai. r. (Dar nevėlu 
užsiregistruoti). 

Kėgliavimas — Ford City 
Bowling Alley, 7601 S. Cicero 
Ave. Šeštadienį. Pradžia 11 vai. 
ryto. 

Raketbolas — Dėl per mažo 
dalyvių skaičiaus — neįvyks. 

Krepšinio ir tinklinio 
baigminės rungtynės bus sek
madienį 1 vai. p.p. Bogan 
mokykloje. 

Šeštadienį, 7 vai. vak., 
Jaunimo centro didž. salėje — 
jaunimo susipažinimo vakaras 
ir šokiai. O mažojoje salėje — 8 
vai. vak. turėjęs įvykti I-sios 
Lietuvos Tautinės olimpiados 
dalyvių pagerbimas, dėl susi
dėjusių aplinkybių, nebeįvyks. 
(Jo vietoje planuojamas vyks
tančių į Australiją klubų va
dovų pasitarimas). 

VISI Į LEDO 
RITULIO 

RUNGTYNES 

Reikia manyti, kad ledo ri
tulio varžybos šiose žaidynėse 
pritrauks daugiau žiūrovų, 
negu mūsų tautinis sportas 
krepšinis. Jau vien iš smalsu
mo. Jau 5 metai, kaip ledo 
ritulio varžybos yra lietuvių 
sporto žaidynių programos 
dalis, bet Chicagoje jos vyks 
pirma kartą. Stebėtinas yra tų 
jaunų ledo ritulio žaidėjų su 
tokiais pat jaunais vadovais (ir 
be kursų...) entuziazmas, nežiū
rint didžiulių išlaidų unifor
moms, aprangai ir čiuožyklai. 

Pirmose rungtynėse 9:30 vai. 
ryto Southwest Ice arenoje 
turėsime progą pamatyti 
Detroito „Kovą" ir Chicagos 
„Gintaro" A komandas. Po jų 
seks bene stipriausių šių varžy
bų komandų susitikimas, tai — 
Toronto ir Hamiltono „Kovo". 
Pirmame rate kiekviena 
komanda žais po dvejas rungty

nes. 4:30 vai. p.p. vyks baigmi
nės rungtynės, o po jų — rungty
nės dėl 3-4 vietų. 

Chicagai šiose varžybose 
atstovaus net dvi komandos. Jos 
vadinasi — 

„GINTARAS" A IR B 

Daug esam girdėję apie Chica
gos „Nerį", kuri vėl atsigauna 
dėka Puodžiūno ir Modesto, ar 
ASK ,,Lituanica", vis dar 
gyvą dėka nenuilstančio Dirvo-
nio, ar Futbolo klubą 
„Lituanicą", gerai organizuotą 
mūsų reprezentantą. O apie 
„Gintarą" — kaip ir nieko, 
nežiūrint, kad jis tiek pat akty
viai dalyvauja l ietuvių 
pirmenybėse ir turnyruose, ar 
amerikiečių lygose. Susipažin
kime bent trumpai. 

„Gintaro" klubas buvo įsteig
tas 1983 m. Jo pirmieji inicia
toriai ir entuziastai buvo Vik
toras Sekmakas ir Algis Moc-
kaitis, šiuo metu jam vadovauja 
Albertas Tuskenis. Be 
amerikiečių lygos, kurioje iš 10 
komandų „Gintaras" baigė 3-je 
vietoje, jis dalyvavo penkiose 
lietuvių metinėse pirmenybėse 
ir dvejuose turnyruose Detroite 
ir Bostone. Pirmenybėse geriau
sias pasirodymas buvo pernai, 
kai buvo laimėta antra vieta, po 
lygios kovos pralaimėjimo 
Hamiltono „Kovui". O 1984 m. 
Bostono turnyre „Gintaro" pasi
rodymas buvo geriausias, ten jis 
laimėjo pirmą vietą. Panašaus 
pasirodymo „Gintaras" tikisi ir 
šiais metais, nors Torontas žada 
būt i ypatingai s t iprus , o 
Hamiltono „Kovas", pernykštis 
meisteris, bus turbūt favoritas. 

Kiekvienu atveju varžybos 
vertos lietuvių publikos dėme
sio, nežiūrint, kad iki 5505 W. 
127-tos gatvės reiktų ir pus
valandį pavažiuoti. 

V. G. 

SUSIRENKANT 
EGZAMINAMS 

Atokaitoj žibutės kalės, 
O dar juodo, dar pilko laukai, 
Bet dainuodami ėjo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai. 

J . Aistis 

Tai pirmasis posmas J. Aisčio 
grakštaus ir nuotaikingo eilė
raštuko „Ratelis", kuriame 
poetas jautriai išreiškė ne tik 
pavasarinės gamtos, bet ir jau
nimo, mūsų atveju — sportinės 
šeimos nūdienes nuotaikas. 
Tokiomis nuotaikomis vedini, 
renkamės šį savaitgalį 
Chicagon. 

Nors gyvendami šių laikų 
kultūroje nesusirenkame praei
ties rateliui, tačiau vietoje jo, 

Bostono t ink l in io komanda „Grand i s " su t r e n e r i u V. E ik inu . 

žaisdami krepšinį, tinklinį ar 
dalyvaudami kitose sporto šako
se, būsime nuolat lydimi poeto 
išreikštos lietuviškos idilės 
dvasios. 

Renkamės jau 38-tą kartą! 
Renkamės visi. Kaip broliai. 
Kaip sesės. Renkamės būti, 
švęsti ir varžytis savųjų tarpe. 
Šio meto mūsų darbus, rūpestį, 
norus, siekius ir vizijas prieš 50 
metų išreiškė poetas Antanas 
Miškinis sukurtoje 1938 m. 
buvusiai mūsų Tautinei 
Olimpiadai skirtoje giesmėje, 
kurią, po iškilmingos sporti
ninkų olimpinės priesaikos, pri
tariant gusarų orkestrui, sugie
dojo Amerikos lietuvių choras 
„Pirmyn"; 

„...Mūsų jėgos, ir protas, 
ir darbas 

Tau, tėvyne, šalie numylėta..." 
Tos dienos nebuvo eilinės. Nei 

jaunimui, nei visai tautai. 
Viliamės, kad jos taps neeili
nėmis ir šį savaitgalį. 

* 

Metinės Žaidynės! Jos — 
mūsų sporto sąjungos, kaip ir 
kitų organizacijų, didieji — me
tiniai sulėkimai, kartu yra ir 
prisistatymas, ir reprezentacija. 
Ir sau, ir visuomenei. Žaidynės 
todėl — mūsų gyvybės dinamiš
kumo ženklas ir rodiklis. Bet 
Žaidynės., neužmirškime, nėra 
viskas. Dažnas jos gali taipti tik 
paviršiumi. Tik dėkingu fasadu. 
Geras, sklandus jų pravedimas 
dar nepilnai liudija mūsų vi
dinę, tikrąją — dvasinę 
Sąjungos būseną, tiek paskirų 
narių, tiek visos šeimos. 

Paskendę sportiniame įkarš
tyje, laimėjimo troškulio eksta
zėje, pralaimėjimo beviltiš
kume, organizuojamos išvykos 
Australijon šurmulyje, ne
galime, nors ir švęsdami, už
miršti „Ratelio" antrosios eilu
tės, kuri, lyg tyčia, mums bylo
ja dar ir apie juoduojančius ir 
pilkus laukus. O tie juodieji ir 
pilkieji „lopai" aiškiai primena 
ir š iandieninius Sąjungos 
rūpesčius — asmeniškus ir 
organizacinius. 

Jeigu pirmieji galbūt yra pa
grįsti asmenine nepakanta, 
stoka tolerancijos ir rivalizacija, 
tai antrieji glūdi pačiuose mūsų 
žvilgsnio ir gairių ieškojimo 
ateitin taškuose ir stokoje vado
vų. Visa tai yra žmogiška, pri
imtina ir, pagaliau, būdinga ne 
tik mūsų sambūriui. 

Iš praeities žinome, kad 
Sąjunga, pergyvenusi trejetą 
lūžių — išliko. Išliko tik dėl 
sportuojančio jaunimo rytojaus. 
Reikia tikėti, kad ir šios dienos 
„lopai" bus pašalinti. O tai, bent 
jau pradėti dėmes lopyti galima 
ir švenčiant, ir varžantis -
kuomet susirinks beveik visi va
dovai, yra būtina vadovybei 
susirūpinti ir tuo. Negalime 
pasikliauti, jog „laikas sutvar
kys viską"... Kartais jis bėdas 
tik užaugina... 

Renkamės Chicagon ne tik 
laimėjimo taškų aikštėje skai
čiuoti. Dar svarbiau — bus pro
ga suskaičiuoti taškus, kuriuos 
laimėjome lietuvybei. Teks Žai
dynių proga pažvelgti ir praei
tin — į mūsų Tautinę Olimpia
dą ir joje dalyvavusius. Bet dar 

Futbolas Chicagoje 
„UTUANICA" ~ 

RENKA TAŠKUS 
F. K. „Lituanicą" komanda 

praėjusį sekmadienį žaidė 
antrąsias pirmenybių rungty
nes prieš austrų „Real" F.C. 
Wauconda miestelyje. Rungty
nes teko žaisti pačiame vidur
dienyje, kai daugelis žmonių 
ruošėsi pagerbti savo motinas. 
Kaip Motinos dieną, rungty
nėms laikas buvo tikrai nepa
togus. Atstumas — irgi ne 
„Lituanicos" naudai. Nežiūrint 
tokių nepalankių sąlygų, 
„Liths" vyrai parodė tikrą 
pareigos supratimą išbėgdami 
aikštėn pilnu sąstatu ir paskir
tu laiku. 

Po rungtynių paklausiau 
komandos žaidėją Viktorą 
Martinkų, kokia jo nuomonė 
apie rungtynes? Jis atsakė: — 
Mes turėjome visišką žaidimo 
kontrolę. „Real" neturėjo šancų 
laimėti. Mes laimėjome 1:0. Eric 
Jenigas įkirto tą įvartį ir visi 
buvome patenkinti. 

Kodėl tik 1:0? Viktoras, pa
traukęs peč ais, sutiko, kad 
mažokai įvar ių. Galėjo tikriau-

N u o t r . L. T a m o š a i č i o 

siai būti kokie 4 ar 5:0. Nesisekė 
gerai pataikyti į vartus. Gal 
kitą kartą seksis geriau. 

Komandos vadovas G. Biels-
kus patenkintas ir 1:0 laimėji
mu. J i s džiaugiasi, kad žaidėjai 
negavo raudonų kortelių, kurios 
būtų mūsų pražūtis. Jau laimėti 
4 taškai iš dvejų rungtynių. 
Nėra ko daugiau benorėti. Don 
Brandonisio treniruoja koman
dą. 

J . J . 

RUNGTYNĖS EVANSTONE 

šį sekmadienį, gegužės 15 d., 
„ L i t h s " žais prieš turkų 
komandą „Bullets", kuri žai
džia labai ambicingai ir jau da
bar svajoja apie pirmą vietą. Ar 
mūsiškiai pristabdys jų entu
ziazmą ir išblaškys svajones, 
priklausys nuo dviejų dalykų — 
kaip mūsų puolimui seksis 
surasti jų vartus ir išvengti 
diskusijų su rungtynių teisėjais, 
prieš kuriuos niekad nelaimi. 

Rungtynės bus Evanston, IL, 
James Parke, 3 vai. po pietų. 

Veteranų komanda žais šešta
dienį, 5 vai. vakare, Marąuette 
P a r k e prieš ukrainiečių 
„Wings". 

AR SABONl REIKIA 
GYDYTI? 

Sabonio vardas nuolat spau
dos puslapiuose, jis matomas 
televizijoje (cable), jis pasaulinė 
sporto garsenybė. 

Šiuo metu jis jau turi butą, 
automobilį transportui į terapi
jas, kurios vyksta du kartus 
kasdien. Jis jau spėjo keliauti su 
Portlando „Trail Blazers" profe
sionalų komanda žiūrėti jų run
gtynių ir, vis dėlto, spėjo nusi
skųsti nuobodumu, net šneka 
norįs liepos mėn. grįžti atgal į 
Lietuvą. 

Neseniai spaudos puslapiuose 
buvo nemaži s t ra ipsn ia i , 
kuriuose JAV olimpinės krep
šinio rinktinės treneris Thom
son pareiškė savo nepasitenki
nimą dėl Sabonio gydymo. Net 
pacitavo Leniną, sakydamas, 
kad kapitalizmas parduoda vir
vę komunizmui, kad šis su ja 
mus pakartų... Reiškia, JAV 
gydo Sabonį, kad jis su sovietų 
olimpine komanda nugalėtų 
JAV olimpinę rinktinę. Be abe
jo, šis pareiškimas sukels daug 
komentarų su įvairiausiomis 
nuomonėmis. 

Thomsoną reikia suprasti: jis 
nori laimėti ir pakelti savo mar
kę pirmoje eilėje, jis nori aukso 
medalio ir JAV-ėms, kurios tų 
medalių olimpiadose jau ir taip 
mažai tesurenka; pagaliau, jis 
vertina ir bijo Sabonio! Ypač, 
kai 9 ar 10 geriausių universi
tetų žaidėjų jau spėjo atsisakyti 
žaisti už JAV olimpinę rinktinę, 
bijodami sužeidimų ir žinodami, 
kad profesionalų klubai jiems 
tikrai siūlys kontraktus. 

svarbiau — šia proga dar kartą 
prisiminti ir bandyti įsisąmo
ninti tąsyk pasėtų sėklų idėjinę 
prasmę. Tad — sveikinimai jau
nimui ir geros sėkmės visiems. 

Pr. Mickevičius 
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„IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO" DAR 
GAUNAMAS 

Ši puiki „Išeivijos Lietuvių 
Sporto" knyga jau baigiama 
išparduoti. Dalį paskutinių 
egzempliorių gavo Aleksas Lau
raitis, pas kurį suinteresuoti 

gali kreiptis telefonu: (312) 
839-1748. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St. 
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Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Arvydas Sabonis 

Tačiau, žiūrint iš žmogiškumo 
t a š k o , juk karo laukuose 
sužeistas priešo kareivis yra pri
glaudžiamas ir gydomas... O iš 
lietuviško taško dar labiau — 
Sabonis yra lietuvis, Lietuvos 
tur tas ir pasaulinė garsenybė. 

Thomson be reikalo baimi
nasi: nežiūrint Sabonio, nežiū
rint, kad 10 geresnių žaidėjų 
atsisakė, jis yra sukvietęs arti 
90 žaidėjų į pirmuosius olimpi
nius bandymus ir iš jų tikrai ras 
užtektinai geros medžiagos par
vežti aukso medalį iš P. Korėjos. 

Tarp kitko, bandymas Sabonį 
atsikviesti į Chicagoje vyksian
čią sporto šventę nepasisekė. 

V. G. 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-f/j 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 
2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 776-2880, raz. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy C ross ligoninei 

2700 W. 43 St., Te l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

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



Kaip tėvams susišnekėti 

SU PAAUGLIAIS 
Kas a t s i t i n k a , kad geri , 

šnekūs, mieli vaikai, suaugę į 
paauglius, staiga praranda lie
žuvius — tėvams atsako pečių 
trūktelėjimais, niurnėjimais ar 
kitais nepasitenkinimo rody
mais? Su tokiais neįmanoma 
susišnekėti. Gi vienas paauglys 
šitaip išsireiškė, pasipasako
damas gimnazistų auklėtojui: 
„Zinai, kas aš esu? Aš esu 
kablelis. Kai ką nors noriu tėvui 
pasakyti , jis nustoja kalbėjęs, 
padarydamas „kablelį". Kai pa
baigiu, j is tęsia savo pamokslą, 
lyg nieko nebūčiau pasakęs". 
Gimnazistų auklėtojas Jay Kes-
ler tokį jaunuolį cituoja savo 
knygoje „How to Get Your 
Teenager to Talk to You" (Vic-
tor Books, P.O. Box 1825, 
VVheaton, IL 60189). O šio vaiko 
tėvas, užklaustas, kokie jo san
tykiai su sūnum, greičiausiai 
atsakytų, kad visai tvarkoj. 
Michigan State universiteto 
pravestoje studijoje 3.000 pa
auglių ir jų tėvai buvo apklau-
sinėti.kaip jie komunikuoja. 79 
procentai tėvų nurodė, kad jie 
gerai komunikuoja su savo pa
augliais vaikais. Tuo tarpu 8 1 ^ 
paauglių —jų vaikai - atsakė, 
kad jų tėvai su jais nekomu-
nikuoja. 

Rašydamas per du numerius 
„Our Sunday Visitor" laikraš
ty (1988.V.8 ir 15), Bert ghez-
zi išdėsto, kaip tėvai gali su
daryti pa lankias aplinkybes 
komunikacijai su paaugliais ir 
kaip. kalbantis su paaugliais, iš
vengti jų atgrasinimo, ką tėvai 
dažnai nejučiomis padaro. 

Savo paties šeimos patyrime 
jis pastebi, kad jo žmonai geriau 
sekasi su vaikais komunikuoti. 
J i s pastebi, kad ji moka kantriai 
ir atidžiai klausytis ir visuomet 
moka domėtis ir šnekėtis su jais 
temomis, kurios juos domina, 
k.t . sportas, jų mėgiama mu
zika, filmai. Per tokį nuolatinį 
bendravimą su jais, ji dažnai 
nujaučia, kai kas nors yra ne 
t a ip ir tuomet stengiasi pribūti 
jų aplinkoje, kad jiems būtų 
lengva su ja pokalbį užvesti, o 
kai reikia, ji moka ir jautriai už
klausti . Kadangi ji lengvai pri
einama ir juos supranta, jie su 
ja dažnai šnekasi. 

Ghezzi pastebi, kad jis pats 
irgi turi gerų pokalbių su jais, 
bet rečiau. J is rašo: „Nors galė
čiau teisintis, kad vien buvimas 
tėvu mane tolina nuo vaikų, 
tu r iu prisipažinti, kad esu ir 
nekant rus ir karštakošis. Per 
greitai ir per smarkiai reaguoju. 
Tad ir vaikai randa, kad su ma
nimi sunkiau susišnekėti. Todėl 
tu r iu ypatingai stengtis, o tos 
pastangos kartais sėkmingos, 
kar ta is ne" . 

Savo šeimoje jie įvedė kelias 
p r a k t i k a s , kurios nežiūrint 
asmeniškų sėkmių ar nesėkmių 
pasirodė veiksmingos, skati
nan t susišnekėjimą šeimoje. 1. 
Dažnai pasakyt i vaikui, kad jį/ 
ją myli; ir vaikai yra skati
nami, mokomi meilę tėvams pa
reikšti. 2. Atsiprašyti. Komu
nikacija dažnai sugriūna tvčia 
ar netyčia ką nors užgavus ar 
nuskriaudus. Jų šeimoje yra tai
syklė, kad kai kuris nors iš šei
mos narių įžeidžia ar nuskriau
džia kurį kitą narį, a r tai būtų 
vaikai a r tėvai , visuomet atsi
prašo ir prašo atleisti: „Sukly
dau, dovanok!" „Atsiprašau, at
leisk man!" Taip pat reikalau
j a m a , kad įžeistas-oji ilgai 
nelaukus dovanotu. 3. Kai tik 
šeimoje pradeda irti darnumas, 
šeimoje numatomas ir įvyk
domas porą savaičių kartą į sa
vaitę „šeimos vakaras", skirtas 
lengvam, žaismingam pabend
ravimui, pasišnekėjimui. O jei 
kas turėjo tą iš anksto numaty
tą vakarą kitų įsipareigojimų, 
jie atšaukiami, nes šeimos gero
vė ir komunikacija yra pirmoje 
vietoje. Tokiam šeimos vakarui 

mama pagamina ypat ingesnę 
vakarienę, nuotaika šventiš-
kesnė. Vakaro p rogramai nu
matomi žaidimai, da inavimas , 
ar kar tu kokio videofilmo pama
tymas ir paskui pasišnekėjimas. 

Tėvui kartais reikia specialiai 
stengtis skirti laiką su kiek
vienu vaiku atskirai , r amia i 
pasišnekėti, ar ta i e inan t pasi
vaikščioti, ar užeinant k u r ledų 
užvalgyti. Tą ypač svarbu daryti 
kartą į savaitę su kiekvienu pa
augliu vaiku, o Ghezzi šeimoje 
jų yra trys; 19,17 ir 14 metų (jie 
turi dar du jaunesnius vaikus). 

Tėvai gali nejučiomis ir šnekė
damiesi su paaugliu komunika
ciją griauti . Štai vieno jau
nuolio duotas pavyzdys: „Kai 
tėčiui nepatinka, kaip ką nors 
atlikau, j is mane suniekina , 
sakydamas: ,Tu visada toks ne
vėkšla ' . " Ghezzi p r ipaž į s t a , 
kad visa kaltė nėra vien tėvų — 
va ika i dažna i i r g i s a v a i p 
griauna komunikaciją. Tačiau 
kadangi vaikai dar nėra suau
gę, didžiuma a tsakomybės už 
gerą komunikaciją priklauso tė
vams. Kartais paauglių užda
rumo priežastis y ra tik jų nusi
s tatymas priešint is t ė v a m s . 
Tač iau tokį n u s i s t a t y m ą 
nemažai įtakoja ir juose drama
tiškai vykstantys psichologiniai 
bei fiziniai pasikeit imai, savo 
identiteto klausimas, įvairios 
krizės, nesubrend imas . Tad 
tėvams priklauso vadovaujanti 
rolė susišnekėjimo ugdyme. 

Pa ta r imus tėvams jis duoda 
tokius. 1. Mesk, ką darai, žiūrėk 
vaikui į akis ir i šk lausyk. Kai 
paauglys-ė nori ką pasakyt i , 
užversk knygą, išjunk televiziją, 
nutrauk savo darbą. S tenkis 
suprasti jos/jo požiūrį. Parodyk 
t ikrą dėmesį ir p a s t a n g a s 
suprasti. 

2. Paaiškink savo sprendimus 
ar samprotavimą, jei nenori būti 
laikomas nelogišku. Jei negali 
duoti savo nuosprendžio racijos, 
gali būti, kad jis t ik erzeliu, au
toriteto parodymu gr įs tas , kas 
rodo nesiskaitymą su paaugl iu. 

3. Mažinti konflikto progas. 
Geriausia priemonė mažin t i 
progas konfliktui su paaugliais, 
rašo Ghezzi, yra tu rė t i t ik ta i 
keletą, bet aiškiai nus ta ty tų 
taisyklių, kurios y ra nuosekliai 
pritaikomos. Bausmės y r a nu
statytos ir žinomos iš anks to ir 
pritaikytos vaiko amžiui . Jų 
vykdymui būtina, kad tėvai 
išklausytų vaikų pasiaiškinimą 
ir stengtųsi suprasti paaugl io 
supratimą tariamo prasižen
gimo, ir, kai reikia, nusileistų. 

Didžiausios k l i ū t y s susi
šnekėjimui su paaugl ia i s yra 
trys: 1. nepakankamai laiko 
skyrimas susišnekėj imui , 2. 
pyktis — kai pašnekesys išvirs
ta į apsišūkalojimą, kai pyktis 
dėl vieno blogo veiksmo virsta 
į kiekvienos ir mažos ydelės 
rodymą. Tačiau pyktis gali būti 
ir konst ruktyvus — ka i jis 
taikomas į vaiko elgesį, ne į patį 
vaiką: „Tu žinai r kaip tave 
myliu, todėl aš t a ip susijau
dinus, kad taip galėjai pa
daryti!" Toks pykčio nukrei 
p imas padės j a u n ą žmogų 
auklėti, vietoj griovęs ryšius. 

Baimė yra trečioji k l iū t i s 
komunikacijai. Dažnai tėvai bi
jo kai kurias temas paliesti , nes 
bijo nepasisekimo. Arba bijo, 
kad vaikai jų neklausys ir tada 
išaugs į blogus žmones ir Dievas 
juos laikys atsakingais . 

Ghezzi primena, kad svarbu 
neužmirš t i , kad tėva i nė ra 
dievai. Dievas nelaiko tėvų at
sakingų už savo v a i k ų iš
ganymą, o tik už savo pareigų 
vykdymą geriausiai kaip moka, 
maldoje pasitikint Dievo gailes
t i n g u m u . J i s b a i g i a : „ J e i 
norime gerai susišnekėt i su 
savo paaugliais, t u r i m e apie 

' juos su Dievu šnekėt is" . 
a.j.z. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS S-GOS PIRMININKAS 

Kalba dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Dr. Leonas Kriaučel iūnas lie

tuvių visuomenei žinomas, kaip 
ak tyvus visuomenininkas , lie
tuviškos veiklos ir kul tūr in ių 
pas tangų mecenatas, paskaiti
ninkas, Altos valdybos visuome
ninių re ikalų komisijos pirmi
ninkas, Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos pirmininkas, bai
giąs sėkmingos veiklos antrą 
terminą. 

Artė jant ALT s-gos dvidešim
tajam seimui, kreipėmės į pir
mininką dr. Leoną Kriaučeliū-
ną. norėdami daugiau sužinoti 
ap i e t a u t i n i n k ų ve ik lą , 
a r t ė jan t į seimą, n u m a t o m ą 
programą ir ki tus lietuviškąją 
visuomenę dominančius reika
lus. 

— Ba ig ia te j a u antrą tauti
nės s-gos pirmininko kaden
ciją ir gerai pažįstate lietuvių 
v i suomenin i ir politinį gyve
nimą. K o k i o s nuota ikos yra 
t a u t i n i n k ų t a r p e dėl ap
skritojo s ta lo konferencijos, 
į v y k u s i o s V i l n i u j e , dė l 
k o m u n i s t ų „perestroikos", 
Lie tuvos k a r o meto istorijos 
rašymo ir j o s autoriaus kom
p e t e n t i n g u m o . S u p r a n t u , 
k l a u s i m a s platus ir painus , 
bet n o r ė t u m ė m išgirsti J ū s ų 
n u o m o n ę . 

— Dirbdamas profesinį darbą, 
kiek la ikas ir sąlygos leidžia, 
stengiuosi maišytis lietuviš
kame gyvenime. Kai praei tais 
1987 m. liepos 2 d. „Gimtajame 
k r a š t e " pasirodė žinia apie Vil
niuje įvykusią apskritojo stalo 
konfe renc i ją , k u r iše ivi jos 
neįgalioti atstovai tarės i su 
okupanto įgaliotiniais dėl ar
t imesnio išeivijos ir pavergtos 
Lietuvos bendradarbiavimo ir 
„Gimtojo kraš to" redaktorius A. 
Cekuolis pareiškė, kad tokiame 
bendradarbiavime nebūtų kves
t i o n u o j a m a s Lietuvos inkorpo
r a v i m a s į Sov. Sąjungą, 
Amer ikos Lie tuvių Tau t inė 
s ą junga v i e š u p a r e i š k i m u 
griežtai pasisakė prieš vykusias 
diskusijas ir nuo mūsų „atsto
vų" padarytų pareiškimų atsiri
bojo. Š i s k l a u s i m a s buvo 
svarstomas ir Tautinės sąjungos 
tarybos nar ių suvažiavime 1987 
m. spalio 18 d. Chicagoje ir 
pr i imtas vienbalsiai pareiški
mas: „Suvažiavimas, apsvarstęs 
šiuo metu išeivijoje kai kurių 
nar ių skleidžiamas okupuotos 
Lietuvos k laus imu iš ten kilu
s ias idėjas , pas i sako pr ieš 
vieningos kovos Lietuvai ardy
mą bei pr ieš išeivijos vardu 

A N T A N A S JUODVALKIS 

vedamus sandėrius su okupan
to pat ikėt inia is" . 

Del Gorbačiovo „perestroikos" 
tu r ime būt i labai atsargūs. 
Žinoma, mes džiaugiamės kiek
vienu palengvėjimu ir okupaci
jos va rž tų a t le id imu mūsų 
pavergtoje Tėvy nėję, bet neturė
tume dary t i toli siekiančių 
išvadų. 

Štai po įvykusių 1987 m. rug
pjūčio 23 d. demonstracijų 
Vilniuje, Taline ir Rygoje, pami
nint gėdingąjį Ribentropo-Molo
tovo paktą, arba Vasario 16-to-
sios proga demonstracijų žmo
nės, ka ip ir anksčiau, suiminė
jami, kal inami , persekiojami. 
Aiškus pavyzdys Sadūnaitė, 
Grigas, Gražulis ir kiti. Ir ta i 
vyksta vadinamos „perestroi
kos" laikais. Komunistų tikslai 
ir siekiai nesikeičia, tik vidiniai 
ne ramumai , sunki ekonominė 
padėtis verčia ieškoti naujų 
būdų, naujų kelių užliūliuoti 
laisvąjį pasaulį ir susilaukti 
daugiau paramos. 

Užsiminėte ir apie karo meto 
istorijos rašymą. Šiuo klausimu 
jau buvo daug rašyta, kalbėta ir 
ginčytasi. Asmeniškai dr. S. 
Sužiedėlio nepažįstu, jo kvalifi
kacijų nespręsiu, bet jo 5 metų 
ta rnyba su OSI. jo laikysena, 
pagal R.. Razgaitienės pareiški
m u s spaudoje, apkalt intųjų 
lietuvių bylose ir jo pranešimas 
LB s u š a u k t o j e pol i t inėje 
konferencijoje Washingtone, 
kur jis pasakė: „skaudus faktas, 
kad OSI veikla kai kuriems 
lietuviams yra gyvybinis klausi
mas. Bet tai pripažinus, ar gali
me iš t ik rų ju l ikė t i , kad tauta, 
išlikusi gaji ir tvir ta po dviejų 
okupacijų ir š imtais tūkstan
čių kankintų ir nukankintų 
tautiečių, staiga sugrius, jei 
pač iu b l o g i a u s i u atveju 
keliasdešimt išeivijos narių at
sidurs d »pus?", parodo, kad dr. 
S. Sužiedėlis didelei daliai vi
suomenės yra nepriimtinas. 
Sut inku su Br. Kviklio min
timis, paskelbtomis „Draugo" š. 
m. kovo 8 d. vedamajame. 
Mums reikia tokios istorijos 
paruošimo, bet šiuo reikalu jau 
y r a ir n e m a ž a i pada ry t a . 
Išleista visa eilė veikalų, kurių 
autoriai yra visa tai savo akimis 
regėję ir pergyvenę, kaip tos 
okupacijos ir tautos naikinimas 
vyko. O be to, t u r ime visą eilę 
dar gyvų liudininkų, kurie būtų 
pajėgūs tokia istoriją parašyti. 

bet įjuos net nebuvo kreiptasi. 
Dr. S. Sužiedėlis, jaunesnės kar
tos atstovas karo meto įvykių 
neišgyvenęs, medžiagą turėtų 
naudotis t ik iš archyvų ir kitų 
prieinamų šaltinių. 

— Ar Amerikos Lietuvių 
Taut inė s-ga pagal įstatų 
d v a s i ą ir raidę yra daugiau 
v i suomeninė — kultūrinė ar 
polit inė organizacija? 

— Tautinė sąjunga yra vi
suomeninė kul tūr inė organiza
cija. Bet būtų labai sunku išeivi
joje nubrėžti tiesią liniją tarp 
kultūros ir politikos. Kiekvieno 
lietuvio ir kiekvienos patrio
t inės organizacijos pareiga ir 
uždavinys kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. O 
tai j au politika. Taip ir Tauti
nė sąjunga šalia kul tūr inės ir 
visuomeninės veiklos per savo 
a t s t o v u s Altoje ir Vl ike 
dalyvauja politinėje veikloje. 
Net ir šokių šventės, grynai 
k u l t ū r i n i s r e i š k i n y s , ka i 
kviečiame į jas valdžios atstovus 
a rba politinius veikėjus, turi ir 
politinį atspalvį. 

— Tautinė s-ga turi skyrius 
visoje Amerikoje. Kokie san
t y k i a i yra tarp sąjungos 
va ldybos ir skyrių valdybų? 

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos veikla plačiai 
reiškiasi visoje Amerikoje nuo 
A t l a n t o iki Paci f iko per 
sąjungos skyr ius . Sąjungos 
valdyba stengiasi palaikyti ar
t imus ryšius su nariais ir skyrių 
valdybomis. Apie sąjungos dir
bamus bei planuojamus darbus 
r e g u l i a r i a i in formuojami 
skyriai bendraraščiais. Iškilus 
svarbesniam reikalui, tenka su 
skyriais tar t is arba informuotis 
telefonu, o per dvi kadencijas 
teko daugumą skyrių aplankyti. 
Ta rp sąjungos valdybos ir sky
rių valdybų santykiai bei ryšiai 
y ra artimi ir šilti. 

— Spaudoje t e k o skaityti 
ap ie Bostono skyriuje vyks
tančius nesutarimus ir tarpu-
s a v i a s varžytines. Ar tie rei
kala i išsilygino? 

— Bostono skyriaus nesutari
mai , ginčai ir išpuoliai kai 
kur ių skyriaus nar ių išnešti į 
spaudą, kėlė mūsų valdybai ne
mažai rūpesčio. Šis klausimas 
buvo svarstytas ir tarybos narių 
s u v a ž i a v i m e . Bet nesen ia i 
įvykusiame skyriaus narių susi
r ink ime buvo išrinkta nauja 
valdyba ir reikia t ikėtis, kad 
buvę nesklandumai bus išly-

Žurnalistas Antaną-; Juodvalkis (kairėje1 kalbasi su AL Tautinės s-gos pirmi
ninku dr. Leonu Kriauieliūnu. »• . w v 
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gint i ir skyr iaus veikla g r į š į 
normalias vėžes. 

— Ankstyvesnieji klausiniai 
yra lyg įvadas į svarbiausiąjį, 
š i u o m e t u a k t u a l i a u s i ą j į 
klausimą — artėjantį se imą. 
Kas lėmė se imą šaukti nedi
delėje lietuvių gyvenvietėje — 
Daytona B e a c h Shores , FL? 

— Prakt ika rodo, kad organi
zacinei veiklai pagyvinti y ra 
naudinga ruošti seimus ar suva
žiavimus įvairiose skir t ingose 
vietovėse. Didelė a r nedidelė 
gyvenvietė nedaug tepasako. 
P r ik l auso , kaip i švys ty ta 
veikla. Daytona Beach gal 
p r i k l a u s o pr ie m a ž e s n i ų 
gyvenviečių, bet turi labai gyvą 
ir veiklų Tautinės s-gos skyrių 
ir yra nesunkai pasiekiama iš 
kitų vietovių. Kas gi nenorėtų 
praleisti po žiemos šalčių keletą 
d ienų g raž i a j ame D a y t o n a 
Beach pajūryje ir atsikvėpti po 
įtempto posėdžių darbo! Floridos 
gyventojams Daytona Beach 
lengvai pasiekiama automobi
liais bei kitomis susisiekimo 
p r i e m o n ė m i s . T a i p , k a d 
sąjungos valdyba yra l aba i 
p a t e n k i n t a šios v i e tovės 
parinkimu 20-tajam sukaktu
viniam seimui. 

— K a i p e i n a s e i m o 
paruošiamieji darbai, k o k s 
se imu susidomėjimas? 

— Reikia pasidžiaugti, kad 
seimo paruošiamiej i da rba i 
vyksta labia gerai ir la iku. 
Seimui rengt i komi te ta s — 
Daytona Beach Tautinės s-gos 
skyrius, j au prieš metus laiko 
pradėjo rūpintis patalpų su
radimu ir kitais paruošiamai
siais darbais. Iš anksto tarėmės 
su garbės svečiais, prelegentais, 
banketo meninės programos 
atlikėjais ir 1.1. Seimu susido
mėjimas didelis. Iš užsirašiusių 
atstovų skaičiaus atrodo, kad šis 
seimas bus gausiai atstovauja
mas. Net ir Treasure Island. 
Inc., viešbutis, kur vyks posė
džiai ir apsigyvens atstovai bei 
svečiai, džiaugiasi, kad garan
tuotas kambarių skaičius j au 

gerokai peršoktas. 
— Seimo darbotvarkei skir

ta dvi dienos, su priešseimi-
niu ir pose iminiu paben
dravimu ir įtarpu — Vilties ri
jos narių suvažiavimu. Kaip 
manote, ar užteks laiko nu
matytai programai įvykdyti? 

— Pa t s se imas vyks dvi 
dienas. Seimo darbotvarkė yra 
p l a t i ir t u r i n i n g a . Š a l i a 
organizacinių sąjungos reikalų, 
pranešimų, naujos valdybos rin
kimų, turėsime ir dvi įdomias ir 
aktualias paskaitas. Dr. Vytau
tas Skuodis kalbės tema „Ko 
pavergta Lietuva laukia iš išei
vijos" ir dr. Algirdas Budreckis 
— „Tautinės s-gos įnašas į 
Lietuvos laisvinimo bylą". 

Be to. seimo metu ruošiamas 
simpoziumas tema: „Lietuvos 
laisvinimo byla Sovietų S-gos 
naujų įvykių slinktyje". Šią 
temą nagrinės Vliko pirm. dr. 
Kazys Bobelis, JAV LB krašto 
valdybos pirm. inž. Vytautas 
Volertas ir ilgametis Los Ange
les Altos skyriaus pirm., buvęs 
Tautinės s-gos pirmininkas inž. 
Antanas Mažeika. Vadovauja 
inž. Jonas Jurkūnas. Bus įdomu 
i šg i r s t i mūsų p a g r i n d i n i ų 
ve ik sn ių p a s i s a k y m u s šia 
a k t u a l i a š ių d i enų t e m a . 
Nesileisdami per daug į tuščias 
diskusijas ir neleisdami seimo 
atstovams • er daug ilgai naudo
tis Daytona Beach pajūrio tei
kiamais malonumais, manau, 
kad per 2 darbingas dienas 
suspėsim išsemti numaty tą 
programą. 

— Programoje dalyvauja 
toli gyvenantieji prelegentai 
ir kiti dalyviai. Kaip sprendė-
te atvykimo ir apgyvendini
mo klausimą? 

— Daugumas atstovų ir prele
gentų patys apsimoka kelionės 
ir pragyvenimo išlaidas. Ku
riems yra sunkiau — pagelbsti 
skyrių arba sąjungos valdyba. 

— Be abejo, s e imo r u o š a i 
talkina ALTS-gos vietinio 
skyriaus vadovybė , nariai ir 

(Nukelta i 4 psl.) 
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Mums išžygiavus, vienas iš jų su mažesniu daliniu 

liko poligono apsaugai . Kaip jau buvau minėjęs, mūsų 
poli t rukai nusiplėšė nuo uniformų ženklus ir pabėgo. 
Galbūt jie bėgo palei geležinkelio liniją, gal gavo kokias 
t ranspor to priemones. Vienu ar kitu būdu jie Vilnių 
pasiekė. Bet t a s j iems į gerą neišėjo. Nei vienas iš jų 
„plačiosios tėvynės" nebematė . Tie ukrainiečiai buvo 
neblogi... an t keturių akių ir komunizmu netikėjo. Bet 
mir t ies da lg is vienodai ke r ta tiek viksva, t iek 
čiobrelį ... ar smilgą! 

P r a d e d a m e apsiginkluot i ir imti be la isv ius 

Mes sugrįžome į stovyklą, kur i buvojau minėtame 
miške. Žinoma, nei palapinių, nei virtuvių nebuvo. Vis 
tiek tas miško kampas tuo metu buvo mūsų namai ir 
prie jo la ikėmės. Mums sugrįžus, sugrįžo ir keletas 
tokių, kur ie savo iniciatyva darė tolimesnes žvalgybos 
išvykas. V ienas pas savo ūkininką, kur is girdėjo per 
Kauno radiją, kad a t s ta ty ta Lietuvos valstybe Sako, 
buvo kreiptas i į kar iuomenę, l iepta r inkt is į savo įgu
las. Pakel iui r inkt i išmėtytus ginklus ir sudaryti jų 
a tsargas . Ta žinia nuotaiką kiek pataisė, bet ne 
t iek. kad pradė tume dainuoti . Taip pat paaiškėjo, kad 
gyventojai taut in iu atžvilgiu y ra labai margi 

Kadangi pakelės pilnos ginklų, tad pradedame jų 
rinkimą. Sunkvežimiai , kuriuos vakar rad" -ne yra 

gerame stovyje, bet be benzino. Mūsų vyrai atsimena, 
kad kai kurie tankai , kurie buvo nesudegę turėjo atsar
ginius benzino bakus. Tie bakeliai buvo gal 25 Itr, tad 
vyrai eina jų atnešti. Aš su pora vyrų einu ginklų 
parinkti ir š ia ip pasidairyti. Randame pora lengvų 
kulkosvaidžių ir keletą šautuvų, tad juos ant pečių ir 
grįžtame atgal . Mums užsilipus ant kalvos, gal pus
kilometrį nuo mūsų stovyklos, palei stovyklą mūsų 
kryptimi atskrenda lėktuvas. Lėktuvas skrenda že
miau medžių viršūnių miško pakraščiais ir žvalgo 
mišką. Paskui pasisuka į mus, matyti , mus pamatė . 
Mes ant smėlio kalvos, nėra net padorių smilgų, kulko
svaidžiai ant pečių... Tad nusiimu šalmą ir pradedu 
moti. Lėktuvas priartėja, pakrypsta šonu, matyti žvalgo 
veidas, ir jis mums pamoja. Keistas jausmas, bet jaučia
mės drąsesni. Turėjome pirmąjį susidūrimą su 
vokiečiais. Grįžtame į stovyklą. 

Buvusieji stovykloje matė mūsų susidūrimą su 
lėktuvu, tad klausinėja. Papasakojame. Visi jaučiasi 
kiek drąsiau. Viename iš tų rastųjų sunkvežimių, kurie 
dabar jau mūsų. buvo aprangos. Apranga mums 
nerūpėjo, bet randam patalynę ir paklodes. Iš tų paklo
džių padaromos baltos vėliavos. Tokių vėliavų padarom 
trejetą ar ketvertą. 

Pasirodo, t a m e miške būta ir ruskelių. Gal tai vis 
naujokai iš Varėnos. Vienas k i tas prie mūsų ateina, 
pradedame juos imti į belaisvę. Organzuotai pradedame 
šukuoti tą mišką, randame jų ir daugiau. Beveik visi 
pasiduoda be pasipriešinimo, išskyrus vieną, kuris 
nenori atiduoti šautuvo. Sako, draugas Stalinas įsakė 
neatiduoti ginklo! Tenka Stalino adresu paleisti epitetą 
ir panaudoti jėgą. 

Artė ja v i d u d i e n i s . P a d a r o m e p a t i k r i n i m ą . 
Paaiškėja, kad mūsų esama 76 vyrai. Neaišku, kiek 
liko Varėnoje Turime ir belaisvių jau porą tuzinu. 

Vakar vakare nuo mūsų atsiskyrė ir pabėgo 15 ar 20. 
Žygio metu per lėktuvų puolimus gal buvo vienas kitas 
nubyrėjimas. Atrodo, kad mūsų dalinys neturėjo nuo
stolių nei užmuštais, nei sužeistais. Kol kas įvykiai 
klostosi laimingai. Laiku ir be nuostoliu pavyko at
sipalaiduoti. Gerai, kad buvo tie tanka i . Gal dėl jų 
vokiečiai ir skubėjo, kad nepaspruktų. 

Kapituliuojame! 

Nuo mūsų stovyklos už pusantro a r dviejų 
kilometrų matyti sodybos ar kaimelis. Mes į kaimus 
ar sodybas nėjome: ką gali žinoti, kas ten laukia. Trin-
damies miško pakraštyje, dairėmės, ar nepamatysime 
vokiečių a r dulkių ant kelio. Atrodė, kad mes buvome 
užkampyje tarp miškų ir atokiau nuo didesnių kelių. 
.Mums ta ip bežiūrint, nuo tų pastatų ir medžių į mus 
artėja raitelis su šautuvu ir. atrodo, baltomis kelnėmis. 
Mūsų vadai pradėjo klausinėti ar nežinome, kokios 
vokiečių kavalerijos uniformos? Iš kur mes galime 
žinoti, jeigu kar ininkai nežino? 

Raitel is a r tė ja . Kai j is buvo gal už kokio 
puskilometrio nuo mūsų. kad atkreiptume jo dėmesį, 
liepta su baltomis vėliavomis išeiti iš miško ir mojuoti. 
Vyrai mojuoja ba l tas vėliavas, o raitelis artėja. Kai 
visai prie mūsų priartėjo, nustebę žiūrime, kad tas rai
telis nėra nei vokiečių kavaleristas, nei žandaras, o 
kareiviukas iš mūsų būrio, vienas iš tokių, kurį pupose 
užtikę, pasigailėtum ir neišvarytum, o tos tariamos 
baltos kelnės, buvo visai ne kelnės, o avižų maišiukai 
— arklio žygio davinys. Pasirodo, t a s kareiviukas iš 
ūkio būrio, gal nujausdamas, slampinėjo pagal sodybas. 
Pamatęs mūsų karišką arklį, jau pririštą, atsirišo ir 
nujojo. 

(Bus daugiau) 
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damas viceprezidentą, pabrėžė, 
kad gera būti lietuvių tarpe, nes 
jis pats čia gyvena, jo sūnus 
George pakrikštytas Dievo Mo
tinos bažnyčioje, kad lietuviai 
ne tik savo kultūriniais įnašais 
ir gerovės kėlimu yra prisidė
ję šiam rajonui, bet ir Clevelan
do miestui. 

George Bush džiaugėsi, kad 
respublikonai turi gerą ir stiprų 
kandidatą į JAV senatoriaus 
vietą, Jis yra reikalingas Wa-
shingtone padėti Amerikos 
uždaviniams įvykdyti, įgyven
dint i Yaltos ir Helsinkio 
susitarimus. Jis sakėsi didžiuo-
jąsis galėdamas dirbti su prez. 
Reaganu. Amerika turi būti 
stipri. Jis aiškiai suprantąs pa
vergtų tautų aspiracijas. Cia jis 
prisiminė jo lankymąsi Lenkijo
je ir susitikimą su Solidarumo 
vadu Walesa. Jis atmetė, kaip 
klaidingą, idėją, skelbiančią, 
kad norint taikos, reikią nusi
ginkluoti. Prašė padėti jam, kad 
būtų išrinktas vadovauti kraš
tui, asmuo nepamirštas tų, 
kurie neteko laisvės ir jos 
siekia, ir, kad stipri valstybė 
galėtų įsipareigoti ginti laisvę. 

Jo kalba buvo palydėta 
stipriais plojimais. Lietuvių 
atstovai įteikė jam knygą ir 
lietuvišką koplytėlę. Jam taip 
pat buvo įteiktas pakartotinis 
prašymas padėti buv. Sibiro 
kaliniui Povilui Pečiulaičiui, 
kuris jau turi JAV vizą ir yra 
Amerikos pilietis, atvykti į 
Clevelahdą, kur jau daugiau 
kaip prieš metus yra atvykusi ir 
įsikūrusi jo sesuo su šeima. 
Viceprezidentas, eidamas per 
salę. sveikinosi su šio istorinio 
įvykio dalyviais. 

Viceprezidentui išvykus, 
Tautybių sąjūdžio posėdis buvo 
tęsiamas toliau. Susirinkimas 
toliau gilinosi į strategiją, kaip 
padėti merui laimėti JAV 
senatoriaus vietą. Clevelando 
lietuviams buvo graži reklama, 
kokios dažnai nei už didelius 
pinigus negalima nupirkti. 

JAV VICEPREZIDENTAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE 

Balandžio 18, pirmadienį, Cle-
velande lankėsi JAV viceprezi
dentas George Bush. kandida 
tuojąs į preizdentus. Prieš pir
minius balsavimus Ohio valsti
joje viceprezidentas aplankė di
desnius Ohio miestus. Cleve-
landan jis atvyko Clevelando 
klinikų pakviestas susipažinti 
su šios garsios medicinos tyri
nėjimų ir sveikatos institucijos 
projektais, kuriems parama 
gaunama ir iš federalinės val
džios. Be tarnybinio oficialaus 
vizito, viceprezidentas pasirodė 
TV, kas, aišku, prisidėjo ir prie 
jo rinkimines propagandos. 

Taip jau susiklostė dalykai, 
kad tą pačią dieną Lietuvių na
muose jau seniai buvo užplanuo
tas Tautybių sąjūdžio susirin
kimas Clevelando merui George 
Voinovich, kandidatuojančiam 
į JAV senatą, padėti pravedant 
stiprią akciją etninių grupių 
tarpe, nustatyti rinkiminę stra
tegiją. Mero oponentas yra 
dabartinis JAV sen. H. Metzen-
baum. trečiam terminui kan
didatuojąs demokratas, libera
las, milijonierius. Merui reika
linga stipri tautybių grupių pa
rama ir balsais, ir pinigais. 

Tautybių sąjūdžio vadovybės 
pakviestas viceprezidentas 
sutiko nors trumpam atvykti į 
šį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo (kaip rengėjai skelbė) 
35 tautybių atstovai, po tris iš 
kiekvienos tautybės, ir kviesti 
svečiai; viso 200 asmenų. Jie 
buvo salėn įleisti tik pagal iš 
anksto sudarytą sąrašą ir 
saugumo tikrinami. Saugumo 
sumetimais Lietuvių namai vir
to tartum federalinio saugumo 
ir Clevelando policijos ginama 
tvirtove. Gatvėse daug stovinčių 
praeivių norėjo pamatyti asme
nį, kuris gali būti JAV pre
zidentas. 

Salės scenos viduryje Lietuvos 
Vytis, iš abiejų šonų apsuptas 
vėliavų tų valstybių, kurios 
sudaro Tautybių sąjūd). Lie
tuvos trispalvė reprezentavo 
lietuvius, kurie yra stipriai 
įsijungę į šį sąjūdį. Salės gale 
buvo speciali estrada TV 
operatoriams ir reporteriams. 
Čia buvo visos pagrindinės TV 
stotys, kurios vakarinėse 
žiniose šį įvykį parodė tūks
tančiams žiūrovų. 

Numatytą valandą susirinki
mas buvo pradėtas Augusto 
Pust, tautybių koordinatoriaus, komiteto vardu - Roma Dege-
žodžiu 'dar prieš viceprezidento sienė ir „Giedros" korp! vardu 

Skėrienė ir brolis Algimantas 
Vedeckas. 

Po gedulingų pamaldų Dievo 
Motinos bažnyčioj, palaidota 
Visų Sielų kapinėse. 

Jurgis ir Bronė Balčiūnai, 
nors gyveno gan toli nuo 
Clevelando, buvo gan aktyvūs 
lietuviško judėjimo dalyviai, 
dažnai lankydami lietuvių 
renginius, šventes, minėjimus ir 
buvo dosnūs rėmėmjai. Cleve
lando lietuviai, netekę savo 
mielų išeivijos bendrakeleivių, 
kartu su artimaisiais liūdi ir 
juos užjaučia. 

VLADAS PLEČKAITIS 

Ilgus metus pirmininkavęs 
Čiurlionio ansamblio valdybai, 
ansamblio dainininkas ir 
solistas, vėl i š r inktas šio 
Tautinio meno ansamblio pirmi
ninku. Kitus valdybos narius 
pasirinks pats pirmininkas. 

Čiurlionio ansamblis jau 
pradėjo planuoti ir ruoštis 
paminėti savo 50 metų įkūrimo 
sukakt į . Šiai sukakčiai 
paminėti, tikimasi, jau galės 
būt užbaigta ir išleista Čiur
lionio monografija, parašyta 
rašytojo Vacio Kavaliūno. 
Išleidus pirmąją ansamblio 
įkūrėjo Alfonso Mikulskio 
knygą „Dainos ir giesmės", jau 
baigiama paruošti antroji; skai
tomos korektūros. 

MUZ. DR. BRONIUS 
KAZĖNAS 

Čiurlionio ansamblio dirigen
tas ir meno vadovas pakviestas 
diriguoti Chicagos Lietuvių 
Operos kitam sezone statomai 
Verdi Trubadūrų operai. 

Sis jaunasis kompozitorius ir 
dirigentas diriguoja didžiuliams 
metodistų parapijos Youngs-
towne ir Yourigstown simfoni
nio orkestro chorams, dėsto 
muziką ir dainavimą Dievo 
Motinos parapinėje mokykloje ir 
dabar ruošia 200 dainininkų 
chorą, kurį šį rudenį koncertui 
pakvietė Carnegie Hali, New 
Yorke. 

A.A. 
DR. BRONĖ BALČIŪNIENĖ 

Bronė Vedeckytė — Balčiū
nienė, sulaukusi 77 m. po ilgos 
ligos mirė bal. 20 d.. Clevelande. 
Jokubauskų laidotuvių namuo
se giminių vardu atsisveikino 
dr. Č. Masaitis, „Ateities" klubo 
ir ,,Gajos" korp! vardu — Jad
vyga Kliorienė. Ohio l iet . 
gydytojų moterų pagelbinio 

atvykimą salėn). Sol. Julius 
Kazėnas sugiedojo Amerikos 
himną. Kun. G. Kijauskas, SJ, 
invokacijoje prašė Aukščiausio 
vienybes tautybėms, besisten
giančioms išrinkti prezidentą ir 
senatorių, kurie rūpintųsi 
pavergtų tautų laisve, žmogaus 
teisių įgyvendinimu pasaulyje, 
Amerikos saugumu ir visų 
gerove. Po to trumpai kalbėjo 
Raimundas Kudukis, Ohio res
publikonų rinkiminės kampani
jos koordinatorius tautybėms, 
slovėnų, vokiečių atstovai ir 
mero Voinovich rinkimu spau
dos vadovas Joe Wagner. 

Pranešus, kad jau atvyksta 
viceprezidentas ir meras su 
žmona, susirinkimas buvo per
trauktas. Atvykusius svečius 
prie Lietuvių namų durų pasi
tiko ir pasveikino Romualdas 
Bublys, Lietuvių namų direk
cijos pirmininkas. Susirinku
sieji salėje svečius pasitiko 
plojimais. 

Meras Voinovich. pristaty-

— Violeta Žilionytė-Leger. 
Rožinį sukalbėjo ir mielu žodžiu 
velione prisiminė prel. Vytautas 
Balčiūnas iš Putnamo. 

Velionės vyras dr. Jurgis 
Balčiūnas mirė prieš 8 metus. 
Liūdesy liko sūnūs: Jurgis ir dr. 
Juozas, dukros: Aldona Zors-
kienė ir dr. Birutė, sesuo Stasė 
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PABALTIEČIŲ PAŠTO 
ŽENKLŲ PARODA 

TORONTE 
CLASSIFIED GUIDE 

Balandžio 23 ir 24 dienomis 
Toronto Lietuvių namuose 
įvyko pabaltiečių devintoji 
ženklų paroda, pavadinta 
„Baltpex IX". Joje dalyvavo 7 
lietuviai, 4 estai ir 5 latviai, 
kurie su savo pašto ženklų 
rinkiniais užpildė 129 rėmus. 
Viename rėme normaliai telpa 
6 ženklų lapai. 

Parodos rengimų komitetą su
darė: pirmininkas lietuvis P. 
Barbatavičius, vicepirmininkai 
— estas H. Maeste ir latvis E. 
Michelson ir nariai lietuviai K. 
Kaminskas ir B. Trinka. 

Į teisėjų komisiją įėjo tarp
tautiniai pašto ženklų teisėjai 
dr. M. Kaminski ir A. Cronin 
bei JAV rajoninis teisėjas lie
tuvis W.E. Norton iš Philadel-
phijos. 

Trys lietuviai dalyvavo kaip 
parodos garbės svečiai, todėl į 
medalius nepretendavo. Toron
to lietuvių filatelistų skyriaus 
pirmininkas P. Barbatavičius, 
kuris dažnai dalyvauja tarptau
tinėse parodose, dalyvavo 
su Lietuvos oro pašto istoriniais 
ženklais. W.E. Norton iš Phila-
delphijos išstatė rinkinį pašto 
ženklų, kuriuose atsispindėjo 

Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas. Vytautas Valantinas 
iš Chicagos parodė vienintelį 
pasaulyje pilną su Raseinių 
štampu 1940.6.23 d. perspaus
dintą ženklų rinkinį. 

Kaip minėjau, šie trys svečiai 
nesivaržė dėl prizų. 

Teisėjų komisija aukščiausią 
atžymėjimą „Grand Award" 
paskyrė latviui J. Ronis už 
Rygos ženklų rinkinį. Aukso 
medalį gavo lietuvis A. Ruzgas, 
iš New Yorko už oro pašto 
ženklų su įvairiais netikslumais 
rinkinį. Sidabro medalius gavo 
estas H. Maeste, latvis W. Ap-
sit ir lietuvis A. Laurinaitis. 
Bronzos medal ia i s buvo 
atžymėti estai L. Avandi, J. 
Untveil ir L. Lass, lietuviai — 
H. Pettarson ir St. Vaivada ir 
latviai — E. Ozolis, V. Ozolis, ir 
K. Strazdins. 

Šeš tad ien io vakare buvo 
kuklios vaišės, kurių metu 
teisėjai aptarė šią parodą ir 
papasakojo daug įdomių dalykų 
apie padirbtus (forged) pašto 
ženklus. Paroda baigta skema-
dienį, balandžio 24 d. 5 vai. po 
pietų. 

Vytautas Kutkus 

PATRIA 

Delikatesų krautuvė lietuvių 
apgyventame rajone, E. 185 
gatvėje, įkur ta Balio ir 
Nastutės Gaidžiūnų, buvo 
nupi rk ta ir i lgus metus 
vedama Henriko Kripavičiaus. 
Ši krautuvė dabar jau perėjo į 
slovėnų šeimos rankas. Kripa-
vičius buvo didelis lietuviškų 
reikalų rėmėjas skelbimais ren
ginių programose ir aukomis 

V. R. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

LB Clevelando apylinkės 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyks gegužės 22 d., 12:00 vai., 
D. M. parapijos svetainėje. Prog
ramoje: valdybos pranešimai, 
dalies valdybos ir kontrolės k-
jos rinkimas ir kiti svarbūs rei
kalai. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. 

Tiesa ir melas eina greta kaip 
bėgiai; tik posūkiuose mes 
pasvyrame kaip traukinys į 
vieną ar kitą pusę. 

Anonimas 

TAUTINE SĄJUNGA 
(Atkelta iš 3 psl.) 

sudarytas komitetas. Kokie 
ryšiai yra su jais? 

— Seimo paruošiamaisiais 
darbais labai nuoširdžiai 
rūpinasi Daytona Beach 
Tautinės s-gos skyrius, kuriam 
pirmininkauja i lgametis 
sąjungos veikėjas, sąjungos 
garbės narys, buvęs s-gos 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Abraitis, o jo didžiausias 
talkininkas, propagandos 
ministeris Jurgis Janušaitis, 
kurį gerai prisimename dar iš 
Chicagos laikų. Tegu tik kas 
nors pabando neateiti į jo ren
giamą minėjimą ar Sanketą, tai 
pajus jo pluriksn. aštrumą! 
Sąjungos valdyba visais seimo 
ruošimo reikalais palaiko ar
timus ryšius su rengimo komi
tetu. Informuojam ir pasiin-
formuojam laiškais, o kai laiko 
pritrūksta, dažnai ir telefonais. 
Kartais gaunam ir barti. 

— Gal turite seimui kokią 
staigmeną? 

— Ypatingų staigmenų nepla-
nuojam. Stengiamės, kad 
seimas būtų našus ir darbingas. 
kad draugiškoj dvasioj spręstu-
mėm iškilusias problemas ir 
paieškotumėm naujų kelių, 
naujų gairių sąjungos ateities 
veiklai. Seime maloniai sutiko 
dalyvauti ir didžiai gerbiami 
Lietuvos generaliniai konsulai 
— Anicetas Simutis iš New 
Yorko ir Vytautas Čekanauskas 

iš Los Angeles , abu su 
žmonomis. Iškilmingas šv. 
Mišias celebruos specialiai į 
seimą atvykstąs iš Vokietijos 
vyskupas Antanas Deksnys. Jų 
visų dalyvavimas prisidės prie 
seimo iškilmingumo ir pasise
kimo. Taip pat sąjungos valdyba 
prieš keletą dienų specialiame 
seimo reikalais posėdyje nutarė 
šio seimo metu paskirti 1000 
dolerių premiją žymiam rašto 
tautininkui. Kas tas tautinin
kas — paaiškės seime. 

— Ką dar norite lietuvių vi- • 
suomenei pasakyti? 

— Dirbkim ir toliau su ta 
pačia energija ir pasišventimu, 
siekdami aukščiausio tikslo — 
laisvės Lietuvai . Turėkime 
daugiau pakantos mūsų tarpor-
ganizaciniame gyvenime. Gal 
ne visi tais pačiais keliais ei
name, bet visi siekiame to pa
ties tikslo. Tvirtai tikėkime ir 
nepraraskime vilties. Laisvės 
kova nemari. Okupanto pančiai 
truks ir vėl kelsis laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. 

Baigiant, nuoširdus ačiū Tau, 
mielas Antanai , už šį pasikal
bėjimą ir gili padėka „Draugo" 
redaktoriui už suteiktą progą 
pasidalinti mintimis su dien
raščio skaitytojais. 

Ačiū , p irmin inke , ui 
malonų pas ika lbėj imą ii 
savo rūpesčiais pasidalinimą 
su lietuvių visuomene. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tatetvrayto 
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Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 60608 
P»ter Kazanauskas, Prtt. Tel.: 647-7747 
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HELP VVANTED 

FOR RENT 

For ront 2 cottages in quiet area, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incld. Seasonal, 
monthly, or vveekiy available. 
Lakeside, Mich. Call Rita 
312-445-4465. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 
Šiomis dienomis „Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

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

Kaina su persiuntirm $6.50 
Illinois gyventojai moka 66.94 
Užsakymus siųsti; 

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

Česlovas Grincevičiua 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(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 Chieago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chieago, IL 60629 

REAL ESTATE 

Maid vvanted vveekend days. Mušt 
have transportation; mušt speak 
English. Apply in person. D-LUX 
Motei , 93rd & Cicero. 

VVanted live-in housekeeper, 
Orland Park, Mon. thru Fri. 

Call 349-3969 

FOR SALE 

For sale 1985 Cutlass Olds 
Cierra, V6 eng., lt. green; $5,500. 

Call 445-8512 

Mm£ KOMPIUTERIVT 
pagalba gai.te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IMCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KE0Z1E 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

Namas apžiūrėjimui sekmad.. gegužes 
15 d. 1-4 v. p.p. 7259 S. Troy. Naujas, 
mūrinis; 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mieg.; 
virtuvėje medžio spintelės; ištisas rūsys; 
gražus garažas; naujas stogas, šild. sis
tema ir kilimai; aluminio „tr im"; puikiai 
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite! 

Namas apžiūrėjimui, sekmad., gegužės 
15 d. 1-4 v. p.p. 5230 S. Sprintfleld. 
švarus; 3 mieg. kamb. mūras su didele 
virtuve-valg.; prausykla su plytelėmis; 
ištisas rūsys; centralinis šald., aluminio 
„trim"; potvynio kontrolė, nauji elektros lai
dai; 11/2 auto. garažas, didelis kiemas; 
puikiai išlaikytas. Skubėkite apžiūrėti! 

Namas apžiūrėjimui, sekmad., ge
gužės 15 d. 1-4 v. p.p. 6541 S. Alba-
ny. Didžiulis 7 kamb. mūras; 3 dideli mieg.; 
gražus TV kamb.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas ir elektros laidai; la
bai švarus. Skubėkite! 

No. 215 — 61 st 6 Austin; 5V2 kamb. 
mūras; 3 gražūs mieg. kamb.; 1 % moder
ni prausykla. Delux medžio spintelės virtu
vėje: gražiai įrengtas rūsys; centralinis 
šaldymas; aluminio ..trim", 2 Vi auto 
garažas su autom, atidarymu; puikiai 
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar! 

No. 202 — 72 & Kedzie. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; IV2 
prausyklos; ištisas rūsys; aluminio ..trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys: gerai išlaikytas. 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

Namas apžiūrėjimui. Pard. sav. 
5401 S. Karlov 

Šestd.-sakmd. oaguiės 14-15, 11 - 4 
P-P-

Švarutėlis; 1Vi aukšto mūras; 5 mieg. 
kamb.; naujai išremontuotas; 2VS prau
syklos; visai nauja virtuvė-valg ; centralinis 
šaldymas; ištisas įrengtas rūsys; 2% auto. 
garažas. 40 pėdų kampinis sklypas; 
remontų nereikalinga. St. Turibius parapi
ja $114.900. 

UTHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta | 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. 
Chieago, IL 60629 



Aukštesnysis SS ir policijos 
vadas Rytų kraštui 

(Pasirašė) Jeckeln 
SS obergruppenfuehreris 

(Šaltinis: National Archives 
microcopy Nr. T — 175, roll 22). 

Hot Springs Moterų seklyčios susirinkime ses. Mary Anne Lalancette, nuola-
:inė moterų dainininkių akompanuotoja, šalia jos dr. V. Kiburienė. Už jų 
sėdi K. Sadauskienė ir K. Rožėnienė. 

Nuotr. S. Smaižienės 

LIETUVIŲ TAUTAI 
SS LEGIONĄ 

ATMETUS 
Būklė Lietuvoje vokiečių akimis 

Vokiečiai, okupavę Lietuvą, 
neleido jai, kaip ir kitiems užim
tiesiems k ra š t ams , savos 
kariuomenės. Iš pradžių bai
minosi net SS legionų: manė, 
kad „legiono"' vardas galįs 
stiprinti pavergtųjų tautų tau
tinius jausmus. Ir Lietuvos 
jaunimas todėl buvo negailes
tingai barstomas po įvairių 
rūšių vokiečių kariuomenės 
dalinius, telkiamas į pagalbinės 
policijos batalionus. 

Tik po Stalingrado tragedijos 
padėtis pasikeitė: vokiečiai grie
bėsi užimtuosiuose kraštuose 
organizuoti vadinamus savano
rių SS legionus, tačiau ir jie 
buvo grieščiausioje vokiečių 
vadovybėje. Tokiu būdu ir 
Lietuvoje jie numatė įsteigti 
tokį savanorių SS legioną: 
Hitlerio dekretas buvo jau 
gautas, savanoriai viešai pa
kviesti. Tačiau lietuvių tauta 
šioms vokiečių pastangoms 
griežčiausiai pasipriešino ir 
legioną atmetė. 

Vokietijos Reicho Rytų krašto 
(Ostland) komisariato (Rygoje) 
bylose, patekusiose į sąjun
gininkių rankas, yra doku
mentų apie vokiečių nepasi
sekusias pastangas suorgani
zuoti Lietuvoje SS legioną. Čia 
skelbiami dokumentai, išversti 
iš vokiečių kalbos,rodo: pirmieji 
du atspindi vokiečių bandymą 
įsteigti lietuvių savanorių SS 
batalioną, o tretysis (pažyma) 
byloja, kaip patys vokiečiai vaiz
davosi būklę Lietuvoje, lietuvių 
tautai SS legioną atmetus. 

Sprendžiant iš baigminio ini
cialo E, Lietuvos būklę vaiz
duojančią pažymą bus surašęs 
Reicho Rytų krašto (Ostland) 
komisariato (Rygoje), biuro 
šefas ministerijos patarėjas 
Eger'is Lohse's patikėtinis. 

Bronius Nemickas 

Reichfuereris — SS 
36/40/43/ 

Fronto vadovybės būst inė, 
1943 m. sausio 30 d. 

Skrajojami lapeliai ragino 
jaunimą tik tada registruotis, 
kai Lietuva gaus autonomiją. 
Priešiška propaganda toliau 
nurodo, kad vokiečiai ligi šiol 
lietuvius laikė antros klasės 
žmonėmis. Tatai pagrindžia 

svarbiausiai skirtingu gyve
nimo reikmenų paskirstymu. 

2) (Ranka įrašyti keli 
neįskaitomi žodžiai. Vert.). 

E. 
(Šaltinis: National Archives 

microcopy Nr. T — 454, roll 15). 
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generolui feldmaršalui Keitei ir 
generolui Buhle. 

Pavestas (parašas) 
SS—Obersturmfuehreris 

29.1 
Priedas: 
2 kopijos 

(parašas) 
(Šaltinis: National Archives 

microcopy Nr. T - 175, roll 22). 

Aukštesnysis SS ir policijos 
vadas, Ryga, Nr. 607 

Slapta (telegrama) 
Ryga. 1943 m. vasario 19 d. 

Reicho SS Fuehreriui, fronto 
vadovybės būstinė 

SS gruppenfuehreriui Berger 
pranešė man žinią apie latvių ir 
lietuvių legionų organizavimą. 
Ryšium su tuo pranešu: 

Rytų krašto kariuomenės 
vadas, gauleiterio Sauckel įga
liotinis ir aš geriausiai sutaria
me. Po kelių dienų mišrios 
komisijos vykdys 1919 — 1925 
gimimo metų šaukimus. Visi 
tinkami vyrai pirmoje eilėje eis 
į legionus, mažiau tinkamus 
gaus kariuomenės vadas, kaip 
šiaurinės armijos savanorius 
pagalbininkus, darbingieji bus 
perduoti gauleiteriui Sauckel. 
Tikiu, greitai galėsiąs suor
ganizuoti latvių ir lituvių divi
zijas po 15,000 vyrų. Latvių 
nuotaika žymiai pasitaisė — 
įsikinkymo (Einstate) ryžtis 
visapusiškai sustiprėjo. 

Reicho komisaro Rygoje dabar 
nėra, bet šiandieną laukiamas. 
Tada, susitarus su minėtomis 
įstaigomis, generaliniu komi
saru ir vietine administracija, 
turės būti išleistas atsišau
kimas. Vietinė administracija 
labai suinteresuota legiono 
suorganizvimu. 

SS gruppenfuehrerį Berger 
šiandieną paprašiau tuojau į čia 
siųsti komisijoms (reikalingus) 
savo vadus. 

Ryga, 1943 m. kovo 12 d. 

Slaptai 

Pažyma 

1) Saugumo policijos vadas 
pranešė ponui ministerijos pata
rėjui Burmeister'iui apie šio 
meto būklę Lietuvoje. Šiame 
pranešime pabrėžiama tokie 
ypatingi dalykai. 

1. Kvietimą stoti legionan iš
leidusi ne kariuomenė, kaip 
reikėję, bet civilinė valdžia. Ne
palankumas civilinei valdžiai 
yra visuotinis ir radikalus. 

Be to, gyventojai patyrė pasi
tarimus Berlyne apie autono
miją trims Pabaltijo kraštams. 
Dabar esą galima manyti, kad 
civilinė valdžia neįstengia 
pravesti verbavimo legionan ir 
kar iuomenėn ir, kad t ik 
autonominė valdžia pagalėtų 
atlikti šitokį uždavinį ir ūkiškai 
daugiausiai laimėtų (išspaustų). 
Lietuvių gyventojų laikysena 
nereiškianti demonstracijos 
prieš Reichą, bet esanti de
monstracija prieš ligšiolinę 
civilinės valdžios politiką. 

2. General inio komisaro 
atsišaukimai pabrėžė legionan 
ir kariuomenėn stojimo savano
riškumą. Bet policiniai įparei
gojimo formuliarai yra prievar
tinės priemonės. Tuo rem
damiesi, lietuviai griebiasi 
Reicho komisaro pareiškimo ir 
aiškina, kad civilinės valdžios 
žemesniosios įstaigos praveda 
priverstinę mobilizaciją prie
šingai Reicho komisaro ir 
Reicho vyriausybės pareiški
mui. Jie (lietuviai) atstovauja 
nuomonei, kad nėra įstatyminės 
prievartos ir todėl negali būti 
padaryta baudžia nio veiksmo. 

3. Propaganda prasidėjusi p^r 
vėlai, tik pirmuosius kvietimus 
jau išsiuntus. Ir po to nebuvę 
nieko vertinga nei spaudoje, nei 
radijuje ir filme. 

4. Ats išaukimai ir ki t i 
paa išk in imai sk rupu l inga i 
vengė užsiminti žodžių „laisvė" 
ir nepriklausomybė". 

5. Dar ir šiandieną nėra vie
ningumo, ar lietuvių legionui 
vadovautų buvęs Lietuvos gene
rolas. Pražiopsota įtikinti kele
tą lietuvių karininkų ir juos 
propagandiškai įsikinkyti. 

6. Šaukimo punktai netin
kamai į rengt i . Tik dabar 
suprasta, kad lietuvių tautinės 
vėliavos iškabinimas galėjo 
turėti verbuojamosios jėgos. 

7. Propagandą vedė inteligen
tija, ypatingai studentija. Jie 
skleidė pav i r šu t in i ška i 
veiksmingą gandą, kad Reicho 
vyriausybė yra jau nutarusi 
t r ims Pabalti jo k r a š t a m s 
autonomiją, bet prieš ją esą 
generalinis komisaras ir civilinė 
valdžia. Jie dabar turi būti kom
promituojami, nevykdant jų 
priemonių ir atsišaukimų, kad 
šiuo būdu greičiau būtų galima 
priartėti prie autonomijos. 

Bylos pažyma 

1) Fuehreris šiandieną, 1943 
m. sausio 23 d., mano 
pasiūlymu, leido ir įsakė steigti 
latvių ir lietuvių savanorių SS 
legioną 

(Pasirašė) H. Himmler 

Kopijos siunčiamos žinoti: 
2) SS Vadovybės vyriausiai 

įstaigai (SS Fuehrungshaup-
tamt) 

3) SS Obergruppenfuehreriui 
Wolff 

3b) SS Gruppenfuehreriui 
Berger. Prašau Jus pridedamas 
pažymas kopijas persiųst i 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERWYN 
312-788-5700 

r«c«tv« 

Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį! $500 

cash back 

88 Pontlac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

A.tA. 
VITOSHUKIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 12 d., 7:08 vai. ryto, sulaukęs 

61 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta Lukaitė, 

Lietuvoje: brolis Alfonsas Sukevičius, sesuo Aldona 
Boguilienė, teta Bronė Keturakienė, jų šeimos ir kiti 
giminės bei draugai. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 13 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 14 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

EMILIJA JURŠĖNAITĖ 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1988 metų kovo 14 dieną. 

Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Širdingai dėkojame kun. Anicetui Tamošaičiui, S. J. už 

maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, pamokslą ir velionės palydėjimą į 
kapines. 

Dėkojame kun. Juozui Panavui už koncelebruotas šv. 
Mišias ir J. P. Mačiuliams už vargonų muziką ir gražias 
giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame dr. Albinai Prunskienei ir dr-. E. Basco už 
ilgą ir rūpestingą velionės gydymą. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems kunigams už 
maldas, o Lietuvos Dukterų draugijai už sukalbėtą rožinį 
koplyčioje. 

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ar spaudoje, už šv. Mišias, už gėles, maldas, 
karsto nešimą, palydėjimą į amžino poilsio vietą ir visiems, 
kuriems atskirai neturėjome galimybės padėkoti. 

Dėkojame ir laidotuvių direktoriui Gerald Daimid už 
gerą ir malonų patarnavimą. 

f Į,,,;.,,-,,. 
uimines 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
LIETUVIŲ MISIJOS CENTRAS INC. 
Šis yra tikslus pavadinimas pastato ir tikslus pavadi

nimas organizacijos, kuri vykdo planą įsteigti tą Pasaulio 
lietuvių centrą netoli Čikagos. 

Pirmas tikslas yra nupirkti buvusios seminarijos pasta
tą kartu su aplink jį esančia 15 akrų žeme ir čia įsteigti 
Pasaulio lietuvių išeivijos centrą. 

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvių organizacijas savo 
auka tapti aktyviais nariais šio Pasaulio lietuvių centro 
ir naudotis pastatu bei žeme. 

Jau yra paruoštas ekonominis planas, kuris numato, 
kad pirkinys būtų išmokėtas ir liktų be skolų per maždaug 
5 metus. Pianas nurodo, kad centro naudojimo pajamos 
galėtų apmokėti centro išlaikymo išlaidas. 

Ieškome bent 1,000 šeimų, sutinkančių paaukoti dabar 
bent po tūkstantinę ir per ateinančius 5 metus — po 
šimtinę. 

Kaip jau buvo paskelbta nemažai šeimų jau aukojo 
Pasaulio lietuvių centrui (ne Lemonto katalikų misijai, 
kaip buvo klaidingai pavadinta) ir kasdieną aukotojų 
skaičius gausėja, tačiau šiam dideliam uždaviniui reikia 
mūsų visų: katalikų, evangelikų, skautų, ateitininkų, 
neolituanų. šviesiečių-santariečių, Bendruomenės, vyčių ir 
t.t. Prisidėjus visiems prie bendro darbo, būkime tikri, 
planas bus įgyvendintas. 

TODĖL J Į REMKIME VISI!! 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 

V. Januškis G. Rimkienė 
A. Jonikas J. Riškus 
A. Katiliškytė L. Šlenys 
K. Laukaitis V. Šoliūnas 
L. Norusis R. Sušinskienė 
R. Poskočimas kun. L. Zaremba, S.J. 

Aukas prašome siųsti: Lithuanian Mission Cente r 
Inc. P.O. Box 664, Lemont, 111. 60439. 

R. 
G. 
R. 
D. 
R 
M 

Burba 
Bielskus 
Domanskis 
Dundzilienė 
Gulbinas 
Jakaitis 

A.tA. 
MARIE KRUSHAS 

POCIŪTĖ 
Gyveno Mt. Greenvvood, anksčiau Brighton Parko 

apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužes 11 d., 5:52 vai. ryto, sulaukusi 

82 m. amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus dr. Ronald, marti 

Joyce ir duktė Diane Juška, žentas Ray; anūkai: Mark ir 
Lynne Juškai ir Emily Ann Krushas. 

Velionė buvo našlė a.a. John Krushas. 
Priklausė Šv. Teresės draugijai Brighton Parke. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 13 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 14 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Tel. 523-0440. 

Brangiam Seserėnui ir Anūkui 

A.tA. 
GILBERT LOUIS SERRANO 

tragiškai mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų 
mielai LAIMAI DEGUTYTEI-JARAŠIENEI ir visai 
DEGUČIŲ šeimai. 

Colorado Lietuvių Bendruomenė 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St . , Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gegužės mėn. 13 d. 

x Šį sekmadienį, gegužės 15 
d., Jungtinis finansų komitetas 
rengia visų Chicagos ir jos 
apylinkių tautinių šokių grupių 
pasirodymą. Šoks tuos šokius, 
kuriuos paskiau šoks Tautinių 
šokių šventėje Hamiltone. Šį 
sekmadienį ta ip pat bus 
traukiami laimėjimų bilietėliai 
surinkti lėšoms Tautinių šokių 
šventei, Kultūros kongreo ir 
PLB seimo renginiams remti, 
ypač atstovams iš tolimų kraštų 
atvežti. Kviečiami visi. 

x Sol. Gintarės Jautakaitės 
atliekamos dainos bus paly
dimos pianinu, sintezatoriais, 
mušamaisiais instrumentais, 
bosine gitara ir akustine gitara. 
,,Margučio" rengiamas kon
certas bus gegužės 22 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. 

x Lietuvių Moterų federa
cijos Chicagos klubas su pirmi
ninke dr. Vilija Kerelyte ruošia 
tradicinį abiturientų balių 
birželio 5 d. Sabre Room, Flame 
salėje. 

x Dr. Kęstutis P . Žygas, 
Arizonos valstybinio universi
teto profesorius, vadovaus IV 
Kultūros kongreso meno sekci
jos svarstyboms. 

x 20 vyrų krepšinio ko
mandų dalyvaus šį savaitgalį 
Chicagoje vyksiančiose 
ŠALFAS s-gos 38tose metinėse 
sporto varžybose. Rungtynės šį 
šeštadieni, gegužės 14 d., vyks 
Bogan ir Curie mokyklų salėse. 
Baigminės rungtynės vyks 
sekmadieni 1 vai. p.p. Bogan 
mokyklos sporto salėje. 

x Kun. Simon Morkūnas, 
St. Casimir's Church, Sioux Ci
ty, Iowa. klebonas, didelis 
„Draugo" rėmėjas ir lietuviško 
žodžio rėmėjas, su prenumeratos 
pratesimo mokesčiu vėl atsiuntė 
visą šimtinę. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Paul Stonikas, Darien, 
111., atsiuntė savo dienraščiui 25 
dol. auką ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. P. Stoni-
ką skelbiame garbės prenume
ratorium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Zita Žvirzdys, Olympia. 
Wa., „Draugo" garbės prenu-
meratorė daugelį metų, dosni jo 
rėmėja, pratęsė prenumeratą 
1988 metams, pridėjo 30 dol. 
dienraščio stiprinimui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Vaclovas Dzigas, Omaha. 
Nebraska, pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 20 
dol. dienraščio palaikymui. V. 
Dzigą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x JAV LJS suvažiavimo 
metu bus progos susipažinti su 
naujomis valdybomis, išklausy
ti apie PLJK Australijoje bei 
dalyvauti darbo būreliuose! 
Registraciją priima Jonas Cin
kus, 4525 S. Rockwell Ave.. 
Chicago, IL 60632. Greičiau 
registruokitės, kad galėtumėte 
suvažiavime dalyvauti! Regist
racijos kaina $15.00. 

(sk) 
x Dr. Kastytis Jučas, der 

matologas veda radijo programą 
1490 AM bangomis kiekvieną 
šeštadieni 7 vai. ryto. Šį šešta
dienį, gegužes 14 d. šioje progra
moje kalbės dr. prof. Mary 
Massa. Loyolos un-to dermatolo
gijos skyriaus vedėja, apie 
naujausią medicinos metodą 
odos vėžio gydymui ir jo išven
gimui. 

(sk) 
x Sekminių šventė įvyksta 

Ateitininkų namuose Lemonte 
sekmadienį, gegužės 22 d. 10 

4- ir anvlinkėse. Skambinkite v.r. šv. Mišios ąžuolų pavėsyje. 
Po mišių šilti pietūs, kuriuos 
reikia iš anksto užsakyti skam
binant p. Irenai 434-2243. 

(sk) 

x „Lietuvos bažnyčių" sep
tynių knygų pabaigtuvių švente 
įvyksta šį penktadienį 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Veikalo apimtį ir ypač pasku
tinį tomą aptars kaišiadoriškis 
kun. dr. Ignas Urbonas. Daly
vaus ir vysk. V. Brizgys. No
rintieji galės įsigyti knygas ir 
gauti autor iaus autografą. 
Autoriaus bendradarbiams ir 
mecenatams bus įteikti žy
menys. Šventė baigsis kavute, 
užkandžiais. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių 16 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, gegužės 17 d., Šv. Jurgio 
parapijos klebonijos susi
rinkimų kambary, (32 Place ir 
Lituania Ave.), 7 vai. vak. Ši 
kuopa yra neeilinė, neseniai at
gaivinta. Ji rengia išvyką į Tau
tinių šokių šventę, kuri bus Ha
miltone, Kanadoje, liepos 3 d. 
Kviečiame narius susirinkime 
dalyvauti ir taip pat norinčius 
įstoti į šią naują vyčių kuopą. 

x Lie tuv ių ledo ritul io 
varžybose Chicagoje rungsis 
net penki ledo ri tul ininkų 
klubai iš Toronto, Hamiltono, 
Detroito ir Chicagos. Rungtynės 
bus šeštadienį, gegužės 14 d., 
Southvvest Ice Arena. 5505 W. 
127 St.: pradžia 9:30 vai. ryto. 

x Jaunimo su sportinin
kais susipažinimo ir šokių 
vakaras ruošiamas šį šeš
tadienį, gegužės 14 d., 8 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Visas lietuviškas jauni
mas kviečiamas. 

x „Lietuvos bažnyčių" kny
gos pas mus labai laukiamos ir 
tiesiog gaudomos. Jos eina iš 
rankų į rankas. Žmonės jas 
stvarsto, persirašo ar persi
spausdina dalimis ar ištisai. Jos 
ir už automobilius vertesnės". 
Šitaip rašo viena lietuvė iš 
Vilniaus. Chicagos lietuviai 
kviečiami šį penktadienį 7:30 
vai. vak. atvykti į Jaunimo cen
tro kavinę, kur įvyks šių knygų 
pabaigtuvių šventė. Bus ir 
kavutė, užkandžiai. Ruošia 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Chicagos skyrius. 

x Dr. V. Gylys, Richardson, 
' Texas, Barbara Dapkus. Hot 

Springs, Ark.. A. Pilipavičius, 
Juno Beach, Fla., Stasys Jan
kauskas, Hot Springs, Ark., Ig-

. nas Miliauskas, Kostas Juškai-
tis, Chicago, 111., pratęsė ..Drau
go" prenumeratą ir kiekvienas 
paaukojo po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Inž. Vladas Sinkus. Wes-
tern Springs, 111., Kazys Dap 
kus, Lockport. 111., A. Juozapa
vičius, Toronto. Kanada, Biru
tė Vizgirda, Glendale, Cal., 
Vanda Stimburys, Willowick. 
Ohio. V7. Jatulienė, Woodland 
Hills. Cal., Algis Norkevičius, 
Westborough, Mass., A. K. Nor
kus, Willowbrook, 111., St. Mi 
neika, Centerville, Mass., Felik
sas Pumputis, Lemont, 111., pra
tęsdami dienraščio prenumera
tą, pridėjo po 15 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

<sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arb? 
636-6169. 

(sk.) 

IS ARTI IR TOLI 

Dalis žiūrovų per Lietuvių dailės muziejaus parodos atidarymą Čiurlionio galerijoje gegužės 6 d. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RELIGIJA LIETUVIŲ 

MENE 

Šia tema parodos atidarymas 
įvyko gegužės 6 d. vakare 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Prisirinko artipilnė gale
rija, veidai dažnai matyti. Tai 
vis tie, kurie dalyvauja kultū
rinėje veikloje ir lietuviškame 
gyvenime. Kadangi buvo reli
ginės parodos atidarymas, tad 
galima panaudoti keletą Švent
raščio žodžių. Prisimena 
kadaise skaityti žodžiai apie 
„Žemės druską". Kažkaip pasą
monėje ta „žemės druska" sie
jasi su tais veidais, kurie 
matomi mūsų veikloje. Kas 
būtų, jeigu jų nebūtų? Chicagoje 
mes dažnai pasiskundžiame 
lankytojų stoka arba renginių 
gausa. Šįkart užteko ir vieno, ir 
kito. Vienu metu vyko vakaronė 
su Daiva Keziene ir Rasa Raz-
gaitiene ir parodos atidarymas. 

Vakaronėje žmonių prisirinko 

x Vacius Lelis, Sterling 
Hts., Mich., parėmė savo spau
dą 20 dol. čekiu ir kartu pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. V. 
Lėlį skelbiame garbės prenume
ratorium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Sofija Lastienė, Grand 
Rapids, Mich., pratęsė prenume
ratą su visa šimtine. S. Lastie-
nę skelbiame garbės prenume-
ratore. o už realią paramą palai
kymui lietuviško žodžio, taria
me nuoširdų ačiū. 

x Jonas Rimkūnas iš New 
Buffalo, Mich., pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 20 dol. auką. J. Rimkūną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietuviško 
žodžio labai dėkojame. 

x Albina Ralys, Richmond 
Hills, N.Y., lietuviško žodžio 
rėmėja, atsiuntė 25 dol. dien
raščio paramai ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. A. Ralį skelbiame garbės 
prenumeratore. o už auką labai 
dėkojame. 

x Inž. Prans Urbutis, Light-
house Pt., Fla., pratęsė prenu
meratą, pridėjo 20 dol. stipri
nimui su laiškučiu: .,... linkiu 
visiems .Draugo' darbuotojams 
stiprybės ir sveikatos sunkiame 
darbe ir sunkiais laikais. 
Laikykite mūsų geriausią 
dienraštį aukštame lygyje. 
Laukiu .Draugo' su nekan
trumu kiekvieną dieną. .Drau
gas' yra geriausias ir gražiau
siai leidžiamas dienraštis su au
tentiška informacija... Norėtųsi 
linkėti visiems lietuviams, kur 
jie bebūtų skailtyti ir turėti 
.Draugą' savo namuos". P. Ur-

bučiui, mūsų garbės prenume-
redaktoriui, už paramą ir gražų 
laiškutį tariame nuoširdų ačiū. 

sausakimšai, užteko jų ir pa
rodos atidaryme Parodos or
ganizatorius yra Lietuvių dailės 
muziejus. Yra sveikintinas žy-> 
gis sujungti lygiagrečiai veikian
čias bendros krypties ir minties 
institucijas. Taip pat malonu, 
kad šiam darbui vadovauja jau
nesnioji, jau čia gimusi karta. \ 
susirinkusius trumpu žodžiu 
kreipėsi dr. G. Balukas. 
valdybos pirm., pakviesdamas 
kun. A. Saulaitį atidaryti pa
rodą. Atidarydamas šią parodą 
paminėjo lietuvių senas reli
ginio meno tradicijas. Lietuvos 
pakelės buvo išpuoštos liaudies 
skulptorių koplytėlėmis ir 
rūpintojėliais. Taip pat pasi
džiaugė gerai atrinktais ekspo
natais ir pasakė, kad galerijos 
durų šios parodos proga ne
bereikės uždangstyti popieriais. 

Apie žmogaus ryšį su Dievu ir 
religinį meną kalbėjo Viktorija 
Kašubaitė-Matranga. Pirmuo
sius bandymus galime atsekti 
jau akmens amžiaus kapiny
nuose. Ant kapų įvairiai sudėti 
akmenys jau buvo pirmieji 
architektūriniai bandymai. 
Įvairiuose gamtos reiškiniuose 
žmogus matė veikiančias jam 
nesuprantamas jėgas. Vėjai, 
audros, perkūnas, vandens ir 
žemės jėgos buvo sužmogintos ir 
tapo dievybėmis. Pirmieji archi
tektūros paminklai yra išlikę 
piramidžių ir šventyklų griuvė
siuose. Senaisiais ir viduriniais 
amžiais šventyklose ir bažny
čiose išsivystė ir reiškėsi žmo
gaus dvasinis genijus. Religija 
lietuvių mene yra plati tema. 
Lietuvio santykis su religija 
reiškėsi pagarba ir meile gam
tai. Dėl to mūsų kryžiai ir 
koplytstulpiai išpuošti žvaigždu
tėmis, pusmėnuliais, paukščiu
kais, tulpėmis ir kitais gamtos 
simboliais. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
ir viešnia iš Clevelando Milda 
Lenkauskienė, PLB vicepirmi
ninkė, ji jautriu žodžiu pasi
džiaugė šia paroda ir padėkojo 
jos rengėjams. Parodoje išstaty
ta šių menininkų kūriniai: 
Pauliaus Augiaus (1), Jokūbo 

Dagio (1), Jurgio Daugvilos (7), 
Mstislavo Dobužinskio (11), Pra
no Domšaičio (17), Viktoro 
Petravičiaus (6), Antano Rūkš-
telės (1), Telesforo Valiaus (1) ir 
Liudo Vilimo (1). Beveik visi kū
riniai yra iš muziejaus fondų. 
Visų šių menininkų pavardės 
visuomenei jau labai gerai 
žinomos, tad beveik nebetenka 
apie juos nei kalbėti. M. 
Dobužinskis ir V. Petravičius 
y ra jau plačiai išėję už 
lietuviškų ribų. Linkėtina, kad 
kuo greičiausiai pavyktų išvesti 
ir Pr. Domšaitį į platųjį pasaulį, 
jo kūryba yra to verta. 

Atskirai norėčiau paminėti J. 
Daugvilą. Kodėl tik Daugvilą? 
Kadangi yra religinio meno pa
roda, o mes kažkaip esame su
augę su koplytstulpiais ir 
rūpintojėliais. O Daugvilą kaip 
t ik ir reprezentuojasi su 
koplytėlėmis, kurios tokios sa
vos ir tokios senos. Jis yra tikras 
meistras medžio pasendinime. 
Koplytėlės, atrodo, lyg būtų iš 
kapinių ar nuo kokio nuvirtusio 
koplytstulpio paimtos. Ši paroda 
yra rekomenduotina visiems 
pamatyti. 

J. Ž. 

ABITURIENTŲ POKYLIS 

Jau saulutė pradėjo šilčiau 
šildyti ir gamta vėl pradėjo atsi
gauti po ilgos žiemos. Atėjus pa
vasariui, mintys krypsta į abi
turientus ir į mokslo metų 
užbaigimą. Šis pavasaris, mieli 
abiturientai, yra atmintinas 
Jūsų gyvenime, kadangi yra 
Jūsų gimnazijos baigimo 
pavasaris. 

Už kelių savaičių Jūs pa
skutinį kartą uždarysite gim
nazijos duris ir tarsite sudiev 
savo gimnazijos draugams. Be 
abejo, ir nubrauksite ašarą. Tai 
yra didelis pasiekimas Jūsų 
gyvenime. Didžiuokitės juo. 
Šiuo pasiekimu kartu su Jumis 
dalinasi Jūsų tėveliai, giminės, 
draugai ir visa lietuviškoji 
visuomenė, turėdama savo 
tarpe tokių puikių jaunuolių, 
kurie yra tiek daug žadantys. 

KANADOJE 

— A. a. Petras Žemaitis, 88 
metų amžiaus, kovo 19 d. mirė 
Carberry, Man. Jo laidotuvėse 
dalyvavo iš Winnipego nuvykęs 
prel. Justinas Bertašius ir bū
relis lietuvių. 

x Dr. Irena R. Danytė, 
McGill universiteto asist. profe
sorė, neurologijos specialistė, 
yra pakviesta ten skaityti vieną 
pagrindinių paskaitų. Šį kartą 
ji skaito paskaitą iš savo tyrimų 
apie senatvės ligas — praradimą 
atminties. 

— A. a. Vladas Simana
vičius, 68 metų amžiaus, mirė 
Toronte. Palaidotas lietuvių 
kapinėse . N u l i ū d i m e liko 
dukros Dalia ir Laima, seserys 
Zuzana Rajeckienė ir Eugenija 
Ragažinskienė, broliai kun. Au
gustinas, OFM, Toronto Pri
sikėlimo parapijos klebonas, 
Vincas su šeima Hot Springs, 
Ark., Algis ir Petras. 

— A.a. Monika Marozienė, 
64 metų amžiaus, staigiai mirė 
Winnipege, Man. Ji buvo kilu
si nuo Zarasų. Su vyru Vincu 
išaugino ir išmokslino sūnų ir 
dukterį. Duktė Irena baigė 
agronomiją ir dabar turi gerą 
vietą. Ištekėjusi taip pat už 
agronomo. Sūnus Albertas nese

niai sukūręs šeimą. Palaidota 
Chapel Lawn Memorial Garden 
kapinėse. 

— A. a. Stasys Žemaitis, 72 
metų amžiaus, mirė Montrealy-
je kovo 31 d. Nuliūdime liko 
brolis su šeima ir giminės. 

— Ritos Vingelytės ir Lino 
Grybo sutuoktuvės buvo 
palaimintos Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje Toronte 
balandžio 16 d. Vedybų apeigas 
atliko Vingelių giminaitis vysk. 
Paulius Baltakis, koncelebruo-
jant kun. A. Simanavičiui. 
Vargonais grojo muz. J. Govė-
das, giedojo D. Viskontienės tri
julė ir sol. J. Vaškevičius. Jau
nosios sesuo Viktutė pagrojo 
fleita. 

— A. a. Larisa Karosienė, 
sulaukusi 91 metų amžiaus, 
mirė Edmontone, Alb., vasario 
10 d. Palaidota iš ortodoksų 
bažnyčios Šv. Mykolo kapinėse. 
Liko nuliūdime sūnus Jurgis su 
šeima. Vyras pik. Antanas 
Karosas jau buvo miręs Sibiro 
tremtyje. 

— A. a. Mykolas Dudaravi-
čius, 92 metų amžiaus, mirė 
vasario 17 d. Edmontone, Alb. 
Nuliūdime liko du sūnūs — 
Algis ir Bronius su šeimomis. 
Žmona jau buvo mirusi 1975 m. 
Palaidotas Holy Cross kapinėse. 

Eugenijaus Kn^učeliūno metinę premija už lietuvišką veiklą laimėjęs An
drius Vaitiekūnas iš Australijos. Iš kairės: Jaunimo kongreso rengimo komi 
teto pirm. Henrikas Antanaitis, Aldona Butkutė ir Andrius Vaitiekūnas. 

Šį didelį laimėjimą paminėti 
Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubas, vadovaujamas 
dr. Vilijos Kerelytės, talkinant 
Motinų komitetui su jo pirmi
ninke Regina Modest iene, 
ruošia Jums tradicija tapusį abi
turientų pristatymo pokylį. Šis 
pokylis bus birželio 5 d. 4 vai. 
p.p. Sabre Room, Flame salėje. 

Bus proga Jums pasidžiaugti 
savo laimėjimais, pasišokti ir 
padainuoti. Tegul birželio 5 d. 
Sabre Room Flame salė būna 
pripildyta jaunatviška dvasia ir 
džiaugsmu. Dėl tol imesnių 
informacijų kreipkitės į dr. 
Viliją Kere ly te t e l . : 312 
246-4000, arba Reginą Modes
tiene tel.: 839-0422. 

„AUKŠTADVARIS" 
JAUNIMO CENTRE 

Toronto dramos teatras „Ait
varas" gegužės 7 d. Jaunimo 
centre pastatė V. Alanto 3 
veiksmų dramą „Aukštadvarį". 
Rengė Jaunimo centro valdyba. 
Buvo bijota rengiant šeštadienio 
vakare, ar atsiras užtenkamai 
žiūrovų. Iš patirties yra žinoma, 
kad, než iūr in t k a s yra 
rengiama, susirenka tfk vares
nioji karta. Tad buvo bijota, kad 
pensininkai gali tamsos pa
būgti. Tačiau baimė nepasitei
sino. 

Pastatymą reikia vertinti, at
sižvelgiant į sąlygas ir mėgėjų 
darbą. Negalima mėgėjų teatrui 
statyti tokių pat reikalavimų, 
kaip Vilniaus Jaunimo teatrui. 
Jų būsimos gastrolės daugeliui 
j au galvas susuko . Morta 
Žymantienė, „Aukštadvario" 
sav in inkė (Aldona Dargy-
tė-Byszkiewicz), buvo įtikinanti 
ir savo rolę profesiškai atliko. 
Taip pat Mykolas Žymantas, 
dvaro ūkvedys — tolimas gimi
naitis (Benius Tarvydas), buvo 
įtikinantis. Jis sukūrė vykusį, 
mėgstančio nugerti ir pakor-
tuoti tipą. O esu girdėjęs, kad 
girtuoklio ir durnelio rolės yra 
sunkiausios. Viktoras Jackū
nas, jaunosios Žymantienės 
brolis (Vytautas Štuikys), taip 
pat buvo neblogas . Tokių 
tipelių, vadinamų „popierinių 
inteligentų", Lietuvoje buvo, 
kurių tikslas tebuvo nugerti, 
pakortuoti ir be darbo pinigų 
pasidaryti. Vincas Žymantas, 
pasku t inė senos Žymantų 
šeimos atžala (Algirdas Kynas), 
taip pat buvo gana įtikinantis. 
Jis myli savo žmoną (Aldona To-
toraitienė), bet taip pat myli ir 
savo šeimos lizdą, seną dvarą ir 
jo gražu parką. Jis negali išsiža
dėti nei vieno, nei kito. Visi kiti 
šio pastatymo dalyviai daugiau 

ar mažiau vykusiai įsijungė į šį 
pastatymą. 

Režisūra Elenos Dauguvie-
tytės-Kudabienės. Ji įdėjo daug 
darbo ir širdies šio veikalo pa
statymui. Reikia žinoti, kad ji 
net negyvena Toronte, o 
Hamiltone, tad turėjo važinėti. 
Dekoracijos — Aldonos Totorai-
tienės. Ji vykusiai sukūrė įtiki
nantį seno dvaro parką, su tven
kiniais ir pasvirusiais gluos
niais. Grimas — Stasio Ilgūno. 
Čia jau matėsi profesiška ranka. 
Jis jau Lietuvoje dirbo Kauno ir 
Vilniaus valstybiniuose teatruo
se. Šiuo metu gyvena Rocheste-
ry, N.Y. Čia ir matome,kokiose 
sunkiose sąlygose yra dirbama. 
Kolektyvas Toronte, režisierė 
Hami l tone , o grimuotojas 
Rochestery, N.Y. Neteko išsiaiš
kinti, kur kiti kolektyvo nariai 
gyvena. Gal yra ir daugiau toli
mas distancijas važinėjančių. 

Pats veikalo siužetas sukasi 
apie nebuvimą įpėdinio, kuris 
galėtų paveldėti dvarą ir pra
tęst i Žymantų šeimos tęs 
tinumą. Jaunieji Žymantai šei
mos neturi. Senoji Žymantienė, 
kuri yra sirguliuojanti, negali 
ramiai mirti,nesutvarkiusi pa
veldėjimo tęstinumo. Jaunoji 
Žymantienė nesutinka būti dak
taro patikrintąjį turi kažkokią 
paslaptį. Senoji Žymantienė 
norėtų skyrybų, bet jos sūnus 
nesutinka. Šia situacija nori 
pasinaudoti Jackūnas. Jis į 
pinkles įvelia dvaro ūkvedį ir 
planuoja nužudyti jaunąjį Žy
mantą, kad dvaras tektų jo 
(ūkvedžio) sūnui. Intrigai besi
vystant ; jaunoji Žymantienė 
vyrui pasako savo paslaptį ir 
nutaria apleisti dvarą, kad 
Žymantas turėtų laisvas 
rankas. 

Visą laiką intriga vystėsi, plė
tojosi, bet jos išsprendimas buvo 
neį t ikinant is . Žiūrovai tuo 
nebuvo įtikinti. Pačiame kulmi
naciniame taške nebuvo nei 
dramatiškumo, nei tragiškumo, 
o tik paprastas „sudiev". 

Nežiūrint to. jų pastangas 
reikia teigiamai vertinti. Da
bartiniais teatrinio nuosmukio 
laikais jų gastrolės užpildė tą 
spragą, kuri mūsų visuomenės 
buvo jaučiama. Telieka palin
kėti ..Aitvarui" ir toliau rankų 
nenuleisti. 

J. Ž. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r iki 1 vai. d. 
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