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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kreipimasis 
Į visus pasaulio šalių geros valios žmones 

(Tęsinys) 
• Ryšium su 1987 m. rugpjū

čio 23 d. stalinizmo ir hitlerizmo 
aukų paminėjimu Vilniuje, 
Rygoje ir Taline per sovietinę 
spaudą, radiją ir televiziją 
pasipylė nuvalkioto melo ir 
šmeižtų srautas to minėjimo ir 
jo dalyvių adresu (Pvz., apie 
Nijolę Sadūnai tę , turinčią 
oficialių 20-ties metų darbo 
stažą, sakoma, kad ji niekad 
nedirbo, ir pan.). 

• Saugume agenta i 
tebenaudoja terorą ir smurtą. 
Pvz., 1987 m. rugpjūčio 28-29 d. 
primušti Robertas Grigas ir 
kun. Rokas Puzonas, Nijolė 
Sadūnaitė vežiota mašinoje be 
numerių 30 valandų. Visiems 
trims buvo grasinama susido
rojimu. 

Šie ir daugybė panašių faktų 
rodo, kad melas ir prievarta 
Sovietų Sąjungoje šaknis 
suleido labai giliai, kad dar 

daug reikės ne tik sovietinių 
piliečių, bet ir viso pasaulio 
šalių visuomenės pastangų, kad 
nugalėtų viešumas ir demokra
tija. 

Todėl mes ir kreipiamės į visų 
pasaulio šalių geros valios 
žmones, prašydami: 

„Nebūkite abejingi neteisybei 
ir kitų skausmui! Visomis jums 
prieinamomis informacijos prie
monėmis nušvieskite Pabaltijo 
tautų padėtį ir prašykite savo 
valstybių vadovus, kad 
artimiausioje SNO Generalinės 
Asamblėjos sesijoje būtų 
iškeltas ir svarstomas Pabalti
jo valstybių prievartinio įjun
gimo į Sovietų Sąjungą 
k laus imas , o tų valstybių 
piliečiams būtų atstatyta laisvo 
apsisprendimo teisė. 

Tepadeda jums Dievas! 
Pasirašė daugybė pavergtos 

Lietuvos gyventojų, kurių 
pavardės žinomos. 

Žmogaus teisės — svarbiausias 
punktas konferencijoje 

Maskva. — Kai tik prez. 
Reaganas atvyko į Maskvą, jis 
tuoj Gorbačiovui iškėlė žmogaus 
teisių klausimus. Gorbačiovas 
priėmė formaliai prezidentą 
Sv.Jurgio salėje, kurioje 
paprastai priimami užsienio 
svečiai. Pasikeista oficialiais 
sveikinimais ir pagyrimais. 
Tačiau to bičiuliškumo nebebu
vo, kai susitiko privačiame pa
sitarime, kuriame kalbėta apie 
žmonių teises. Howard Baker, 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas, 
sakė, jog abu vadai nevengę 
griežtokai pareikšti savo skir
tingas pažiūras religijos laisvės, 
emigravimo ir politinių kalinių 
klausimais. 

Prez. Reaganas yra pirmas 
Amerikos prezidentas, kuris 
vizituoja Sovietų Sąjunga po 
prez. Nixono, kuris čia lankėsi 
prieš 14 metų. 

Užsienio reikalų kalbėtojas 
Gennadi Gerasimovas po pirmo
jo pasitarimo apkaltino Rea-
ganą nesupratimu, kad jau yra 
pagerėjusios žmogaus teisės ir, 
kad jis bando pamokslauti. 
„Mes nemėgstame kai kas nors 
iš užsienio moko mus, kaip 
mes turime gyventi, tai natū
ralu", kalbėjo jis reporteriams. 

Išsipildė jo norai 

Reagano prezidentavime šis 
vizitas, keliant žmogaus teisių 
reikalavimus, yra vienas svar
biausių įvykių, ko prezidentas 
visad norėjo. Sovietų spaudoje 
nebuvo tiek daug rašyta apie 
Reagano atvykimą. Pasitenkin
ta tik trumpa jo biografija 
„Pravdoje". Tačiau Sovietų 
televizija rodė jo atvykimą 
aerodrome ir tęsė iki pirmojo 
pasitarimo su Gorbačiovu. Tai 
pirmas kartas, kad sovietai rodo 
užsienio valstybės vado atvy
kimą. Ypač buvo įdomus prezi
dento apsi lankymas Arbat 
prekybos krautuvių centre ir 
Reagano susitikimas su mask
viečiais. Sovietų saugumas 
turėjo labai daug vargo 
sulaikyt i besiveržiančius 

žmones prie prezidento. Tiesa, 
aerodrome nebuvo leista sovietų 
žmonėms būti. Tik Amerikos 
ambasados šimtas asmenų 
galėjo pasveikinti prezidentą. 

Įteikė savo sąrašą 

Kai vienas repor ter is 
paklausė, kaip prezidentas 
jaučiasi „blogio imperijoje", 
kaip, kad jis yra išsireiškęs 
Washingtone, atsakė: „Pui
k i a i " . Gorbačiovas savo 
priėmimo žodyje pasakė: „Pone 
Prezidente, jūs ir aš turime dar 
daug darbo atlikti. Yra gerai, 
kad turi būti daug darbo 
padaryta, nes žmonės iš mūsų to 
laukia, jiems to reikia". Gi prez. 
Reaganas replikavo: „Nežiūrint 
aiškių pagrindinių skirtumų, ir 
nežiūrint nemalonių klausimų, 
mūsų darbas pradėjo duoti 
rezultatus". 

Kalbėdamas Gorbačiovui apie 
žmogiškąsias teises, Reaganas 
įteikė jam 14 asmenų sąrašą ir 
pasakė norįs matyti, kad tai 
būtų įvykdyta. Sąraše, pagal 
Baltųjų rūmų pareigūną, buvo 
šeimos, norinčios emigruoti ir 
kai kurių politinių kalinių 
pavardės, kuriuos prezidentas 
prašė išleisti iš kalėjimų. 

Disidentai pas JAV 
prezidentą 

„Jūs sustiprinote mane" 

Robert C. Byrd, Senato daugumos vadas, perduoda telefoną sen. Bob Dole, Senato mažumos vadui, 
kai po ratifikavimo sutarties kalbasi su prez. Reaganu Helsinkyje, pranešdami apie jvykysj sutar
ties su Sovietų Sąjunga priėmimą. Sen. Dole telefonas sugedo. Už jų stovi senatoriai: iš kairės 
Claiborne Pell. Richard Lugar, Alan Simpson, Alan Cranston. Sam Nun, John Warner ir Paul 
Sarbanes. 

Senato vadai ratifikacijos 
iškilmėse 

Atšaukti mokesčiai 
Maskva. — Sovietų įstatymų 

leidėjai paprastai vienbalsiai 
patvirt ina rankų pakėlimu 
Komunistų partijos vadovybės 
nutarimus, kurie nuo to laiko 
galioja kaip įstatymai. Buvo 
nutar ta , kad privatūs pre
kiautojai, kiek valdžios yra 
le is ta , mokėtų valstybei 
mokesčius. Vyriausias Sovietas, 
kai pasipriešino kai kurie na
riai, sulaikė tokių mokesčių 
mokėjimą, kurie buvo paskelbti 
balandžio 1 d. Pagal tą 
nutarimą, privatūs koopera
tininkai turėjo pradėti mokėti 
mokesčius net iki 90% nuo 
gauto pelno. Šiam pasiprie
šinimui vadovavo Gudijos ir Es
tijos Vyriausiojo Sovieto nariai. 

Washingtonas. — Po keturių 
mėnesių politinių debatų. Se
natas suteikė prezidentui Rea-
ganui didelį laimėjimą, kurio jis 
laukė, norėdamas pasikeisti ra
ketų sutarties ratifikavimo do
kumentais Maskvoje. Nuo 1972 
m. nebuvo pasirašyta jokios 
svarbios sutarties su Sovietų 
Sąjunga. 93 senatoriai balsavo 
už sutarties patvirtinimą ir tik 
5 prieš. Kai balsavimo rezul
tatai buvo pranešti. Senato 
salėje buvo didelė tyla; ją 
nutraukė žiūrovai, pradėdami 
ploti. Plojo ir senatoriai, nors tai 
yra prieš jų taisykles. Vieni 
kitus sveikino, o administracijos 
pareigūnai kėlė šampano 
taures. 

Sutartis panaikins t ik dalį 
branduolinių ginklų. Abi šalys 
dar tu r i ilgųjų dis tanci jų 
raketas, kurios gali būti naudo
jamos ir į vidutinio nuotolio 
taikinius. Abu kraštai turi dar 
tūkstančius ir kitos rūšies 
branduolinių ginklų. 

Senato vadai į Maskvą 

Senato vadai po balsavimo 
tuoj paskambino į Helsinkį 
prezidentui Reaganui, praneš
dami tą jam malonią žinią. 
Prezidentas juos p a k v i e t ė 
atvažiuoti į Maskvą ir dalyvau
ti su ta r t i e s pas ike i t imo 
iškilmėse. Abu vadai — Senato 
daugumos ir mažumos — 
pažadėjo atvykti į Maskvą. 
„Prezidentas džiaugėsi beveik 
vienbalsiu balsavimu, sakė sen. 
Robert Byrd, demokratų vadas. 
O sen. Bob Dole kalbėjo prezi
dentui: „Mes labai džiaugiamės, 
galėdami tai jums įteikti dar 
prieš įžengiant į Sovietų 
Sąjungos teritoriją". 

Balsavimai 

Nebuvo abejonės, kad sutartis 
bus priimta. Sovietai labai 
stebėjo sutarties ratifikavimo 
procedūrą Amerikoje. Galų gale 
tik 4 respublikonai ir vienas 
demokratas balsavo prieš sutar
ties ratifikavimą: sen. Jesse 
Helms ir Šiaurės Carolinos vals
tijos, Gordon Humphrey iš New 
Hempshire, Steve Simms iš 
Idaho ir Malcom Wallop iš 

Wyomingo valstijos. Sen. Ernest 
Hollings iš Pietų Carolinos buvo 
vienintelis demokratas balsavęs 
prieš sutartį. Du demokratai 
senatoriai nedalyvavo: sen. 
Joseph Biden sveiksta po ope
racijos, o sen. John Glenn turėjo 
dalyvauti šeimos nario laidotu
vėse. 

Šeši papildymai 

Prie su t a r t i e s Senatas 
prijungė šešis papildymus, 
kurių vienas labai svarbus 
Amerikos vidaus gyvenime. Ta 
sąlyga yra, kad nei prezidentas 
Reaganas nei kitas kuris 
būsimasis prezidentas negalės 
tos sutarties teksto aiškinti be 
Senato pritarimo. Sutarčių in
terpretavimas yra nuolatiniai 
ginčai tarp vyriausybės ir 
Senato, o ypač 1972 metų sutar
tis, kurią vyriausybė aiškina 
plačia prasme. 

Sutarties ratifikavimą Senato 
balkone stebėjo ir Sovietų Są
jungos diplomatai Washingtone. 
Paskutinę sekundę kompromisą 
padarė sen. Jesse Helms. Po to 
įvyko balsavimas. 

Atvyko tūkstančiai 
armėnų 

Washingtonas. — Valstybes 
departamento teisininkai nu
sprendė, kad Amerika priėmė 
tūkstančius armėnų pabėgėliu 
teisėmis, kurių bylos nebuvo 
tinkamai peržiūrėtos, a r jie 
tikrai buvo persekiojami So
vietų Sąjungoje už savo 
įsitikinimus. Teisininkai sako, 
kad buvo nesilaikyta 1980 m. 
priimto įstatymo, pagal kurį, 
asmuo aptariamas „pabėgė
liu", turi būti tas žmogus, kuris 
t ikrai buvo persekiotas. Iš 
Amerikos ambasados Maskvoje 
buvo gauta telegrama, kuri 
rašė, kad žmonės, kurie palieka 
Sovietų Sąjunga, automatiškai 
gali būti laikomi pabėgėliais. 

— Wash ing tonan atvyko 
Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duar te , kur jis 
gydysis Walter Reed ligoninėje. 
Sakoma, kad jis ser^a vėžio liga. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Leningrade dešimtimis 
tūkstančių žmonių gatvėse 
norėjo pamatyti Nancy Reagan, 
kai ji, lydima Sovietų Sąjungos 
prezidento Gromyko žmonos 
Lydijoe, lankėsi šiame miesto 
garsiajame muziejuje ir carų 
buvusiuose rūmuose. 

— Maskvoje prez. Reaganas 
jau praleido tris dienas tarda
masis su Sovietų Sąjungos 
generaliniu komunistų partijos 
sekretoriumi M. Gorbačiovu. 
Antradienį prezidentas pasakė, 
kad Gorbačiovas atnešė „pirmą 
laisvės atodūsį" Sovietų Są
jungai. 

— Amerikos Imigracijos ir pi
lietybės departamentas įspėjo 
visus prekybininkus, nuo di
džiausių kompanijų iki mažiau
sių krautuvėlių gatvių kam
puose, kad nesamdytų darbi
ninkų, kurie yra nelegaliai 
atvykę į Šį kraštą. Nuo birželio 
1 d. fabrikantai ir kiti darbda
viai bus baudžiami didelėmis pi
niginėmis bausmėmis už nesi
laikymą to įstatymo. 

— Lenkijoje policija savait
galio metu suėmė 8 aktyvistus, 
kad negalėtų dalyvauti 
Solidarumo narių pasitarime. 
Kai kur ie buvo suimti 
bevažiuojant automobiliu. 

— Maskvoje pranešama, kad 
tūkstančiai armėnų jau kelias 
dienas Stepanakert mieste strei
kuoja, tuo priversdami užsidary
ti fabrikus ir transportacijos 
p?-iemones. 
— Afganistane partizanai 

susitarė su besitraukiančiais 
Sovietų kariuomenės karinin
kais, jog netrukdys jų prava
žiavimo per jų jau užimtas 
vietoves, jei sovietų kariai 
nebandys šaudyti į laisvės 
kovotojus. 

— Trentone, kalbėdamas 
savo rinkiminės propagandos 
reikalu, pastorius Jesse Jackson 
pirmą kartą prisipažino, kad jis 
sutiktu būti Demokratų partijos 
viceprezidentiniu kandidatu. 

— Kennebunkporte savo na
muose viceprezidentas George 
Bush tarėsi su ekonomistais ir 
po to pareiškė, kad, jei jis bus 
išrinktas prezidentu, nedidins 
gyventojams mokesčių. 

Maskva. — Amerikos amba
sadorius Jack Matlock pasveiki
no 96 disidentus, kovotojus už 
žmonių teises Sovietų 
Sąjungoje, „kurie tiek daug 
iškentėjote, kovodami už žmo
gaus teises", sakė jis, pra
dėdamas pokalbius ir vaišes am
basadoriaus oficialioje rezi
dencijoje. 

Prez. Reaganas, pamatęs Abe 
Stolar, tuoj priėjo prie jo, pa
sveikino ir tarė: „Aš ką tik 
kalbėjau su Gorbačiovu apie jus. 
Aš jam pastfluau, kad mes abu 
esame kilę iš tos pačios valsti
jos ir gimę tuo pačiu metu". Abu 
vyrai iš Illinois valstijos — 
vienas pirmą kartą mato 
Sovietų Sąjungą, o kitas bando 
palikti ją paskutinį kartą. Jie 
kartu susėdo prie stalo ir šne
kučiavosi. Šalia jų buvo kartu 
ir Lev Timofeyev, žmogaus tei
sių grupės vadovas ir neofi
cialaus žurnalo redaktorius. 

Valanda su disidentais 
55 minutes prez. Reaganas 

praleido kalbėdamasis su tais 
žmonėmis, kurie yra žiauriai 
nukentėję nuo Sovietų Sąjungos 
vadovybės. Prie 13 stalų buvo 
buvę politiniai ka l in ia i , 
persekiojamieji už tikėjimą ir 
kiti disidentai iš įvairių Sovietų 
Sąjungos vietų. Nuotaika buvu
si labai draugiška, tarsi pažįs-

Už tautinę veiklą 
— kalėjimas 

Paryžius . — Prancūzų žinių 
agentūra „France Presse" pra
neša, kad Latvijos prokuroras 
Jenitis įspėjo žmogaus teisių 
gynybos sąjūdžio „Helsinkis-86" 
veikėjus, kad jeigu toliau tęs ta
riamą antisocialinę veiklą, jie 
galės būti nuteisti trejus metus 
kalėti. Prokuroras priminė, kad 

pagal Latvijos baudžiamąjį ko
deksą, neapykantos ir nesan
taikos kurstymas rasiniais arba 
tautiniais sumetimais, yra bau
džiamas internavimu darbo 
lageryje nuo šešių mėnesių ligi 
trejų metų arba ištrėmimu nuo 
dvejų ligi penkerių metų. 

Kuo nusikalto latviai 
Latvijos prokuroras, pastebi 

prancūzų žinių agentūra, nepa
tikslino, kuriais veiksmais lat
vių žmogaus teisių gynybos 
grupė „Helsinkis-86" kurstanti 
tariamą neapykantą ir nesan
taiką. Spėjama, kad grupė užsi
traukusi sovietinės valdžios 
rūstybę dėl to, kad išdrįso viešai 
iškelti kai kuriuos ryškesnius 
Latvijoje sovietų vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus, taip 
pat nusikaltusi tuo, kad surengė 
kel ias taikingo pobūdžio 
manifestacijas, pavyzdžiui, 
pr is imenant ir pagerbiant 
masinių trėmimų aukas ir 
paminint Latvijos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. 
Prancūzų agentūra atkreipia 
dėmesį, kad keli žymesni latvių 
grupės „Helsinkis-86" veikėjai 
pastaruoju laiku buvo sovietų 
ištremti į Vakarus. 

— Maskvoje laikraštis „Prav-
da" ir žinių agentūra „Tassas" 
vakar rašė straipsnius prieš po
litinius disidentus, kurie buvo 
pakviesti dalyvauti susitikime 
su prezidentu. Jie gana šiurkš
čiai buvo puolami už savo veiklą 
žmogaus teisių srityje. 

tarnų tarpe, rašo New York 
Times, ypač visiems padariusi 
įspūdį prezidento kalba. Čia 
buvo įvairių tautybių atstovai, 
trys ortodoksų kunigai ir dabar
tiniai kovotojai už laisvę. 

Pakviestieji buvo atvežti 
autobusais ir lydimi Amerikos 
ambasados personalo. Sovietų 
saugumo agentai netrukdė. 

Prezidento stalas 
Su prezidentu prie stalo buvo 

minėtasis redaktorius Lev 
Timofeyev, Tatjana Ziman, 
žydė, kuri negauna leidimo emi
gruoti 11 metų, latvių liutero
nų kunigas Modris Plate, 
lietuvis Petras Pakėnas, kuriam 
vis buvo sakoma, kad galėsiąs 
išvažiuoti pas žmoną į Vakarus, 
ir ukrainietis žmogaus teisių ko
votojas Vyacheslav Chornovil. 

Savo kalboje prez. Reaganas 
sakė: „Aš atvykau čia, tikė
dama i s padėti, ką aš galiu, 
pastiprinti jus. Bet dabar aš 
žinau, kad jūs sustiprinote 
mane, jūs, kurie mane įkvėpė
te padėti jums. Ir kai mes spau
džiame už žmogaus teises diplo
matiniais kanalais, jūs rizikuo
jate kiekvieną dieną savo 
gyvenimu, metų metais kovo
dami, nebijote prarasti savo dar
bus, savo namus ir viską, ką 
turite". Savo žodį Reaganas 
baigė, cituodamas eilutę iš 
Puškino eilėraščio: „Laikas, 
mano drauge, laikas dabar", 
turėdamas mintyje Gorbačiovą. 

Nijolė su prezidentiene 

Su Nancy Reagan, prezidento 
žmona, prie stalo buvo lietuvė 
tautinė kovotoja Nijolė Sadū
naitė, kurią prezidentas viešai 
pagyrė ir įvertino. Nijolė turėjo 
retą progą papasakoti lietuvių 
reikalus prezidento žmonai, su 
kuria ji gana ilgai šnekėjosi. 

Prie Valstybės departamento 
sekretoriaus G. Shultzo stalo 
buvo ukrainiečių disidentas Pet
ro Roman, kuris buvo tik prieš 
savaitę išleistas iš koncentra
cijos stovyklos. Jis buvo sovietų 
įspėtas nevykti į šį susitikimą. 
Šių disidentų tarpe vyravo žydų 
disidentai. 

Disidentų žodis 

Iš disidentų tarpo kalbėjo 
Sergei Kovalev, Chornovil ir 
kun. Gleb Yakunin, visi žymūs 
žmogaus teisių kovotojai. Kun. 
Yakunin pareiškė: „Mes girdė
jome padrąsinančius prezidento 
žodžius, o dabar žinome, kad 
žmogaus teisių klausimas nėra 
tik formalumas, bet plaukia jam 
iš širdies". Nijolė, kaip sako 
New York Times, pasakiusi, jog 
„prezidento kalba drąsina atei
ties žygiams; tai yra moralinis 
mūsų sustiprinimas, o kas bus 
toliau, tai priklauso nuo mūsų 
pačių". 

KALENDORIUS 
Birželio 2 d.: Devintinės. 

Marcelinas, Ąžuolas. Blandina, 
Auksuolė, Algė, Erazmas. 

Birželio 3 d.: Karolis Luanga, 
Oliva, Develta, Taukantas, 
Klotilda. Arimantas, Vigilija. 

ORAS 

Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:18. 
Temperatūra dieną 85 1., 

naktį 70 1. 

• 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 2 d. 

JUBILIEJINIŲ METŲ 
MINĖJIMAS 

Šiais metais Lietuvos Vyčių 
organizacija švenčia 75-tųjų 
veiklos metų jubiliejų. Dievo pa
galba bei narių pasišventimu, 
Vyčiai ir šiandien gyvai bei 
veiksmingai skelbia ir gina 
lietuviškosios kultūros bei 
kalbos opiuosius klausimus ir 
reiškiasi kovoje už tėvynės Lie
tuvos teisę apsispręsti vals
tybinį savo likimą, jos piliečių 
žmogiškas teises bei laisves. 

Tinkamai paminėti šiuos 
jubiliejinius metus, visi nariai, 
jauni ir seni, iš rytų pakraščio 
ir iš vakarų, kviečiami apmąs
tyti savo vaidmenį — užtikri
nant Lietuvos Vyčių organiza
cijos ateit i ir pasidalinti šiomis 
mintimis raštu, tinkamai pa
reiškiant jas Lietuvos Vyčių fon
do skelbiamame rašinių 
konkurse. Konkurso tema: Kaip 
galiu prisidėti prie užtikrinimo 
Lietuvos Vyčių organizacijai 
sulaukti 100-tąjį gimtadienį? 
Rašinys 450-500 žodžių ilgumo, 
turi būti įteiktas iki šių metų 
liepos 1-mos dienos. Konkurso 
dalyvis/ė turi būti Lietuvos 
Vyčių narys/ė, susimokėjęs/usi 
nario mokestį; arba Centro 
valdyboje registruotos jaunučių 
kuopos narys/ė. 

Rašinys turi būti mašinėle, ar
ba išskaitomai ranka parašytas. 
Jury komisija, susidedanti iš 
Algirdo Budreckio, Aldonos 
Ryan, ir Lorettos Stukienės 
rašinius premijuos, kreipdami 
dėmesį į rašinio temą bei 
originalumą, na žinoma, ir 
gramatiką. Rašinius siųsti 
reikia Aldonai Ryan, 6591 
McEwen Road, Centerville, 
OH 45459. 

Konkurso laimėtojai bus pa
skelbti liepos 30-tą dieną, Lie
tuvos Vyčių 75-tojo Visuotinio 
suvažiavimo Washington, DC, 
metu. Pirmosios premijos — 300 
dol., antrosios premijos — 200 
dol., trečiosios — 100 dol. mece
natu yra prel. Juozas Prunskis, 
savo dosnumu fondo iždą 
papildydamas įgalino metinio 
konkurso premijas šiais metais 
padidinti. 

Lietuvos Vyčių fcndas buvo 
įsteigtas prieš kelis metus, kaip 
šalpos fondas. Aukos fondui 
investuojamos ir tik palūkanos 
išleidžiamos Lietuvos Vyčių or
ganizacijos darbui bei tikslams 
remti. Pinigai išleidžiami 
stipendijoms bei rašinių kon
kursams. Be to, šiais metais 
pinigai bus išleisti kultūriniams 
spausdiniams. 

Fondą remia kuopos, užsi-
brėždamos sukaupti tam tikrą 
sumą reikšmingiems fondo 
remiamiems projektams. Pa
vieniai nariai, supratę šio fon
do naudingumą, bei šiaip 
asmenys, norėdami finansiniai 
užtikrinti organizacijoms ateitį, 
remia šį fondą. 

Šimtą dolerių fondui pa
aukojęs narys tampa nariu su 
teise balsuoti fondo reikalų 
sprendimuose. Tūkstantį dole
rių paaukojęs tampa geradariu. 

Loretta Stukienė, 
Lietuvos Vyčių Fondo 

pirmininkė 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SEMINARIJA 

Balandžio 24-tą dieną (skirtą 
pasaulyje melstis už pašau

kimus), meldėmės, kad ir 
lietuviuose atsirastų pašau
kimų, nes jie yra labai reika
lingi. Stipri ir nuolatinė malda 
yra viena Dievo duotų 
nurodymų idant ,,Tėvas galėtų 
išsiųsti daugiau darbininkų pjū
ties darban". Nesiribojome vie
na vienintele maldele, o 
meldėmės visą dieną, aukodami 
savo gerus darbus šių Dievo 
įkvėptų pašaukimų intencija. 

Tačiau dabar kreipiuosi į lie
tuvius žemiškų bei materialinių 
Romoje esančios kunigų semi
narijos rūpesčių bėdomis. 

Šv. Kazimiero lietuvių kole
gija (seminarija) yra ne tik 
seminarija, bet taip pat Romo
je bei visoje Italijoje vienintelis 
lietuvių dvasinis centras. Ji yra, 
ir ateityje pasiliks, kad ir 
neoficiali, tačiau užtikrinta 
lietuvių tikinčiųjų, ypač už Lie
tuvos ribų gyvenančių, jungtis 
su Šventu Sostu. Iki šiol kole
gija buvo remiama laisvajame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių 
geradarių aukomis. Tuo būdu, 
Dievui davus progą Lietuvai iš
vysti laisvę, Lietuvos episkopa
tas iš karto turėtų seminariją 
pačiame krikščionybės centre, 
pastatytą ant gerų pamatų, 
pajėgiančią ir administraciniai 
tvarkytis. 

Šv. Kazimiero kolegijos gyvas
tis ir ateities užtikrinimas yra 
svarbus klausimas, ypač šiais 
laikais, kai doleris nukrito iki 
pusės vertės, kai Italijoje jau ir 
taip brangus pragyvenimas 
nuolat kyla, kai kolegijos pasta
tai reikalingi remonto, kai 
Kolegijai Remti šalpos fondas 
reikalingas naujų lėšų. 

Kolegijai Remti šalpos fondo 
klausimas ypač opus. Jis buvo 
įsteigtas 1984-tais metais, Šv. 
Kazimiero 500 metų jubiliejaus 
metais, kai Lietuvos Vyčiai 
„adoptavo" kolegiją savo 
71-mame Visuotiniame seime, 
įvykusiame Chicagoje, ir fondui 
pradėjo siųsti aukas. Iki šiol 
Lietuvos Vyčiai yra sutelkę 
daugiau negu 50,000 dolerių 
šiam fondui ir yra verti didelės 
padėkos už savo dosnumą bei 
nuolatinę paramą. Visi lietuviai 
laisvajame pasaulyje, kunigai ir 
pasauliečiai, kviečiami aukoti 
šiam fondui. 

Kiekviename krašte, kur yra 
katalikiška diecezija, vyksta 
metinė diecezijos rinkliava šiai 
seminarijai remti. Toji rinklia
va ne tik leidžiama, bet pagal 
bažnytinę teisę ir privaloma 
(Bažnyčios kanonai, žr. 263 ir 
264). Vyskupo Pauliaus Bal
takio, OFM, palaiminti, kreipia
mės į visą lietuviškąją katali
kišką bendruomenę, kviesdami 
ją mums padėti: Ka r t ą 
metuose paaukokite šiai vie
nintelei lietuviškai semina
rijai už Lietuvos ribų. Ne 
kiekviena šeima pajėgia Dievui 
paaukoti sūnų ar dukterį, 
tačiau kiekviena šeima gali ir 
privalo pašaukimų reikalą ne 
tik malda, bet ir materialiniai 
paremti. 

Šių metų gegužės 29-tą dieną 
Šventasis Tėvas į kunigus 
pašventino kolegiją baigusį 
dekaną Paulių Mališką. Tai 
buvo didelė šventė ne tik kole
gijai, bet Lietuvai ir visuotinei 
bažnyčiai.X) liepos 10-tą dieną 
New York miesto Aušros pa
rapijos bažnyčioje vyskupas 
Baltakis į diakonus pakels kole
giją baigusį Robertą Rakauską. 

Gaila, kad lietuviuose pašau
kimų, kaip ir kitose visuomenėse, 
gerokai sumažėję. Tikimės, kad 
platesne reklama galime savąją 

Detroi to „ B a l t i j o s " t u n t o nauj iesiems skautams Rimui ir L inu i Po l te ra ič iams po įžodžio kakla
ra išč ius u ž r i š a d r a u g i n i n k a s Manvydas Šepetys. 

čėnienė, Liuda Macionienė ir 
Marija Želvienė visus atvyku
sius nuoširdžiai priėmė ir 
pavaišino. Algis Macionis ir 
Balys Telyčėnas turėjo 
užtektinai šalto gėrimo ir visi 
lengvai galėjo pasinaudoti jų 
patarnavimu. Dievo Apvaizdos 
parapijoje vykę trys renginiai — 
„Žiburio" l i tuan is t inės 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas, LFCU „Kasa" metinis 
narių susirinkimas ir skautų 
akademikų Detroito skyriaus 
sueiga, šiek tiek jautėsi Pilėnų 
stovyklos atidaryme. Moterų 
vadovės Onos Selenienės 
pasakymu, jos turėjo maisto 
pasigaminusios didesniam bū
riui, negu atvyko. 

Juozas Kinčius, Vladė Šiur-
kienė ir Teresė Tupčinskaitė 
pravedė dovanų paskirstymą. 
Buvo išdalinta daugiau negu 20 
įvairių dovanų. 

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas padėkojo moterų 
vadovei Onai Selenienei ir jos 
talkininkėms už maisto pagami
nimą ir svečiams patarnavimą, 

taip pat padėkos žodis visiems 
už įteiktas dovanas ir aukas 
stovykos išlaikymui, o svečiams 
už gausų atsilankymą. 

Išdalinus dovanas, visi susėdę 
prie stalų vaišnosi, bendravo 

JAV LB MICHIGANO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

JAV LB Michigano apygardos 
valdyba birželio 19 d., 12:30 vai. 
p.p. šaukia JAV LB Michigano 
apygardos suvažiavimą Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose 
25333 West Nine Mile Road, 
Soutbiield, MI 48034. 

Suvažiavime t u r i t e i sę 
dalyvauti JAV LB Michigano 
apygardos valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai, apyl ink ių 
valdybos ir apylinių susirin
kimuose išrinkti atstovai , po 
vieną nuo k i e k v i e n o 50 
apylinkėje balsavusių lietuvių 
lietuvių paskutiniuose JAV LB 
XII Tarybos rinkimuose. 

Suvažiavimo darbotvarkėje: 
JAV LB Michigano apygardos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai, apylinkių valdybų 
pranešimai, diskusijos, naujų 
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos ir kontrolės komisijos 
narių rinkimai, klausimai ir 
sumanymai. 

Suvažiavime, svečio teisėmis, 
kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai. 

Vytautas Kutkus, 
JAV LB Michigano 

apygardos valdybos 
pirmininkas 

PILĖNŲ STOVYKLOS 
VASAROS SEZONO 

ATIDARYMAS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
Pilėnų stovyklos atidarymas ge
gužės 22 d. buvo sėkmingas ir 
sklandžiai pravestas. Diena 
buvo labai graži. Atidarymui 
atvyko svečių iš arti ir toli. 
Sesės ir broliai šauliai šiam 
įvykiui buvo gerai pasiruošę. 
Moterų vadovės Onos Selenie
nės vadovaujamos, Grace Valiu-
kėnienė, Salomėja Grigaitienė, 
Sofija Sirutienė, Stefanija Tely-

kolegiją pagarsinti. Viliamės, 
kad ne tik Lietuvoje, bet ir lais
vajame pasaulyje y r a geras 
skaičius geriausios kokybės jau-
muolių, pasiruošusių savo gyve
nimus, energiją bei ta lentus pa
švęsti Dievo garbei ir tėvynės 
gerovei. 

Todėl reikia kreiptis į pla
tesniąją lietuvių t ikinčiųjų 
visuomenę šiame svarbiame 
reikale, kadangi po 40-ties gyva
vimo metų atėjo laikas kolegijos 
pastatus ne tik remontuoti, bet 
kai kur atlikti ir bū t inus pa
taisymus, reikalingus ne tik pa
togumo bei išvaizdos pagra
žinimo sumetimais, bet pačių 
jos gyventojų saugumui. Itali
jos valdžia to reikalauja . Įsta
tymai keičiasi ir seni pastatai 
(mūsų kolegija tikrai sena ir ne
betinka seminarijos darbui bei 
apsigyvenimui) turi taikytis 
prie gyvenamo laiko nuostatų. 

Prieš mėnesį šiuo reikalu 
kreipėmės į kiekvieną lietuvį 
kunigą, prašydami prisidėti ne 
tik auka bei ir projekto pa
laiminimu. N u o š i r d ž i a i 
dėkojame k u n i g a m s , j au 
atsiliepusiems į mūsų šaukimą. 
Dabar prašysime visų lietuvių 
prisidėti ne tik a u k a a r paža
du, bet ir pal ikimais, paremti 
šį svarbų lietuvių krikščionybės 
centrą. Visi tapsime Dievo įran
kiais — prisidėsime prie naujų 
kunigų paruošimo darbo. 

Šiais metais įsteigėme Semi
narijos skaistyklos sąjungą, ir 
kiekvieną dieną a tnašau jame 
vienas Šventas Mišias rėmėjų 
intencija, taip, kaip ir kitos 
seminarijos daro. Džiaugiamės, 
kad tuo būdu galime išreikšti 
padėką bendradarbiams už jų 

paramą mūsų darbams. 
Jau 40 metų stebime Dievišką 

palaimą rėmėjų dosnume. Esa
me tikri, kad Viešpats ir atei
tyje mus laimins, mūsų 
Bažnyčią ir mūsų Tautą, dar 
daug metų. 
Msgr. Algimantas A. Bartkus 
Pontificio Collegio Lituano 

rektorius 
Via Casalmonferrato, 20 

00182 Roma - Italia. 

LIETUVOS VYČIU 
CENTRO VALDYBOS 

SUSIRINKIMAS 

šių metų birželio 4-tą dieną 
Lietuvos Vyčių Centro valdyba 
posėdžiaus Sheraton, Wa-
shington, D.C. viešbutyje, 2660 
Woodley Road, Washington, 
DC. Posėdis prasidės 12-tą vai. 
ir jame bus diskutuojami liepos 
28-tą — 31-mą dienomis Wa-
shingtone, DC įvyksiančio 75-to 
Lietuvos Vyčių Visuotinio 
suvažiavimo planai. 

Daugiau informacijų suvažia
vimo reikalu teikia: Helen 
Shields, 217 Wharton Street, 
Philadelphia, PA, arba Loretta 
Stukienė, 234 Sunlit Drive, 
Watchung, NJ 07060. 

Sabina Henson 

VYČIŲ VEIKLA 
BRIDGEPORT, CT 

Sausio mėnesio 141-mos 
Bridgeporto, CT, miesto 
Lietuvos Vyčių kuopos susi
rinkime Jonas Balčius rodė 
video filmą iš mūsų parapijos 
klebono mons. Pranckaus 
pagerbimo banketo, kuriame jis 
Bridgeporto Amerikos Lietuvių 
Vyrų klube buvo pagerbtas, 

kaip „1987 Man of the Year". 
Susirinkimo metu pasigardžia
vome kuopos narių suneštu 
maistu. 

Gintarė Ivaška kuopos pirmi
ninkės Miller namuose praveda 
lietuviško audimo kursus . 
Klasėje dalyvauja aštuonios 
moterys, kur ios pradeda 
suprasti ir įvertinti savo tėvy
nainių atidumą bei nagingumą. 

Šį pavasarį vyksta ir lietuvių 
kalbos pamokos, kurias kas 
savaitę vėl sutiko dėstyti mūsų 
mėgstamas profesorius iš New 
Yorko, Vitalis Žukauskas. 

Vasario 21-mą dieną šven
tėme Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo šven
tę. Kalbą pasakė Pijus J. 
Nasvytis, o programą atliko 
šokėjų grupė „Vėtra". Nancy 
Miro ir Barbora Schmidt pri
klauso šiai šokėjų grupei, kuri 
1988-tais metais dalyvaus Ka
nadoje rengiamoje lietuvių 
Šokių šventėje Hamilton, Onta-
rio. 

Kovo 22-rą šv. Kazimiero 
šventės proga visi ėjome 
komunijos. Po Mišių buvo 
pusryčiai , kur ių pelną 
paskyrėme Šv. Kazimiero 
lietuvių pontifikalinei kolegijai 
Romoje. 

Prieš Velykas surengėme 
margučių marginimo meno 
vienos dienos kursą. 

Sekmadienį, gegužės 22-rą 
dieną suruošėm mūsų kuopos 
vakarienę ir šokius. Grojo 
Thomas orkestras iš New 
Yorko. Smagu, kad apylinkės 
Lietuvos Vyčių kuopų nariai 
mūsų šventėje dalyvavo. 

Ba rba ra Schmidt 
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ir sprendė įvairias gyvenimo 
problemas, kurių šiuo metu 
gan daug. Griežė muzika: vieni 
klausėsi, o kai kas ir šoko. 
Stovykla švari, žydi įvairios 
gėlės, aukštai iškeltos plevė
suoja dvi vėliavos — JAV-ių ir 

Lietuvos, toliau už jų, ant 
kalniuko stovi gražus žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės 
paminklas. Visur jauku ir 
gražu. Cia mūsų žemė, čia mūsų 
maža Lietuva! 

A. Grinius 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross >r Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

Pirm . an t r , ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm antr . ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis, L td . 
Marquet te Medica l Bu i ld ing 

6132 S Kedzie 
Ch i cago . IL 60629 

Te l . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St 
Tel. 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 5 8 2 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal sus:tanmą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Te l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOVETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

Contact lenses" 
2618 W . 71 st St. — Tel. 737-5149 
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Ašarų ir kraujo 

BIRŽELIS 
Pradedame birželio mėnesį. 

Religiniu atžvilgiu jame 
prisiminsime Išganytoją, Kris
tų, kurio garbei šis mėnuo skir
tas, kaip gegužės mėnuo buvo 
pagerbti Jo Motiną Mariją. Tau
tiniu atžvilgiu birželis išvežtų 
lietuvių ašarų mėnuo ir nužu
dytųjų kraujo mėnuo, drauge 
prisimenant ir dešimčių tūks
tančių partizanų didžiąją gyvy
bės auką. 

Beveik per penkis dešimt
mečius mes skelbėme apie 
komunistų žvėriškai žiaurius 
darbus. Dabar pagaliau pati 
Maskva ima išryškinti Stalino 
laikų barbarišką žiaurumą, 
garsindamasi posūkiu į kitą, 
švelnesnę liniją. Kiekviena 
žmoniškėjimo prošvaistė mums 
maloni, bet reikia pripažinti, 
kad tie šviesesni posūkiai už 
geležinės uždangos ateina ne 
tiek iš diktatūrinio režimo 
geros valios, kiek iš vakarų 
pasaulio spaudimo. Iš pavergtos 
Lietuvos mums pakartotinai 
ateina prašymai — skelbkite 
apie priespaudos faktus. Tas 
verčia okupantą darytis 
atsargesniu. 

* 

Šiame bare išeivijos lietuvių 
įnašas gana svarus. Turime visą 
eilę išleistų buvusių Sibiro 
tremtinių atsiminimų. Gražiai 
čia yra pasireiškę mūsų šauliai, 
išeidami su spaudos ginklu kul
tūriniame fronte. Prieš kiek 
laiko jie išleido knygą „Bolše
vikų nužudytieji šauliai". Jūros 
šaulių Klaipėdos kuopa išleido 
anglų kalba to paties autoriaus 
(J.Pr.) knygą, išverstą į anglų 
kalbą: „Lithuania under Soviet 
Occupation". Knyga pasiekė 
daugelį bibliotekų, redakcijų, 
įtakingų žmonių. Dabar nese
niai šaulių St. Butkaus dalinys 
Chicagoje išleido giliai įspū
dingus Sibiro tremtinės Matil-
dos Strimaitytės-Melienės į 
anglų kalbą išverstą knvgą 
„Crosses in the Arctic". Tai 
supurtant ie j i a ts iminimai 
Sibiro g' laguose praleidu-
penkiolika metų. Knygą pa
ruošiant anglu kalba gražiai 
pasidarbavusi Nijolė 
Gražulienė. kuri taip talen
tingai yra atlikusi visą eilę 
panašaus tu r in io knygų 
vertimų į anglų kalbą. Šis 
leidinys galėjo anglų kalba pasi
rodyti Juozo Tamošiūno paliki
mo dėka ir reikia pagerbti atmi
nimą tų asmenų, kurių pomir
tinis palikimas galėjo būti 
nukreiptas taip svarbiems užda
viniams. 

Buchą, O. Daškevičienę, V. 
Jonušienę, E. Valiukėnienę, 
kurie ryžosi tokiu leidiniu 
įamžinti atminimą savojo sąjū
džio kankinių, komunistų nužu
dytų ar nežmoniškai išvargintų 
gulaguose. Jų bei nukentėjusių 
jų šeimų narių suglausti biogra
finiai duomenys ir sudaro tuos 
188 šios knygos puslapius. 

PRIEŠ 40 METŲ 
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1948 gegužės 20-22 d. masiniai lietuvių 
trėmimai į Sibirą liudininko akimis 

Tol, kol nepasirodė čia pirmie- va}stiečiai, o ne turtingieji ūki-
ji atvykėliai iš Lietuvos po 1949 n inkai , kur ie bolševikams 

Šia proga norėtųsi paskatinti 
ir kitus išeivijos lietuvių sąjū
džius išleisti tokius leidinius, 
kaip tą padarė šauliai, tauti
ninkai. Tai ne tik amžinas pa
minklas tiems kankiniams, 
kurių kapai Sibire liko ant
kapiais neatžymėti, bet tai 
drauge bus ir spaudimas į 
okupantą, kad daugiau panašių 
žiaurumų nebekartotų, nes jie 
yra užregistruojami istorijoje ir 
šimtmečiais liudys, kaip komu
nistai buvo kruvinai žiaurūs, 
lenktyniaudami su naciais bea-
todairiniuose nekaltų žmonių 
kankinimuose ir žudymuose. 

Skatindami kitus sąjūdžius 
panašiais leidiniais savus kan
kinius pagerbt i , norime 
pažymėti, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos žmonės sutinka 
paruošti vardynų knygas tų 
kankinių, kurių atminimą ger
biantieji jų sąjūdžio draugai su
tiks išleisti ir platinti išeivijoje. 
Chicagoje yra turimos ir nuolat 
papildomos kartotekos visų 
lietuvių kankinių, kuriuos oku
panta i yra nužudę, laikę 
kalėjimuose, psichiatrinėse ligo
ninėse, darbo vergų stovyklose. 
Ši kartoteka yra Amerikos Lie
tuvių Tarybos žmonėms priei
nama. 

Broniaus Kviklio paruošta 
knygų serija apie Lietuvos 
Bažnyčias, kur išryškinami 
okupantų darbai konfiskuojant, 
profanuojant mūsų šventoves, 
tremiant ir žudant kunigus yra 
taipgi svarus įnašas primenant 
Maskvai jų barbariškus darbus. 

Tik neseniai Chicagoje išėjo iš 
spaudos vėl naujas leidinys: 
„Lietuviai tautininkai — komu
nistų kankiniai". Čia duodamos 
suglaustos žinios maždaug apie 
700 tautinių organizacijų narių, 
kuriuos komunistai yra nužudę, 
Sibiro tremtyje numarinę, 
kalėjimuose, darbo vergų la
geriuose kankinę. Drauge sumi
nima ir daugiau kaip pusantro 
tūkstančio jų šeimos narių, 
kurie sulaukė to paties likimo. 
Knyga i l ius t ruota nuo
traukomis tų kankinių. Duo
dami priedai — kai kurie slap
tuose okupanto įstaigų archy
vuose (išbloškus bolševikus iš 
Lietuvos) rasti dokumentai, 
trėmimų vykdymo instrukcijos. 
Leidinį paruošė Leonardas 
Kerulis, Juozas Prunskis ir 
Mečys Valiukėnas. 

Reikia pagir t i Tautinės 
sąjungos valdybą: pirm. dr. 
Kriaučeliūną bei narius P. 

* 
• 

Stiprinkime dabar mums pri
einamą kultūrinį, istorinį fron
tą prieš okupantą. Tokie 
leidiniai, kaip Vliko parūpintas 
J. Pajaujo veikalas „Soviet 
Genocide in Lithuania", yra 
nepaprastos svarbos. Lietuvių 
religinės šalpos ir Kronikų 
draugijos Chicagoje leidžiamos 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronikos knygos tai tankai 
kultūriniame-istoriniame fronte 
prieš bolševikinę vergiją. Lie
tuvių Bendruomenės ir mūsų 
skautų išleidžiami Lietuvos po
grindžio slaptybėje pasirodę lei
diniai taip pat labai svarbūs. 

Džiugu, kad ir kitose šalyse 
lietuviai išeiviai kelia aliarmą 
dėl okupanto kruvinų darbų. I-
talijoje prel. Mincevičius yra 
daug padaręs, Pietų Amerikoje 
taip pat spaudoje išnyra mūsų 
atodūsiai. Neseniai į Alto įstai
gą Chicagoje atėjo Venezueloje 
pasirodžiusi Prano Gaidos 
knyga ispaniškai „EI Hombre 
de Dios" — Dievo žmogus. Tai 
biografija bolševikų kankinio 
arkiv. Teofilio Matulionio. Šios 
knygos išėjo ir itališkoji, ir 
vokiškoji laida. 

Taigi, kultūros ginklais iš
eivijoje vedama kova prie 
okupantą. Cia, žinoma, nėra 
dar viskas suminėta. Yra 
ir daugiau. Svarbu, kad yra ir 
kad tų reiškinių daugėja. Tą 
viską labai gerai žino okupan
tas ir nėra abejonės, kad tai 
prisideda, kad Kremliuje pra
dedami jausti naujesni vėjai. 
Reikia atminti, kad šia kryp
timi veikiame ne mes vieni. Čia 
reiškiasi ir latviai, ir estai, ypač 
stipriai — ukrainiečiai. Jie net 
suorganizavo tarptautinę 
investigaciją, kodėl ir kaip 
Maskva išmarino netoli 
septynių milijonų ukrainiečių, 
ten jvesdama badą. Tuo reikalu 
net yra parašyta knyga 
„Egzekucija badu". Visų 
šauksmas dabar ir istoriniuose 
leidiniuose yra stipri priemonė 
sustabdyt okupantą nuo budelio 
veiksmų. 

Juoz. Pr. 

metų, mūsų išeivija buvo įsitiki
nusi, o kai kas dar ir šiandien 
tebemano, kad didžiausi 
lietuvių tautai trėmimai į Si
birą buvo 1941 metų birželyje, 
pirmojoj bolševikinėje okupa
cijoje. Iš tikrųjų tai yra klai
dingas galvojimas. Didesnio 
masto trėmimų ir teroro siaubas 
Lietuvą užgriuvo antrojoj sovie
tinėj okupacijoj, nuo pat 1944 
metų rudens. Pirmiausia tegu 
kalba statistika ir liudininkų 
parodymai. Jeigu 1941 metų 
trėmimų į Sibirą aukos Lie
tuvoje sudarė daugiau negu 35 
tūkst., kurių tarpe buvo ir kitų 
tautybių žmonių, pvz. žydų, o jų 
galėjo būti net arti 8%, tai vienų 
tik lietuvių 1948 metų pava
sario trėmimai siekia 200 
tūkst., o gal net ir daugiau. Tą 
skelbia Lietuvos pogrindžio 
spauda, Lietuvos partizanų ' 
pranešimai, tas skaičius links
niuojamas ir Lietuvos Laisvės 
Lygos. Tie, kurie gyvenome po
kario metais Lietuvoje, visi 
manome, kad 1948 metų 
vežimai į Sibirą buvo tikrai in
tensyvesni ir masiškesni negu 
1941 m. „Pėdos mirties zonoje" 
51 psl. E. Juciūtė irgi pasakoja, 
kad 1948 m. trėmimai buvo 
patys didžiausi. 

Tą savo teiginį paremti pa
galiau galiu ir savo paties i 
anuometiniais pergyvenimais 
Kaune, Rotušės aikštėje, 1948 
metų gegužės 20-22 dienomis. Iš 
mūsų 150 filosofijos-teologijos 
studentų, Kauno Tarpdiecezinės 
kunigų seminarijos klierikų iš
vežtų buvo 12, o dar keletai 
pavyko pasislėpti ir tuo būdu iš
vengti Sibiro. Tai sudaro 8%. 
Jeigu priėmus tokį procentų 
vidurkį visos Lietuvos mastu, 
tai gau tume daug iau a r 
mažiau 200 tūkstančių. Sovie
tinės valdžios tikslas, formaliai 
skelbiamas jų istorikų, buvo 
palaužti Lietuvos partizanų 
judėjimą, eliminuojant aktyviai 
juos remiančius, soviet ine 
terminologija ka lban t , 
„buožes", tai yra turtingesniuo
sius ūkininkus, teikiančius par
tizanams prieglobstį ir maistą. 
Iš tiesą tai bolševikinis melas, 
lygiai, kaip kad yra bjaurus 
melas jų skelbiama klasių kovos 
dogma Lietuvos kaime. Lie
tuvoje vyko nacionalinis pasi
priešinimas okupantui, analo
ginis Afganistanui, o ne klasių 
kova. Lietuvos partizanus kaip 
tik atvirkščiai daugiau rėmė ne
turtingieji ir vidurinieji kaimo 

atėjus, didelių, nepakeliamai 
sunkių pyliavų apdėti buvo pa
versti beveik elgetomis savo 
ūkiuose, iš ko gi jie galėjo ką 
nors remti? Sovietų tikslas — 
sunaikinti lietuvių tautą, jos 
darbščiausius, kūrybingiausius 
žmones, Lietuvos žemdirbius ir 
inteligentiją. Todėl vežamųjų 
tarpe buvo visij sluoksnių 
lietuviai — suaugę ir maži, 
vyrai ir moterys, kūdikiai ir 
seneliai. Tremiami, vežami bu
vo net ir ant patalo gulintys li
goniai, pvz. Zarasuose sunkiai 
sergantis zakristijonas M.N., 
kuris vežamas į Sibirą mirė. 

Kaip atrodė tos komunistinio 
siautėjimo, bolševikinio teroro, 
areštavimo, išvežimo ir trėmi
mų scenos? Mes tuomet gyveno
me bendrabutyje, Kaune, kur 
šiuo metu toje teritorijoje ir pa
statuose yra įsikūrusi Naujalio 
meno mokykla. Tai Kauno arki
vyskupijos rūmai, buvusi kuri
ja, statyti arkivyskupo J. Skvi
recko, Lietuvos tikinčiųjų nuo
savybė — atimta iš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios. Mūsų bendra- ! 
būtis buvo Maironio sodelyje ir 
buvo vadinamas „Profesorių 
nameliu". Jei mano atmintis 
manęs neapgauna, tai buvo iš 
ketvirtadienio į penktadienį, 
paryčiais, gal kokią 3 valandą 
ryto, baisūs smūgiai staiga 
sudrebino duris. Rusiškai ir 
l ietuviškai šaukė atidaryti, 
daužė šautuvų buožėmis. 
Mums pažadintiems iš miego ir 
greit nesiorientuojantiems ką 
daryti, jie pagaliau įsilaužė. Tai 
buvo viena jau iš anksto 
kruopščiai NKVD sudarytų 
specialių ginkluotų brigadų. 
Vadovavo NKVD, talkininkavo 
Lietuvos komunistų partijos na
riai, komjaunuoliai, bet į jas įėjo 
ir visiškai prieš jų valią papras
čiausi tarnautojai ir darbi
ninkai. Mat, daugelis iš jų, 
visiškai >.eįspėti dėl ko, buvo 
staiga pakviesti į vykdomąjį 
komitetą neva skubiems gamy
biniams pasitarimams ir per 
naktį ten sulaikyti; tik prieš pat 
išvykstant kartu su ginkluotais 
NKVD-istais buvo pranešta, 
kad jie ta lkininkaus anti
tarybinio elemento deportacijai. 
Jeigu kas bandytų prieštarauti, 
bus kartu su jais išvežti. Opera
cija buvo suplanuota gana 
kruopščiai ir detaliai, su bolše
vikams būdingu slaptumu, visai 
Lietuvai, o taip pat ir Kaunui 
buvo staigi ir netikėta. Nors 
kiek prisimenu, visuomenėje 

buvo kalbama, kad būsią dideli 
vežimai. Matyt, kas nors iš tų 
pačių komunistų jautė ar žinojo 
ir pasakydavo geriems pažįsta
miems. Tiksli data buvo valsty
binė paslaptis. 

Taigi, kai jie išlaužė duris, tai 
su ryto vėsa vidun įsiveržė 
didelė iš keliolikos vyrų, toji 
speciali brigada. Daugumas 
buvo apsirengę civiliais dra
bužiais, mosavo, fuogais 
paruoštais šauti naganais ir 
automatais. * Vienmarškinius 
mus liepė stovėti ir nejudėti 
nusigręžus į sieną. Po tokio iš-
rikiavimo, išvartę daugumą 
kambario rakandų ir gerokai su 
triukšmu palakstę po kam
barius, pradėjo garsiai šaukti 
„aukų" pavardes iš lėto, nesku
bėdami; liepdami susirinkti 
savo daiktus ir apsirengti, 
a tskyrė juos nuo kitų. 
Prisimenu kaip Stasys R. 
rinkosi savo daiktus, dėjosi į la
gaminą, o smuiko su futliaru 
neapsisprendė imti ar ne. 
Tuomet vienas tų ginkluotų 
aktyvistų, ciniškai šypso
damasis pasakė: „Imk, imk, 
galėsi ten groti..." Tik po 
daugelio metų sužinojau, kad 
mūsiškiai ištremtieji buvo 
nugabenti prie Baikalo ežero ir 
su primityviomis priemonėmis, 
turėjo gaudyti žuvis, įvykdyti 
didžiulę jiems specialiai uždėtą 
normą. Pusbadžiu gyvendami, 
slaptai sukombinuodami kar
tais žalios žuvies, jie ten išbuvo 
devynerius metus. Sugrįžo į Lie
tuvą Chruščiovo laikais ne visi. 
Jų tarpe jau nebebuvo Vale
rijono Vaitkevičiaus, žemaičio, 
nepaprastai tvirtos sveikatos, 
švelnaus būdo ir pilno pasiauko
jimo kitiems. Draugų, kurie 
sugrįžo gyvi nuo žiauriojo ir rūs
taus Baikalo, pasakojimu, 
Valerijonas buvo visos brigados 
gelbėtojas. J is pasiaukodavo už 
kitus. Kad galėtų kiti nors 
truputį pasilsėti, jis dirbdavęs 
už du, įvykdydavęs normą. Jei 
kas iš grupės draugų sirgdavo, 
o juos vis tiek varydavo dirbti, 
jis apsiimdavo atidirbti už ser
gantį. Tokia savo pasiaukojama 
veikla jis išgelbėjo daugeliui 
gyvybes ir kaip koks šventasis 
— pats mirė. 

Pr is imenu gerai , kaip 
kažkokiu, savotišku didybės 
pilnu patosu švietė kai kurių tos 
operacijos vykdytojų veidai. 
Daugumas buvo jų jauni, kaip 
ir mes, kokių 22 metų; jie elgėsi 
tarytumei būtų viso pasaulio 
viešpačiai, įsakinėjo valdovišku 
tonu, užkabinėdami šaipėsi, iš-

Už ką jie? Tai lietuvių tremtinių j Kazachstaną vaikučiai. 

didžiai žiūrėdami mums į akis. 
Kai kurių švarko atlape buvo 
įsegtas Stalino ženkliukas. 
Rodos, jų visa būtybė, kartu su 
anuomet bolševikiškai rėkian
čia spauda vien tik ir tekartojo: 

„Sugriovėm fašistų tvirtoves. 
Nugalėjome mirtį ir plieną. 
Nepastos niekas kelio rytojun 
Nei buržujus, nei velnias, nei 

Dievas!"' 
O šiandieną, kai skaitomo 

spaudoje apie Gorbačiovo „pere-
stroiką", aiškiai matome, kokia 
žiauri likimo ironija, apie tai ir 
patys pagaliau po daugelio metų 
prisipažįsta... Kur dingo anoji jų 
visa didybė, kur dingo triukš
mingos „petilietkos", anie tušti 
pasigyrimai ir šūkalojimai? 
Kur tie Brežnevo medaliai, 
auksinės žvaigždės? Kur jo raš
tai „Atgimimas", „Plėšiniai" ir 
„Mažoji žemė"? Iš Afganistano 
ir tai reikia išeiti, pasitraukti! 
Koks socializmo rytojus? Visas 
pasaulis mato, kad ši sistema 
neveikia! 

O tiek daug žmonių gyvenimų 
sugriauta, žmonių likimų su
luošinta, išskirta šeimų, 
sunaikinta, numarinta badu ir 
pagaliau pakišta po geležinkelio 
bėgiais, ar po „Belomor" kanalo 
pylimais milijonai žmonių, įvai
rių tautų ir genčių, jų tarpe ir 

didelė mūsų lietuvių tautos 
dalis! Žmonių kaulais nusėtos 
Sibiro tundros ir taigos, prie Le
nos žiočių, Norilsko, Vorkutos, 
Magadano ar Karagandos. Kiek 
nekalto kraujo ir ašarų, su 
vergų prakaitu sugėrė Sibiro 
žemės. Matuška Rosija! Ir dėl 
ko? Dėl kažkokio absurdiško 
eksperimento, pagal Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino 
dogmas! Prisimindamas 1948 
metų gegužės 20-22 dienų siau
bingus ir tragiškus įvykius Lie
tuvoje prieš 40 metų, minint 
juos, noriu viena pasakyti ir 
ypač pabrėžti, kad mes tų įvy
kių liudininkai, Sibiro kaliniai 
ir tremtiniai, daugelis žinojome 
Kristaus pasakytus žodžius ir 
jais vadovavomės: „Aš Kelias, 
Tiesa ir Gyvenimas!" Apie tai 
mes j iems tada Vi ln iaus 
saugume kai kurie į akis tiesiai 
pasakėme. Vyr. leitenantui 
Kardanovskij, papulkininkiui 
Čelnakov ar net pačiam 
ministro pavaduotojui generolui 
NN. Mums nereikėjo ir nereikia 
kitu „kelių", kitų „tiesų" vertų 
tik 2-jų kapeikų, kitų „gyve
nimų" ir dogmų. Todėl ne visus 
jie mus nužudė, sušaudė ar badu 
numarino. Daugelis iš mūsų 
viską pergyvenom, manau, kad 
ir toliau pakelsim. ..persitvarky-

(Nukelta į 4 psl.) 

IR ATLEISK MUMS, 
VIEŠPATIE 

ALGIMANTAS I P . RASTINIS 
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— Užčiaupk burną, Kazimierai! — įkaista 

Kovaliūnas. — Nėra ko čia šaipytis iš kitų nesėkmės! 
— Na jau... — sumurma Kazimieras, neužbaigęs 

minties. 
— Kas „na jau"? — piktai klausia Kovaliūnas. 
— Ventiliatoriaus ir dinamo diržai nutrūkę... 
— Juk naujas traktorius... — įsikiša Petras, žiūrė- ~ į Degsnius. Jau visai prie Viržio, prie žvyruoto kelio 

damas į kalvį. į Vaičiūnų kalvą Petras nebeiškentė ir paspaudė 
— Gal ir naujas, bet turbūt diržai seni. O gal ir stabdį. 

Petronis nežino, kaip tvarkytis su traktorium... — Petroni, tu parvažiuosi kaip nors. Žiūrėk, kad 
— Na, skelsiu tau antausį, tai ir nustosi vapėti! — uždėtumei diržus. Aš bėgsiu pažiūrėti, kas su mano 

Kovaliūnas gūžteli pečiais. 
— Pats žinai, kad nemoku vairuoti automobilio... 
— Trauk visi velniai šią dieną! — vėl keikiasi 

Petras. — Būtų penktadienis ir trylikta tai sakyčiau 
tikrai prakeikta... Sėskis Kovaliūnai ir tu Petroni, 
važiuosime atgal! 

— O aš? — klausia Kazimieras. 
— Ką gi veiksi Pakulėnuose? Į Degsnius tave 

parvežti nebeturiu laiko. Teks jau pėsčiomis... 
— Tfu! — nusispjauna kalvis. — Sovchozas... Kaip 

gi bristi per purvą tuos du kilometrus? 
Bet niekas jo nebegirdi. Vyrai sušoko į gaziuką ir 

šis iš pradžių suriaumojęs, cyptelėjęs, o paskui vis 
braškėdamas ir tarškėdamas pasuko atgal į Pakulėnų 
plentą... 

Tik vėlai po pietų naujojo ūkio gaziukas vėl tarškėjo 

pasipiktina, pasišiaušia Petronis. 
— Nėra ko kabinėtis prie vienas kito, — griežtai 

užbaigia Petras. — O kur sėjamoji? 
— Kur gi... Prie koplyčios. Stovi pilna grūdų. Ir taip 

ilgai. Grūdai sudrėks dar nepasiekę dirvos... 
— Kazimierai, negali to traktoriaus pataisyti? 
— Kur tau d i rek tor iau . Vien plaktuku jo 

nepataisysi. O, be to, aš neturiu tokių diržų. Pas kalvį 
tokių dalykų nėra... 

— Tavo nuomonė Kovaliūnai? 
— Reikia važiuoti į Pakulėnus. Ten gausime 

diržus, yra ir mechanikų. 
— Pašėlai ar ką? Vėl važiuoti? Aš ką tik buvau 

Pakulėnuose! 

dukra. Visą dieną nebuvau namuose... 
Vaičiūno pyktis atslūgo, jis nebesikeikė, bet 

kažkokia įkyri baimė, kažkoks nenusakomas jaudulys 
nenorėjo jo palikti. 

Kopti į kalną nelengva, Petras atsisagsto apsiaus
tą ir tik dabar junta, kad su kiekvienu žingsniu į šlaunį 
daužosi kišenėn įspraustas Slučkos revolveris. 

Aplinkui tylu, nė Ryvos dvasios. Tik jo batai čeža 
žvyre, paskui save palikdami gilias duobutes. Štai jų 
beržai, štai ir naujai suręstas namas. Syiesus, išdidžiai 
iškėlęs galvą ir šiandien taip paslaptingai tylus. 

„Argi Jonas neatvežė gydytojo? — nudiegia nauja 
mintis Petrą. „Ar kas nors su Dalia, su Danute?" 

Petras Vaičiūnas nebeina, o bėga. Ilgais, sunkiais 

vyro žingsniais. Ir kad lengviau būtų bėgti, išima iš 
apsiausto tą tabaluojantį naganą. 

„Dieve mano, kad tik kas nebūtų atsitikę, kad 
tik..." — išgąstingai svarsto jis ir kieme sulėtina 
žingsni. 

Ir čia taip pat nė gyvos dvasios! Kiekvieną vakarą 
Danutė išbėgdavo pasitikti, kai jis nuvargęs, bet iš
didus grįždavo iš Daugelynės namo. O dabar nėra ir 
Danutės. 

Petras girdi, kaip tvoja jo širdis, kaip smilkiniuose 
atsimuša jos ritmas, tarytum koks nematomas plak
tukas: tuk... tuk... tuk... , 

Jis prieina prie durų, įsiklauso. Balsai... Danutė... 
Vienas, dar vienas... Kas tai? Kas tai per žmonės tenai 
viduje? 

Kairiąja ranka jis plėšte atplėšia duris... ir pirmasis, 
kurį jis pamato yra Tomas. 

Aukštas, gražus, juodai apsirengęs, su nublizgin
tais, rudais auliniais... Ar ne apie šį vyrą kalbėjo 
Steponavičius? 

Tuk... tuk... nelauk, kol kitas... tuk...pakels 
ginklą... tuk... tuk... atitraukti dūžiklį ir paspausti 
gaiduką... Tai vienintelė mintis, kuri užvaldo Petrą 
Vaičiūną ir kuri akimirkai užtemdo jo protą. 

Šaižiu, kurtinančiu balsu nuaidi šūvis Vaičiūnų 
kambaryje. Dešinėje Tomo krūtinės pusėje peties link 
staiga pasirodo kraujo dėmė, kuri raudonai nudažė jo 
šilko skepetą, šlykščiai sudrėkino juodojo švarko 
atlanką. Kulkos smūgio paliestas Tomas susvyravo, 
tačiau išsilaikė ant kojų ir kairiosios rankos pirštais 
tvėrėsi uždengti šovinio įstrigimo vir-tą. Pro jo baltus 
pirštus prasiveržė kraujo srovelės, nutekėjo ranka 
žemyn, pasislėpdamos kažkur juodojo švarko rankovėje. 

<Bus daugiau) 
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VOKIEČIAI NACIAI IR 
ŽYDAI OKUPACIJOJE 

(Pabaiga) 

D a b a r čia t r u m p a i n o r i u 
grįžti prie sąlygų, kuriose tuo 
laiku visi gyvenome. Į Kėdainių 
miestą atvyko apie 75 ginkluoti 
vokiečiai ir apie penki vyres
nieji. Vienas buvo kapitonas. 
Atsivežė apie 80 žmonių vokie
čių uniformose, matyt ka ro 
belaisvių, įvairių tautų, ku r i e 
turėjo kastuvus. J i e kalbėjo 
rus iškai , vokiškai ir ukrainie-
t i ška i . Vienas jų štabo kapito
nas vokietis įsakė atvežti degti
nės, apie porą sunkvežimių. Tai 

' a tvežė iš Josvainių gatvės nr. 
10, ku r buvojau vokiečių žinion 
per imtas buvęs Dūdos degtinės 
sandė l i s . T a m darbui buvo 
p a i m t i l i e t u v i a i , vokieč ių 

* į sakymu. Vienas, buvęs Kėdai
nių aktyvo valdininkas Radma-
nas , bet jau rusų iš darbo atleis
t a s , kalbėjo vokiškai, t a i jį 
pada rė vertėju. Žydai jau anks
čiau buvo suvaryti į grafo Tutlė-
bino gyvulių tvartus, saugojami 
ginkluotos vokiečių sargybos. 
N u o miesto ligoninės, Smilgos 
upelio Dotnuvos l ink lauka i 
buvo paskelbti mirt ies zona, 
n i ekam nebuvo leidžiama įeiti. 
K a i degt inė buvo išdal inta 
vokiečiams, kapitono vertėjas 
Radmanas pranešė, kad likusią 
degt inę gali praeiviai gerti , ar
ba nešt is namo. Tą matė mano 
uošvis Jaugel is su draugais ir 
daugel is lietuvių. Per laukus , 
per t a mirt ies zoną, vokiečių 
g ink luo tų sargybinių žydai 
buvo būriais varomi į Smilgos 
upe l io a t k r a n t ę , ku r v i sus 

" I š r engdavo , net mo te r i s ir 
va ikus . Paskui nuo jų nuogų 
k ū n ų nuimdavo be t kok ias 
brangenybes ir mesdavo į t a m 
re ika lu i vokiečių atvežtus in-

Prieš 40 metų 
(Atkelta iš 3 psl.) 
t i " m u m s nereikia! 

K a i neseniai Kremliuje Gor
b a č i o v a s p r i ė m ė Rusi jos 
provoslavų hierarchus ir su jais 
kalbėjosi, vienas iš jų pasakė: 
„Mes išgyvenome 1000 metų, o 
j ū s — tik 70!" Visas gi krikščio
nybės amžius artėja prie 2000.... 
Chicagos lietuvių visuomenė, 
gausiai susirinkusi sekmadienį, 
gegužės 22 d. Grant Parke prie 
Buckingham fontano paminėjo 
gegužės tragiškų t rėmimų į 
Sibirą 40-mečio sukaktį. Mums 
ke le ta i buvusių Sibiro trem
t in ių ir kalinių dalyvauti toje 
iškilmingoje eisenoje su plaka
t a i s ir šūkiais buvo kažkas 
nepaprasto, neaprašomo... O kai 
didžiulė minia iš visų krūtinių, 
s a u l ė t o j e , p a v a s a r i š k a i 
suža l iavus io je G r a n t P a r k o 
aplinkoje užgiedojo „Lietuva 
Tėvyne mūsų...'', mes pajutome, 
k a d ne ve l tu i t i e k d a u g 
i š k e n t ė t a . R e i k š m i n g a i 
minėjimo diena sutapo ir su 
Sekminėmis, šių dienų pasauly
je dažnai daugelio pamiršto 
D i e v o - M e i l ė s š v . Dvas ios 
švente . Aš manau, kad visa tai 
s u t a p o n e a t s i k t i n a i . M u m s 
v i s i e m s l i e t u v i a m s , pergy
v e n u s i e m s tokias t r ag i škas 
t a u t o s nelaimes, kovojant tau
t a i ir išeivijai dėl Lietuvos 
išl ikimo, dėl Lietuvos nepri
k lausomybės ir laisvės ats ta
tymo, kaip t ik ir reikia ir tol iau 
kuo daugiau vienas kitą mylėti, 
bu r t i s vienas prie ki to ir gerbti 
vieni ki tus . Mums kito kelio 
nė ra ! 

Chicagos Lietuvių jaunimo 
sąjunga t ikrai nusipelno kuo di
džiausio įvertinimo už minėjimo 
organizavimą ir pravedimą. Pa
g a r b a C h i c a g o s l i e t u v i ų 
visuomenei vieningai ir gausiai 
a t s i l i e p u s i a i į p a v e r g t o s 
Lietuvos balsą! 

P . V a i č e k a u s k a s , 
buvęs Sibiro kal inys 

dus, ir po to iš pakrantės juos 
šaudė. Tie atsivežtiniai su 
vokiečių kareivių uniformomis 
ir kastuvais žydų lavonus už
kasdavo. Vokiečių kapitonas ir 
vertėjas Radmanas girtutėliai 
visur vaikščiojo, net susikabinę. 
Kaip tik tuo metu atvarė naują 
grupe, kur buvo dantų gydyto
j a dr. Rabinavičiūtė. Nieko 
nelaukdama, ji nusiėmė nuo 
savo kūno brangenybes ir metė 
į Radmaną, šaukdama: „Suryk, 
prakeiktas, mano paskutinį tur
tą ir kraują. Atsimeni, kiek tu 
esi išgėręs degtinės pas mano 
tėvą?" Kai Radmanas išsipagi
riojo, jam vis akyse stovėjo 
d a k t a r ė Rabinavič iū tė ir 
girdėjosi jos žodžiai. Vėliau Rad
manas gavo visišką nervų pai-
rimą. 

Kai žydai buvo uždaryti tuose 
gyvulių tvar tuose, p r i e jų 
pr ie idavo, jei prašydavosi , 
katalikų kunigas. Tuo pasinau
dodamas Surviliškio klebonas 
dekanas Tvarijonavičius iš 
tvartų išpirko 17 žydų vaikų, 
vokieč iams s a r g y b i n i a m s 
mokėdamas aukso valiuta ir 
vaikus išdalindamas į ūkius 
patikimiems ūkininkams. Tą 
vakarą prieš žydų šaudymą Kė
dainių miesto saugumo virši
ninkas Jablonskis buvo pasi
kviestas vakarienei į vokiečių 
štabą ir prie gerų nugėrimų jam 
buvo pasakyta, kad rytoj turė
siąs pasirašyti kažkokį aktą. 
Jablonskis, nujausdamas kuo 
ta i kvepia, tą naktį dingo iš 
Kėdainių. Traukiniu nuvyko 
netoli savo tėviškės — Skuodo, 
ir ten persirengęs darbininko 
rūbais pas ūkininką gyveno, kol 
vokiečiai apleido Lietuvą. Joks 
Kėdainių miesto ar apskrities 
policijos pareigūnas ar kariškis 
bei įstaigos tarnautojas prie 
žydų naikinimo neprisidėjo. Aš 
pats, kai nuo rusų neoficialiai 
su šeima pasišalinęs į Vokietiją 

. iš savo krašto, vėl rusams 
pabėgus neoficialiai pervedžiau 
atgal per sieną į Lietuvą savo 
šeimą. Buvau įtartas slaptu vei
kimu, bet nebūnant įrodymų po 
6 mėnesių ir dviejų savaičių 
buvau paleistas ir paskirtas į 
lėktuvų fabriką sargu, į kur 
vykdamas pabėgau ir per 
miškus laimingai pasiekiau 
Lietuvą. Dievas buvo su manim 
visur. Dotnuvos akademijoje 
kartą suruoštoje šventėje daly
vavom su žmona, ji tautiniais 
rūbais, o aš savo dar nauju 
vestuviniu rūbu. Ten man sako 
Lietuvos policijos departamen
to direktorius: „Broniau, gel
bėk, turi sėstis šalia Lenceno, 
ministerio Pabaltijo kraštams 
ypatingiems reikalams. Neturiu 
kito, gerai mokančio vokiečių 
kalbą". Po kiek laiko Lencenas 
ir jo keturi sekliai sako norį 
dingti iš šventės į kokią nuo
šalią vietą, kur būtų daug 
degt inės , lašinių ir juodos 
duonos. Nusivežiau į savo 
buvusį garažą, o t e n po 
prakalbų sakymo ir visokių 
kvailysčių Lencenas pasiūlė 
mane Lietuvos policijos direk
toriui skirti į tarnybą policijoje... 
Taip aš atsidūriau tose parei
gose, o buvau dar vokiečių pa
ieškomas kaipo pabėgęs iš 
Vokietijos darbų. 

Dabar grįžkime prie nutrauk
tos istorijos, kaip aš sut ikau 
gelbėt i žydo Š lapobersk io 
mažutę dukrelę. Jau minėjau 
prelatą Tvarijonavičių, Survi
liškiu parapijos kleboną ir jo 
pastangas gelbėti mažus žydų 
vaikučius. Šis prelatas rusų 
caro laikais buvo Ylakių parapi
jos vikaru, esu jį daug kartų ve
žęs į miestelį iš mūsų tėviškės, 
jr'"- mūsų visa šeima gyveno, 
j k a r a s mėgdavo mano tėvų 
ūkyje šaltinio upelyje maudytis. 
Rašau tai todėl, kad nuo to laiko 
mudu su prelatu Tvarijonavi-
čium paslapčių neturėjom. Tai 

Š lapobersk is s a v o d u k r e l ę 
atvedė į mano numaty tą vietą, 
kur ja keletą dienų rūpinosi 
mano žinoma moteris , vieno 
policininko motina. Aš, kaip 
policijos vadas, j au turėjau iš de
partamento įsakymą, gautą šif
ruotame rašte iš vokiečių Ge-
bietskomisaro, * kad jei kas 
globos žydus ar jų šeimas, tur i 
būti pranešta vokiečių SS teis
mui ir tas turi būti per 24 valan
das sušaudytas. Aš tikėjausi, 
kad prelatas galės Šlapoberskio 
dukrą išgelbėti, atiduoti ūki
ninkui. Bet prelatas atsisakė, 
nes jau buvo slaptai sekamas. 
Kadangi savo a r parapijiečių 
auksinukų išpirkti žydų vaiku
čius pakankamai neturėjo, ta i 
su patikimu parapijiečiu vykda
vo į Kauną, į juodą rinką papil
dyt i šią kasą . Sykį buvo 
pagautas, bet a š nuvažiavęs į 
Kauną su dovanomis pas vokie
čius jį išgelbėjau. Šlapoberskio 
mergaitei buvau padaręs pasą, 
ją pavadindamas Ievute. Būti 
jai pas mane buvo pavojinga, 
nes pradėjo t a rna i t e i švebel
džiuoti, kad ją atvežęs ponas su 
guzikais... Teko ieškoti kitos 
išeities. Prela tas ir čia rado 
būdą. Sakė mergaitę nuvežti į 
jo brolio ūkį prie Baisiogalos. 
Bėda buvo, kad mergaitė atrodė 
labai žydiškai, plaukučiai gar
banoti, kaip mažo avinuko, Pre
lato brolis, apžiūrėjęs mergaitę 
nutarė ją laikinai paslėpti dar
žinėje prie kelio, ku r karštomis 
dienomis uždarydavo gyvulius 
nuo vabzdžių. Vieškelis per 
balas ir per upelį aukš ta i 
iškeltas. Daržinės gale y ra 
šiaudų. Nu ta r t a tą mergaitę 
pasodin t i a n t ry šu l ių 
ir į ka lbė t i , k a d n i e k u r 
neišeitų, nes krūmuose balos, 
gali nuskęsti. Daržinė iš trijų 
pusių užkalta lentom, mergaitė 
su paltuku neišlįs. Prašvitus, 
šeimininkas su pora darbininkų 
nuvažiavo neva šiaudų pasiim
t i , bet m e r g a i t ė s n e r a d o . 
Išieškojo visur apl ink krūmus, 
balas ir ežeriukus, bet nieko 

, nepešė. Vėl r ū p e s t i s , nes 
mergaitė, pabuvus mano šeimoj, 
gali išduoti, kas ją atvežė. 

Po pietų paskambino į Baisio
galos policiją moteris , kad pas 
juos nakčia an t suarto lauko 
atsirado maža mergaitė, visa 
purvina, sušlapus, verkianti , 
net veidukas purv inas . Jos 
paltuko kišenėje laiškelis, kad 
vardas Ievutė, tėvai prašo pri
g laus t i , j ie a t s i l yg ins i ą . 
Moteriškė sakiusi, kad mergytė 
bandžiusi per suar tą lauką eiti 
į jų namus, bet jų didelis šuo 
smarkiai puolė, išgąsdino, tai 
nebejudėjo. Kai atsikėlę ūkio 
š e i m i n i n k a i n u v a r ė šun į , 
mergaitė , baisiai verkdama 
šokosi bėgti į jų namus. J ie ją 
parsinešė pas save. 

Aš į s a k i a u Ba i s ioga los 
nuovadai apie t a i n i ekam 
neskelbti ir įspėti tuos žmones, 
kad vokiečiai gali nubausti visą 
miestelį ir pridaryti daug bėdų. 
Matyt tokia buvo Dievo valia, 
kad ta pervargusi, purvina mer
gaitė buvo nukre ip ta pas tuos 
ūkininkus. Tie žmonės vaikų 
neturėjo, tai ją pakrikštijo ir 
padarė savo vaiku, kur ji lai
mingai užaugo. Vokiečiams ap
leidus L i e t u v ą , jos t ė v a i 
neatsirado. 

Tų ūkininkų pavardės neužsi
rašėme, nes tais laikais tai būtų 
pavojinga, niekad nežinojai, kas 
gali išduoti. 

Taip baigiu šią istoriją. Juk 
t a i t i k r a s s t e b u k l a s , kad 
mergaitė nėjo per daržinės atvi
ras duris, o išlindo per nedidukę 
skylę vieškelio pusėn. Tą naktį 
labai lijo ir ji nusi r i to į balas, 
kur kapstėsi per purvą ir 
krūmus ne į Baisiogalos pusę, o 
į tų žmonių ūkelį, kur niekas jai 
jau nebegrėsė. 

B a i g i a n t p r i d e d u savo 
liudymą, kad buvau liudininku 
OSI apkaltinto Kungio byloje. 
Tą žmogų pažinojau, jis buvo 
Kėdainiuose valdžios banko tar
nautojas. Labai r a m u s žmogus, 
žmona d a k t a r ė . Aš s i rgau, 

S A U L Ė P A L U B I N S K I E N Ė A U K Š T O S E 

P A R E I G O S E CLASSIFIED GUIDE 
Saulė Liulevičiūtė—Palubins-

kienė neseniai buvo paskir ta 
Chemical Research Laborato
ries korporacijos Californijoje 
kokybės užtikrinimo ir kontro
lės direktore. J a i yra atsakingi 
šeši subsidijų diektoriai, ir ji yra 
v ieninte lė moteris šios kor
poracijos direktorių taryboje. 

Saulė savo gyvenime gražiai 
d e r i n a l i e t u v i š k o s še imos 
auk lė j imą , užaug indama ir 
l i e t uv i ška i bei ka ta l ik i ška i 
i šauk lėdama ir mokslindama, 
k a r t u su vyru prof. dr. Feliksu 
P a l u b i n s k u , penk i s v a i k u s 
(Liną, Gintą, Kovą, Mildą ir 
Aidą), ne t ik lietuviškai kal
bančius , bet ir lietuvių tautos 
re ika lu besirūpinančius asme
nis . 

Ji industrinės chemijos pasau
lin įstojo t ik prieš ketverius 
metus. Prieš tai septynerius 
metus dėstė (ne pilnu laiku) uni
versi tete , veikė a te i t in inkų 
stovyklose, ėjo jaunučių kuopos 
globėjos, sendraugių centro 
valdybos vicepirmininkės pa
r e i g a s , d i rbo šeš tad ien inės 
li tuanistinės mokykos istorijos 
mokytojos darbą. 

Sau l ė pradėjo mokyt i s 
Šakiuose (Lietuvoje), mokėsi 
Vokietijoje, Chicagoje baigė 
p r a d i n ę mokyklą, Mari jos 
aukštesniąją ir studijavo bei 
ba igė chemiją M u n d e l e i n 
kolegijoje. Chemijos magistrą 
gavo Southern California uni
versitete. 

Pastabos ir nuomonės 

DĖL J. VITĖNO STRAIPSNIŲ 
M. G E L Z I N I S 

Besibaigiančių gavėnių laike 
mano amžiaus žmonės daugiau 
ar mažiau pasiduoda artėjančių 
Velykų mirt ies pergalėjimo ir 
prisikėlimo stebuklo adoracijai. 
Bet šįmet mano prieššventines 
n u o t a i k a s perskrodė J . Vi-
tėno kovo 19 d. „Drauge" pa
d ė t a s s t r a i p s n i s „ M a ž o j i 
L i e t u v a i r V a r m o s v y s 
k u p i j a " , kur iuo man nepažįs
t a m a s žmogus replikuoja mano 
anksčiau ta ip pa t „Drauge" at
spausdintam straipsniui „Mažo
ji Lietuva Lietuvių Bendruome
nės memorandume" . J a m e aš 
straipsnio pabaigoje pakartojau 
tri jų ka ta l ikų teologijos dak
t a rų , kunigų parodymus, kad 
M a ž . L i e t u v a y ra V a r m o s 
vyskupijos dalimi. 

Nenorėdamas suprasti ar ne
ga lėdamas atskirt i , kad Gelži-
nis nepateikia save duomenų, 
bet naudoja katalikų bažnyčios 
pre la tų parodymus, J . Vi tėnas 
g a n a užgauliojančiai i r prieka
bingai kilnoja (tiksliau pasakius 
va lk io ja ) Gelžinio p a v a r d ę 
dvylika k a r t ų per savo erudici
jos pakopas ir joms tiesiogiai bei 
n e t i e s i o g i a i p r ' a b i n a 
visokiausių atributų. 

Gelžinis... nustato visuomenę 
prieš Šv. Sostą... apkal t ina Šv. 
Sostą... j is pamiršo, kad Šv. Sos
t a s teri torinių klausimų, ne
sprendžia ir valstybių sienų 
nenus ta t inė ja (Deja, Klaipėdos 
kraš to mokyklose jau 10 iki 12 
m. va ika i buvo pamokomi, kad 
ter i tor in ių plotų ar valstybinių 
sienų r ik iavimas nebėra Va
t ikano galioje)... Gelžinis netei
singai te igia ir t.t. 

Atsakyt i į pavienius J . Vitėno 
išpuolius išeitų iš šio straipsnio 
apimties i r tebūtų k a n t r a u s 
p o p i e r i a u s p i k t n a u d o j i m a s . 
T i k s l e s n i s bus b e n d r a s at
sakymas iš taut iniai l ietuviško 
p o ž v i l g i o . S u ž i n o j a u , k a d 
Vi tėnas y ra Vliko valdybos 
na rys ir peržiūrėjau keletą jo 
k i t o j e spaudo je p a s k e l b t ų 
s t ra ipsnių . Vliko paskir t is yra 
kovoti su komunizmu ir siekti 
n e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s . 
Savaime aišku, kad ir Vliko val
dybos na r i a i tu rė tų ei t i jo 
pask i r t i e s l inkme. Peržiūrė
damas Vitėno straipsnius, juose 
niekur neradau, kad j is kur nors 
pasisakytų prieš komunizmą ar
ba siektų laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos. Visur j is ne tik 
aps imeta Šv. Sosto gynėju, bet 
į k a n d ž i a i puo la k i e k v i e n ą 
lietuvį, kuris ne taip pasireiškia 

teisme nebuvau, bet ir be manęs 
jį išteisino. Dabar prisikabino, 
kad jis suklastojęs savo gimimo 
datą. Daugiau kaip pusė jaunų 
v y r u k ų savo g imimo da t a s 
s u m a ž i n o , kad v o k i e č i a i 
nepa imtų į kar iuomenę. Bet ar 
t a i buvo svarbu, dž iaugės i 
pabėgę nuo mirties, dažnas kitų 
dokumentų ir neturėjo. Dabar 
esame laisvėje ir ne tur ime apie 
tok ias neteisybes tylėt i . 

REAL ESTATE RE AL ESTATE 

~£cr-

RE7MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

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

Į3 MLS KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU.-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 
- 77»-2233 

Norime pirkti jūsų namą arba 2-jų 
butų apt. grynais. Be FHA, be 
,,points", be komiso. Skamb. t e l . 
7 7 8 - 6 6 1 1 . 

kaip Vitėnas norėtų. Vatikanas 
tur i š imtus gerai paruoštų 
bažnytinės teisės ir istorijos 
žinovų, kurie gali Šv. Sostą įti
kinančiai apginti. O lietuviams 
ar reikalingas žmogus, kuris, 
atrodo, tėra savitarpių ginčų 
specialistas? 

Į mano velykinius mintijimus 
įs iš l iejo p a l y g i n i m a s su 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
atsit ikimu: Kai 1933 m. sausio 
30 d. Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas paskyrė Hitlerį 
Reicho kancleriu, sujudo viso 
pasaulio vokiečiai. Ir Lietuvos. 
Nepraėjo nė pilnas mėnuo, kai 
1933.11.22 Lietuvos vokiečiai, 
susibūrę į „Kulturverband der 
Deutschen Litauens", įteikė 
mūsų Vidaus reikalų minis
terijai „Promemoriją dėl tauty
bės atžymėjimo pasuose". Raš
tą lydėjo 1554 individualūs pra
šymai dėl tautybių pakeitimo, 
atžymint pasuose vietoj išbrauk-
t inos l i e tuv ių t a u t y b ė s . — 
vokiečių tautybę. Tai buvo pir
mas skambutis , kad vokiškos 
kilmės žmonės pradėjo kištis į 
grynus lietuvių tautos reikalus. 

Po švenčių sužinojau, kad 
Didįjį penktadienį, balandžio 1 
d., „Drauge" pasirodė to paties 
J. Vitėno kitas, šį kar tą poli
tinio turinio straipsnis „Mažo
sios L i e t u v o s p r o b l e m o s " . 
Pirmoje straipsnio dalyje V. 
klausia ,,... kodėl jie (mažlie-
tuviai) patys nesiima savo kraš
to bėdų kelti tarptautiniuose 
forumuose*'. Tokiu klausimu jis 
parodo, kad j is ar tėra labai nau
jas Vliko valdybos narys, arba 
tikrai nesupranta Vliko paskir
ties, nes į jį tegalima atsakyti 
„dėl to, kad turime Vliką". Juk 
Vlikas atkakliai kovoja, kad 
tarptautinėse platformose jis tik 
vienas tebūtų lietuvių balso 
reiškėju. Atrodo, kad V. nežino, 
kad Vlikas pykstasi su Bend
ruomene dėl darbo dublika-
vimo, dėl vieningo lietuvių 
balso. Ar jis nežino, kas atsitiko 
1979 m. rugsėjo 29 d. Vliko 
valdybos posėdyje? Jei ir mažlie-
tuviai atidarytų savo laisvinimo 
ve iksn į , t a i m a i š a t i s dar 
padidėtų. 

I kitas J. Vitėno Maž. Lie
tuvos istorijos svarstybas nerea
guosiu, nes į jas atsako M. Gelži
nio studijinis straipsnis „Trem
ties mažlietuvių polit inė veik
la i r s iek ia i" , atspausdintas 
1985 m. „Naujosios Vilties" žur
nalo 18 nr-yje, psl. 38-55. Be to, 
jaučiu pareigą J. Vitėnui pa
dėkoti už raginimą skelbti Maž. 
L ie tuvos p r o b l e m a s ta rp
tautinėje derybų arenoje. Tokiu 
pasiūlymu Vitėnas mums pa
dėjo pergalėti savo kolegos, kito 
Vliko valdybos nario priešingą 
nuomonę, kad re ik ia Maž. 
Lietuvą nutylėt i . Pareiškė: 
, , 0 dabar aš ska i t au , kad 
politiškai šito (Maž. Lietuvos) 
klausimo kėlimas yra visiškai 
nenaudingas todėl, kad jis er
zina vokiečius". (Ar tik ne 
lenkus?). Skaityk 1982 m. „Tė
vynės Sargo" Nr. 2(52), psl. 
42/43. 

O n M K j i KMIECtK REALTORS 
A 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
i 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei noriteparduoti ar pirkti savo nud-
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambint; Danutei 
Šėerbaltel Mayor dėl sąžiningo patar-J 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

-!* 

m 
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 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

USTINGS NEEDED 
Two to twe!ve flat buildings. 

Oualtfied Buyers. 
Free market evaluatlort. 

Call Bill Paplauskas. 
A & F Real Estate. 

735-8000 

H E L P VVANTED 

TOOL & DIE MAKER 
Four-slide specialis: needs expenenced Tool 
Maker. Familiarity with four-slide machines 
prefered. single shift. good pay and benefits. 
Apply m person or call: 

476-7600 
JOHN AMANN SONS CO. 

5809 S. OAKLEY, CHICAGO 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

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

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

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

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

BRONIUS KVIKITS 

^ V LIETUVOS 
W BAŽNYČIOS 

TCHURCHES Of LITHUANIA 

Kaišiadorių vyskupija 

Illinois gyventojai dar prideda Si.84 valstijos mokesči' 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SAUJA S K A T I K Ų , premijuotas detektyvinis 
romanas. Kazys Almenas. 198 psl $10.00 

L IETINGOS D I E N O S PALANGOJE, detektyvinis 
romanas. Kazys Almenas. 200 psl. ; . . . . $10.00 

TAUTVILĄ, romanas. Juozas Kralikauskas. 205 
psl $4.00 

M O N S I N J O R A S - Z E N O N A S I G N O N I S . Redagavo 
Klemensas Jūra. 383 psl $10.00 

PRAEITIS KALBA. Gudija — dienoraštiniai už
rašai. Zenonas Ignonis. 285 psl $10.00 

LIETUVIŲ T A U T O S A K O S L O B Y N A S I ir II dalis. 
Dvasios ir žmonės, liaudies magija ir medi
cina. Jonas Balys. 226 psl $3.00 

L IETUVOS Ž E M Ė S ŪKIS 1918-1940. Bronius 
Povilaitis. 3 6 7 psl $18.00 

DANGUS N U S I D A Ž O R A U D O N A I , pirmosios 
tremties memuarai ..Laisvę praradus" J . 
Keliuotis. 359 psl $12.00 

PARTIZANŲ K O V O S L IETUVOJE, II laida. Kęst. 
Girnius. 422 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



RENGINIAI 
CHICAGOJE 

Birželio 4 d. — Puodžiūno 
baleto studijos pasirodymas 
Jaunimo centre. 

Birželio 5 d. — Alto ruošia
mas Sov. Sąjungos vykdomo lie
tuvių tautos naikinimo 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

— Abiturientų balius Sabre 
Room „Krištolo" salėje. Ruošia 
Lietuvių Moterų fed. Chicagos 
klubas. 

— Anglijos klubo gegužinė 
Saulių namuose. 
" Birželio 8 d. — Tėvo dienos 
programa „Seklyčioje". Pradžia 
3 vai. p.p. 

Birželio 10 d. — M. Motekai-
čio pianino studijos mokinių 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Birželio 14 d. - Paplaukio
jimas laivu Michigano ežere. 
Organizuoja „Seklyčia". 

Birželio 15 d- — Baisiojo 
Birželio minėjimas „Seklyčio
je". Pradžia 2 vai. p.p. 

Birželio 18 d. — Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus 22 
gimtadienio šventė. 

Birželio 19 d. — A.a. dr. 
Mykolo Devenio 10 m. mirties 
metinių minėjimas-akademija 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
J. Daugėlos paskaita; meninė 
dalis — fleitininke muz. Asta 
Šepetytė. 3 vai. p.p. rengia De-
venių Kultūrinis fondas. 

Birželio 22 d. - Dr. A. Vana-
gūno paskaita „Seklyčioje". 
Pradžia 1 v. p.p. 

— Vyresniųjų pietūs ir pasi
linksminimo popietė „Seklyčio
je". Pradžia 3 vai. p.p. 

Birželio 26 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Šaulių 
namuose. 

Birželio 28 d. — Vyresniųjų 
lietuvių centro savanorių pietūs 
„Seklyčioje". 12 vai. 

Liepos 4 d. — Metinė Lietu
vos Vyčių gegužinė-piknikas 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje ir kieme, 
Brighton Parke. 

Liepos 10 d. — Šv. Kazimiero 
seserų „Vasaros" festivalis vie
nuolyno sode, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. 

Liepos 31 d. — „Draugo" 
gegužinė. 

Rugpjūčio 7 d . — Lietuvių 
Tarybos gegužinė Grinių sody
boje", Lockport, IL. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugpjūčio 14 d. — Tautinės 
sąjungos metinis piknikas Atei
tininkų namų sode. 
— Marijos metų užbaigimo 
šventė (Chicagos ir apylinkių) 
įvyks Švč. M. Marijos Gimimo 

' parapijos bažnyčioje 3 vai. p.p. 
Rugpjūčio 21 d. — „Lietuvių 

Balso" laikraščio gegužinė Gri
nių sodyboje, Lockport, IL. 

— Ateitininkų namų geguži
nė namų sode, Lemonte. 

Rugpjūčio 28 d. - BALFo 
tradicinė gegužinė Jaunimo 
centre. 

— Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis išvažiavimas 
į gamtą — Ateitininkų namų so
de, Lemonte. 

Rugsėjo 8-11 d. — Santa
ros-Šviesos federacijos 35-tas 
suvažiavimas Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich. 

Rugsėjo 18 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugsėjo 25 d. - „Draugo" 
banketas Martinique salėje. 

Spalio 1 d. — „Kernavės" 
tunto veiklos 30 metų sukakties 
pokylis Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro" salėje. 

— „Ateities" vakaras Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių dr-jos 50 metų 
sukaktuvinis pokylis Šaulių 
namuose. 

Spalio 2 d . - „Nauji vardai 
— nauji balsai I" koncertas Jau
nimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Pranciškiečių seserų rė
mėjų seimas Marijonų vie
nuolyne. 

Spalio 8 d . - Jūrų šaulių 
„Klaipėda" kuopos metinis 
pokylis Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

Spalio 9 d. — Spalio 9-tosios 
— Vilniaus pagrobimo minė
jimas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių sąjun
gos Chicagos skyrius. 

Spalio 17 d. — Kultūrinė 
popietė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Bus rodomos lietuviš
ko gyvenimo įvykių skaidrės. 

— Tautinių Namų sukaktu
vinis pokylis LTN salėje. 

Spalio 21 d. — Metinis Lie
tuvių Foto parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre] Rengia Budrio vardo 
Foto archyvas. Tęsis iki spalio 
30 d. 

Spalio 22 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo Chicagoje balius 
Šaulių namuose. 

— Lietuvos Dukterų dr-jos 
Rudens balius Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Spalio 23 d. — Šv. Kazimie
ro seserų rėmėjų metinė vaka
rienė Pressman salėje, prie 
57-tos ir Kedzie. 

Spalio 28 d. — Jono Aisčio 
„Raštų" pirmojo tomo sutiktu
vės Jaunimo centro kavinėje. 
Ruošia ateitininkų sendraugių 
Chicagos skyrius. 

Spalio 29 d. - LB Brighton 
Parko apylinkės metinis pokylis 
Šaulių namuose. 

Spalio 30 d. — Dainavos an
samblio „Užgavėnių" spektak
lis Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

Lapkričio 4 d. — Vakaronė ir 
Foto parodos premijų įteikimas 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Budrio vardo Foto archyvas. 

Lapkričio 5 d . - Lietuvių 
Operos tradicinis balius, koncer
tas ir laimingų bilietų trau
kimas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio vakaronė Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

Lapkričio 6 d. — Marijonų 
Bendradarbių žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno salėje. 

Lapkričio 12 d. — Lietuvių 
Fondo vajaus pokylis Marti-
nique salėje. 

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo metinis balius Lietuvių 
Kultūros muz. „Gintaro" salėje. 

Lapkričio 18 d. — Skautybės 
įkūrimo 70-mečio minėjimas 
Jaunimo centre. Rengia Chica
gos skautininkų,-kių Ramovė. 

Lapkričio 20 d. — „Nauji 
vardai — nauji balsai II" kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

Lapkričio 26 d. Futbolo klu
bo „Lituanica" tradicinė sezono 
užbaigimo vakarienė su šokiais 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Gruodžio 2 d. — Ateitininkų 
sendraugių Chicagos skyriaus 
vakaronė Jaunimo centro kavi-

Gruodžio 10 d. — A. Kairio 
dramos premjera. Jaunimo cen
tro didž. salėje ruošia Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus komi
tetas. 

Gruodžio 11 d. — A. Kairio 
dramos pastatymas Jaunimo 
centre. Atlieka Los Angeles Lie
tuvių Dramos sambūris. Ren
gėjas — Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus komitetas. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujų Metų sutikimo 
balius Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 2 d. 

Kr. Donelaičio lit. aukšt. mokyklos mokiniai su pranešėju prel. J. Prunskiu. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

KOMUNISTŲ ŪKINĖS NEGEROVĖS 

nimą. Komunistiniuose kraš
tuose to nėra, nes komunistai 
yra liaudies priešai. 

Dėl komunistų ūkinės ne
tvarkos po 70 metų nuo 
komunistinės sistemos įsiga
lėjimo komunistai ir dabar dar 
perka javus iš užsienio, perka 
kaip atsilikęs kraštas ir kitus 
maisto produktus iš Europos 
rinkos, nes savų maisto pro
duktų neužtenka. Vien 
propagandos neužtenka, kad 
karvių melžėja iš vienos karvės 
per metus primelžė 700 kilo
gramų pieno arba kiaulių šėrėją 
kiaules išaugina po 500 gramų 
per dieną. Tai geriausi re
zultatai visoje respublikoje. O 
tuos rezultatus nusineša oku
pantai. Ar Maskvos valdovai pa
klausys praktiškų ekonomistų 
patarimo — nežinia, nes parti
ja daugiau naudojasi jėga, negu 
žmoniškumu. 

MOTOCIKLISTŲ MIR T Y > 

Keturi motociklistai Padėkos 
dienos savaitgaly buvo užmuš
ti, o vienas — ligoninėje. Visi 
žuvusieji važiavo be šalmų. 

AERODROMAS ELGINE 

Planuojama Elgine pastatyti 
mažą aerodromą. Tuo rūpinasi 
to miesto Prekybos rūmai. 

PARKŲ ORKESTRŲ 
KONCERTAS 

Chicagos parkų orkestrai, stu
dentų simfonija, Vaikų choras, 
Horner Parko džazo orkestras 
birželio 5 d. 2 v.p.p. Grant Par
ke, Petrilo estradoje duos 
koncertą. 

Pavergtos Lietuvos komunis
tai, kai jie rašo apie Lietuvos 
laisvės laikus, jie Lietuvą 
vadina buržuazine, kurią valdė 
baltarankiai. Dabar Lietuva 
pavergta rusiškųjų komunistų. 
Komunistai aiškina, kad dabar 
žmonės geriau gyvena, negu 
anais laisvės laikais. Ar tai yra 
tiesa? Į tai atsako pačių lietuvių 
komunistų mokslo žmonės. 
Vienas tokių yra ekonomijos 
daktaras profesorius Kazimie
ras Antanavičius. J is savo 

VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ KUNIGŲ 

REKOLEKCIJOS 
Sielovados vedėjas kun. An

tanas Bunga suruošė Vokietijoje 
besidarbuojantiems lietuviams 
kunigams rekolekcijas, kurios 
įvyko gegužės 17-20, Mem-
mingene. Joms vadovauti at
vyko iš JAV-bių kun. Jonas 
Kidykas, SJ. Rekolekcijose daly
vavo Vokietijoje gyvenantieji 
kunigai: Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap. Antanas Bunga, Jo
nas Dėdinas, Petras Girčius, 
Konstantinas Gulbinas, OFM 
Cap., Bronius Liubinas, Alfon
sas Riškus, Kazimieras Senkus 
ir Prancūzijoje besidarbuojąs 
prel. Jonas Petrošius. 

Po trijų susikaupimo dienų 
įvyko pusdienį užtrukęs pasi
tarimas, kuriame Sielovados 
vedėjas kun. Antanas Bunga pa
dėjo rekolekcijų vedėjui kun. 
Kidykui, SJ. Toliau jis dar 
priminė pereitų metų kunigų 
pastangas, minint Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų. Užsi
minė taip pat apie Salzburgo 
(Austrijoje) arkivyskupijos 
planus išleist i l ie tuviškai 
didesnį kiekį Šv. Rašto, skirto 
Lietuvai. 

Buvo aptarta vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, Vokietijoje 
lankymosi eiga. Vysk. Baltakis 
atskris iš Romos į Hamburgą 
spalio 7 ir kitą dieną susitiks su 
S. Vokietijos lietuviais. Spalio 9 
jis bus Lebenstedte, kur lie
tuvius aptarnauja kun. Kons
tantinas, Gulbinas, OFM Cap.; 
spalio 14-15 lankys kun. Petro 
Girčiaus sritį; spalio 16 vėl bus 
Gulbino „parapijoje", šį kartą 
Muehlheim vietovėje; spalio 22 
vysk. Ba l tak is S tu t tga r t e 
aplankys kun. Kazimiero Sen
kaus aptarnaujamosios srities 
lietuvius, o spalio 23 jis bus kun. 
Jono Dėdino aptarnaujamame 
Huettenfelde, į kurį bus su
kviesti lietuviai taip pat iš kun. 
Bernatonio, ir kun. Liubino 
aptarnaujamųjų sričių. 

Kelionės pabaigoje vysk. Bal
takis, ir visi Vokietijos lietuviai 
kunigai bus Frankenthal mies
te pas kun. Bronių Liubiną ir 
ten apžvelgs įvykusįjį vyskupo 
vizitą bei mes žvilgsnį į ateities 
darbų planus. 

B. L. 

J . VAICELIŪNAS 
daugiavardžiame straipsnelyje 
paliečia pavergtos Lietuvos 
ūkines negeroves (Švyt. 1985. 
Nr. 22, 6 p.). 

Jis savo straipsnį pradeda 
apie žmonių norą praturtėti. Jis 
tuos žmones suskirsto į 3 
grupes. Pirmieji mano sau tur
to įsigyti kokia nors laime: iš 
žemių iškasti pinigų katilą, 
loterija ar pan. Antrieji galvoja, 
kad turto galima gauti kituose 
kraštuose, bet ir tie ne visi tų 
turtų gauna. Esą, geriausias 
tu r t ams įsigyti kelias y ra 
darbas. 

Tie visi pasakymai turtui įsi
gyti duoda mažai vilčių. Laisva
jame pasaulyje, kur žmonės turi 
gerus uždarbius ir laisvę, jie to 
turto įsigyja greičiau. Komunis
tų valdomuose kraštuose liaudis 
vos užsidirba pavalgymui, jei 
gauna nus ip i rk t i mais to 
produktų. Anot vienos tautietės 
iš pavergtos Lietuvos: „Pas mus 
taip pat yra maisto produktų, 
tik ne visuomet jų gali gauti". 
Iš ko komunistinė liaudis kraus 
turtus? Komunistų vadai pama
tė, kad grynai pagal komunis
tinę sistemą žmogui normalaus 
gyvenimo nėra, todėl jis pradėjo 
duoti šiokią tokią laisvę ūkinėje 
srityje. Kolchozininkai ir kai 
kurie kiti žmonės pradėjo augin
ti gėles, daržoves ir kitus mais
to produktus. Tokiu būdu krašto 
gyventojai kiek palankiau apsi
rūpina maisto produktais. Esą, 
šių lobių suma ir sudaro žmoni
jos turtą. Šis tas laimėta, bet čia 
dar ne taškas. Jei po 70 metų 
nuo komunistinės sistemos 
įvedimo žmonės dar stovi eilėje 
prie maisto produktų krautu
vės, tai kokie čia laimėjimai? 

Štai žemdirbys darbymečiu. 
Darbo diena trunka iki kelio
likos valandų — kolūkyje ir in
dividualiniame ūkelyje. O dar
bo efektyvumas? Specialistai 
apskaičiavo, kad darbo efekty
vumas nėra našus: nėra auto
mašinos, trūksta kuro, sugedo 
traktorius, trūksta atsarginių 
dalių, blogas darbo organizavi
mas, prastovos sudaro apie 30% 
darbo laiko, darbo nuostolių. 

Visokie nenumatymai, neap-
skaičiavimai duoda gamybinius 
nuostolius. Kapsuko 50 maisto 
pramonės automatų gamybinis 
susivienijimas išleidžia tik 16% 
aukščiausios kategorijos pro 
dukcįįos, o tuo tarpu net 77% 
produkcijos yra morališkai pase
nusių. Žinoma, prastoji produk
cija liks kitam šimtmečiui. 

Prieina jau prie pagrindinių 
dalykų. Kita vertus, ar iš tik
rųjų mums reikalinga tiek daug 
dirbančių mokslo srityje? Juk 
šalia efektyvių ir praktiškai 
reikalingų tyrimų egzistuoja 
aibė spekuliatyvinių mokslo 
darbų, kasmet nagrinėjamos vis 
tos pačios temos. Gaunasi taip, 
kad mokslininkai dirba sau, o 
gamybininkai — sau. Plyšys 
tarp jų iki šiol didėjo. Moksli
ninkai kaltina gamybininkus, o 

gamybininkai — mokslininkus, 
o tobulybė pasiekiama tik 
svajonėse. Taigi baltarankių 
pavergtoje Lietuvoje yra keletą 
kartų daugiau, negu jų buvo 
anais laikais, o naudos iš jų 
mažai. 

Sakoma, kad juo daugiau 
kuro išleidžiama pro kaminą, 
juo didėja gamyba. Bet yra ir 
priešingai. Daug nuostolių pati
r iama dėl atsarginių dalių 
trūkumo. Juk atsarginės dalys 
daug pigesnės, negu laikyti 
mašiną be darbo. Nuostolių su
sidaro ir dėl nesiskaitymo su 
turtu, nes jis yra valdiškas. Der
liaus nuėmimo metu keliuose 
pribarstoma grūdų, trąšų, linų 
ir kitokių ūkinių vartybių. Tik 
per vieną sezoną dėl blogos dar
bo organizacijos nustojamas net 
kelių metų prieauglis. O kur 
dar derliaus nuostolis dėl nenor
malios transportacijos, kai 
derlius gabenamas už 300 km , 
o kartais dalis to derliaus po 
kiek laiko vėl transportuojama 
atgal. 

Reikia pripažinti, kad valdy
mo sferoje prarandame didelę 
dalį sukurtojo potencialo dėl to, 
kad blogai veikia ūkio mecha
nizmas, ekonominiai ir so
cialiniai svertai, dėl nepilno 
planų suderinimo ir subalan
savimo, dėl specializuotų or
ganizacijų interesų priešta
ravimo, dėl nepertraukiamo 
valdymo personalo, o drauge dėl 
biurokratizmo augimo. 

Daug ir komunistų pastebi, 
kad reikia pertvarkyti ekono
minę ūkio sistemą. Ji ir pert
varkoma, bet labai nežymiai, 
nes nenorima nustoti senosios 
komunistinės sistemos. Daug ir 
komunis tų k laus ia , kodėl 
komunistinėje sistemoje taip 
nesiseka su ūkiniais reikalais? 

Atsakymas į visus „kodėl", 
manau galėtų būti toks: mes 
galime gerokai padidinti pramo
nės ir žemės ūkio produkcijos 
gamybą, pagerinti produkcijos 
kokybę, gerokai sumažinti 
kapitalinių įdėjimų pirkimo lai
ką ir padidinti fondo grąžą, 
paspartinti mokslo ir technikos 
pasiekimų panaudojimą. Tam 
re ik ia t ik pasiekt i , kad 
galutiniais gamybos rezultatais 
būtų suinteresuotas kiekvienas, 
kas dirba, kas gauna darbo 
užmokestį. Nemažus nuostolius 
liaudies ūkiui vis dar daro per 
didelis tikėjimas administra
vimo galia. Kai kurie vadovai 
tebemano, kad pakanka tik 
duoti nurodymą, paspausti ir 
viskas bus taip padaryta. 

Lr komunistinių kraštų kai 
ku r i e ekonomistai numato 
geresnius ekonominius kelius 
geresniam liaudies gyvenimui 
sukurti . Betgi dar per daug yra 
administracijos — baltarankių, 
kurie galvoja, kad viskas turi 
eiti taip, kaip jie numato sėdė
dami prie stalo. Vistik žmogus 
daugiau iniciatyuvos parodys 
tada, kai jis dirba sau arba ui 
darbą gauna Žmonišką atlygi-

A.tA. 
JUOZAS NARVAIŠIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1988m. birželio 1 d., 6 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Daugailiuose. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margareta (buv. 

Kisielienė), sūnus Thomas, dukros: Virginia Bužėnienė su 
vyru Rimantu ir dukra Aušrelė; Nijolė Hrubec su vyru Ronald 
ir vaikais: Kim, Ronald ir Steven; Pranė su vyru Frank Perri 
ir vaikais: Paul ir Angelina Impallaria; podukra Helena 
Mingelienė su vaikais: Rūta Scavo, Rita Messeline, Vytu ir 
Romu; posūnis Zigfridas Conrad su žmona Ella. 

Gedulingos pamaldos už velionio sielą bus penktadienį, 
birželio 3 d., 9 v. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose. 

Laidotuvės privačios. 
Nuliūdę žmona, sūnus, dukros, podukra, posūnis ir 

anūkai. 

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-O7 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 SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 97^4410 
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 501 h Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x Algio Bylos muz ik ine 
grupė „Piper Road Spring 
Band" gros sekmadienį, birželio 
5 d., tarp 10-12 vai. ryto, Bata-
via, EL., Fox River saloje (Lau-
rel St. ir Hghw. 25). Tuo metu 
ten vyks Mid-America kanojų 
lenktynės. 

x Vladas I šgana i t i s . buvęs 
ilgametis Vytauto Didž. Šaulių 
rinktinės Chicagoje vadas, pra
ėjusį pirmadieni, vykdamas į 
Mirusiųjų prisiminimo iškilmes 
Šv. Kazimiero kapinėse, pake
lyje įvykusioje automobilių ava
rijoje buvo sužeistas ir šiuo 
metu gydomas Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Didesnių sužalojimų 
nėra, tad tikimasi greito palei
dimo iš ligoninės. 

x Chicagos skau t in ink ių 
draugovės sueiga įvyks birže
lio 6 d. Bronės Variakojienės 
namuose, 6919 S. California 
A ve. Pradžia 7 vai. vak. Visos 
skautininkės kviečiamos. 

x . .Lituanica — L i t h s " fut
bolo k o m a n d a šį sekmadienį, 
birželio 5 d., vėl žais pirmeny
bių rungtynes prieš VVauconda 
miestelio „Chiefs". Rungtynės 
vyks Marąuette Parko aikštėje. 
Pradžia 3 va i . p .p . Visi 
kviečiami savo atsilankymu pa
drąsinti savo komandą. 

x Kęstutis S lo tkus , agro
nomas, gimęs, užaugęs Kolum
bijoje ir sukūręs lietuvišką 
šeimą, šių metų birželio 25 d. 
Toronte Pasaulio lietuvių IV 
kultūros kongreso svarstybose 
„Šeima — lietuviškumo stip
rybė" pasidalins savo gyvenimo 
patirtimi, kaip galima išlikti lie
tuviu, augant toli nuo lietuviš
kų centrų. 

x Jaunuč ių ateitininkų sto
vykla įvyks liepos 17-31 d. Dai
navoje. Dar yra vietų, tačiau po 
birželio 15 d. nebegalėsime 
priimti registracijų. Skubiai 
registruokitės pas Eglę Pauli-
kienę, 9 S. 221 Rosehill Ln., 
Downers Grove, 111. 60516, tel. 
(312) 985-5579. 

x Lietuvos Duk te rų drau
gijos Melrose P a r k o skyr ius 
birželio 5 d. Eagles salėje (147 
19th Ave.) ruošia Padėkos 
pietus visiems geradariams ir 
bendradarbiams. Kviečiame 
seses su vyrais ir svečius. 

x Mykolas D r u n g a The Ob-
server birželio numeryje re
cenzuos Vi ln iaus J a u n i m o 
Teatro pastatymą „Pirosmani, 
Pirosmani". 

x Vy tau ta s Aukš t ina i t i s , 
Ft. Lauderdale, Fla., jau daugelį 
metų remia dienraštį didesnė
mis aukomis. P ra tęsdamas 
prenumeratą 1988 metams, vėl 
pridėjo visą šimtinę. Vyt. Aukš-
tinaičiui, mūsų garbės pre
numeratoriui ir dosniam rėmė
jui, tariame nuoširdų ačiū. 

x Liet. Montessori dr-jos 
ruošiama gegužinė įvyks sek
madienį, birželio 5 d. 12-5 v. p.p. 
naujųjų Pasaulio Lietuvių Cen
tro patalpų kieme. Adresas: 511 
E. 127 St., Lemont. Bus ska 
naus maisto, gėrimų, vaikams 
žaidimų ir įvairių pramogų. 
Laukiame visų! 

(sk) 

: % NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Bronis lava Paulavičius, 
Dovvners Grove, 111., nuoširdi 
„Draugo" rėmėja, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x A n t a n a s Mičiūnas, Red 
ford, Mich., žiemą praleido 
Delray Beach, Fla., pakeis
damas „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, pridėjo ir 15 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Anna Krywonis , Balti-
more, Md., „Draugo" paramai 
atsiuntė 15 dol. auką. A. Bliu-
dakis, Chicago, 111., K. Narbu-
taitis, Cleveland, Ohio, Valeri
ja Sodys, Rochester, N.Y., Kos
tas ir Ona Žolynai, Ormond 
Beach, Fla., Vyt. Valukas, New 
Haven, Conn., įvairiomis pro
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x J . ir V. Pleiriai , Mary 
Smolicz, Chicago, 111., Beatriče 
G. Miceika, Torrance, Cal., E. 
Kersnauskas, Cleveland Hts., 
Ohio, Edmuntas Kybartas, San
ta Monica, Cal., Maria Bonatas, 
Los Angeles , Cal . , Elena 
Jasnauskienė, Yucca Valley, 
Cal., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J u r g i s Gepner i s , Union 
Pier, Mich., Jonas Jonynas, 
Meriden, Conn., O Adomai
tienė, Annandale, Virginia, Pr. 
Tamulionis, Indialantic, Fla., 
Elena Pajėda, Chicago, 111., 
Aleksas S a d a u s k a s , Hot 
Springs, Ark., Joseph Staugas, 
Detroit, Mich., Paul Jankus. 
Chicago, 111., Juozas Agurkis, 
Omaha, Nebraska, Romualdas 
Nemickas, Highland, Ind., Pra
nas Ramonaitis, Chicago, 111., 
pratęsdami prenumeratą, pri
dėjo po 10 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x J . Gramas , Oak Lawn, 111.. 
Emilija Zinkevičius, Chicago, 
111., Vladas Šimutis, Redford, 
Mich., Mary Ankudas, Balti-
more, Md.. Vincas Urmana-
vičius, Detroit, Mich., Stasys 
Melnikas, Philadelphia, Pa., 
Ona Jarušauskienė, Dorchester, 
Mass. , J u r g i s Bradūnas , 
Baltimore, Md., A. Jakubėnas, 
Los Angeles, Cal., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams su 10 dol. auka, 
kuri skirta už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x V i n c a s G r y b a u s k a s , 
Brockton, Mass., Dovydas Pleš-
kys. Miami, Fla., Alfonsas 
Gerčys, Belleville, 111., Kazimie
ra Laikunas, Cleveland, Ohio, 
Jonas Balnius, St. Petersburg 
Beach, Fla., Charles Sadauskas, 
Baltimore City, Md., Genytė 
Dirsė, St. Petersburg Beach. 
Fla., Vacys Slusnys, Detroit, 
Mich., Liudwig Špokas, Wood-
haven, N.Y., Elena Sniegaitis, 
Juno Beach, Fla.. Bronius 
Šatkūnas, No. Canton, Conn., 
Alf. Tamošiūnas, Cicero, 111., V. 
P. Kuzma, London, Kanada, 
Stasys Vaškelis, Framingham, 
Mass., pratęsdami prenumera
tą, atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Sofija Baleckai t is , East 
Chicago, Ind., pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 20 dol. auką. S. Baleckaitį 
įrašome į garbės prenumerato 
rių sąrašą, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Saulius Šaltenis, Jaunimo 
teatro dramaturgas, skaitys iš 
naujausios savo kūrybos Šį 
penktadienį, birželio 3 d. 8 v.v. 
J a u n i m o cen t ro kavinėje. 
Rengia Santara-Šviesa. 

^ (sk) 
x Anglijos lietuvių klubo 

Chicagoje gegužinė bus šį sek 
madienį, birželio 5 d. Šaulių 
salėje. Šokiams gera muzika, 
loterija. Veiks maisto ir gėrimų 
barai. Visi nariai su svečiais 
maloniai kviečiami į gegužinę 
atsilankyti. (sk) 

Religinio meno parodoj Čiurlionio galerijoje susitikę: dail. Marija Ambrazaitienė. Mykolas Drunga, 
viešnia iš Lietuvos ir Marija Remienė. N u o t r j T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS JAUNIMO 

TEATRO SPEKTAKLIAI 

Vilniaus Lietuvių Jaunimo 
teatras, atskridęs į Chicagą 
dalyvauti Tarptaut iniame 
teatrų festivaly gegužės 29 ir 30 
dienomis turėjo dar specialias 
programas Chicagos lietuviams. 
Antrą dieną į programą buvo 
įnešta kai kurių naujumų. Abi
dvi dienas buvo pilna Jaunimo 
centro salė. Sekmadienio spek
taklio pradžioje visa publika, 
visi dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną. Programą atliko Lie
tuvos Jaunimo teatro kūrybinė 
grupė: J. Aniu'.ytė, VI. Bag
donas, S. Boreikis, A. Grašys, F. 
Jakštys, J. Juraševičius, I. 
Kartašova, R. Karvelis, Kr. 
Kazlauskaitė. I. Kriauzaitė, 
Alg. Latėnas. D. Overaitė, V. 
Petkevičius, J. Pocius, V. Po-
dalskaitė, Eug. Pleškytė, S. 
Sipaitis, K. Smoriginas, D. 
Storyk, A. Storpirštis, Ant. 
Šurna, I. Tamošiūnaitė, V. 
Taukinaitis, J. Vaitiekaitis, 
Eug. Zebertavičiūtė. 

Režisieriai: D. Tamulevičiūtė 
ir Eim. Nekrošius. 

Daugelis Chicagos lietuvių 
buvo pamatyti spektaklių ..Dė
dė Vania" ir ..Pirosmani", 
stebėjo aktorių profesinį pajė
gumą, tai tas paskatino gausiai 
atvykti ir į spektaklius Jaunimo 
centre. Sceną atidarius, pasi
rodė didelė aktorių grupė. Salė 
plojo jiems, o jie — publikai. E. 
Sakadolskienė juos pasveikino, 
pasidžiaugė, kad galėjo susi
jungt i Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir išeivijos sostinės — 
Chicagos lietuviai. Pasirodė, 
kad svečiai ne vien geri akto
riai, bet sudarė ir pajėgų chorą, 
ką parodė pradžioje sudainuo 
darni liaudies dainą „Oi tu 
sakai". Raiškia deklamacija J. 
Jaruševičius atgaivino Done

laitį ištrauka iš „Metų"'. Geras 

mikrofonas raiškiai perteikė iš
raiškingą deklamaciją. Tai buvo 
komiški ir giliai lietuviški žo
džiai. Pavardėmis buvo iškvies
ti kūrybingos lietuvių grupės 
aktoriai, kurių nusilenkimą 
lydėjo gyvi publikos plojimai, 
entuziazmas dar padidėjo, sumi
nėjus, kad „visi suvalkiečiai". 
Buvo iškviestas ir dramaturgas 
S. Šaltenis, kuris yra ir futbolis-
tas, net įsijungęs į lietuvių Li-
tuanicos klubo rungtynes 
Chicagoje. Iškvietė ir Arūną 
Čiuberkį, talkinantį su ver
timais. 

Toliau davė ištraukas iš jų 
statomų veikalų. Pirmiausia 
monologas, daina iš J. Marcin
kevičiaus „Daukanto". Tai buvo 
malonus V. Bagdono ir S. Ba-
reikio duetą- ir žodiniais paaiš
kinimais; čia girdėjosi ir liaudiš
ki tarmiški garsai. Publikos 
bendravimas su aktoriais buvo 
šiltas. A. Latėnas dainavo A. 
Strazdo giesmes, deklamavo jo 
poeziją — vis aukštaičių tarme. 
Kalbėjo apie girtuoklį kiškį. 
Aktoriška išraiška įnešė 
deklamacijon daug gyvumo, iš
šaukdama publikos juoką. Džiu
giai skambėjo patriotine nuo 
taika, buvo ryškios humanis
tinės mintys. Jo perteikime 
Strazdo kūryba įgijo naują 
gyvumą. 

Mergaičių trio — K. Kazlaus
kaitė, E. Pleškytė, V. Podalskai-
tė — perteikė liaudies nuotaikas 
daina — auga vobelėlė. Atėjo ir 
vyrų sutartinė — barzdotų V. 
Bagdono ir V. Petkevičiaus 
duetas. 

Iš Lietuvoje didelio susi
domėjimo susilaukusio drami
nio veikalo ..Duokiškis" ištrau
ką su giliu išgyvenimu suvai
dino R. Karvelis, A. Latėnas, R. 
Vilkaitis. Pirmame suole sėdėjo 
ir autorius S. Šaltenis. Čia 
girdėjosi ir religinė mintis, ir 
tėvynės vardas, ir išėjęs į mišką 
jaunimas bei enkavedisto 

užpuolis. Suvaidinta dideliu 
meniškumu. K. Kazlauskaitė 
deklamavo apie Lietuvos mo
teris, deklamavo iš Mačernio 
Duobkasį kapuose, išryškinant 
tikėjimą j meilę. Pasakojo, kaip 
seniau buvo daug velnių, kurie 
norėjo auksu, laime pirkti 
sielas, dabar — daugelis savo 
piktybėmis siūlo parduoti sielas, 
kuriomis net ir velniai nebesi
domi. 

J. Jakštys, padeklamavęs 
Miškinio eilėraštį Poetui, išryš
kino Vienožindžio likimą. 

Pirmoji dalis baigėsi visų pajė
giai sudainuota liaudies daina 
Ant Nemuno kranto. 

Antroje dalyje pradžioje pasi
rodė du aktoriai su humoris
tiniu savo įspūdžių aptarimu. 
Trimis styginiais instrumentais 
pritardami, S. Bareika, V. 
Petkevičius, K. Smoriginas 
dainavo jų pačių kūrybą. Su 
instrumentų pritarimu dainavo 
S. Nėries apie palaimintą gim
tą šalį. Paskutinė jų daina buvo 
mamoms. Deklamavo A. Žu
kausko humoreskas V. 
Bagdonas. 

Du aktoriai humoristinėmis 
įtarpomis maloniai linksmino 
svečius. Akordeonu pritar
damas, K. Smoriginas džiugino 
publiką, Vienožindžio „Senmer
gės daina" iš spektaklio Rožės 
pražydėjimas tamsoje. D. 
Overaitė ir R. Vilkaitis pasirodė 
su improvizacija „Senmergė" iš 
spektaklio „Nuogi karaliai". 
Komiškas vaidinimas labai pra
juokino publiką. A. Grašys 
aukštaitiška tarme pasakojo 
savo „nuotykius" — monologas 
itin juokingas. S. Bareikis ir S. 
Sipaitis (vienas apsirengęs 
mergina) pasirodė su vokaline ir 
choreografine j ta rpa , per
teikdami tą humoristiniu stiliu
mi. Tai buvo „ekstrasensinė 
miniatiūra" „Akimirka". Pa
baigai nuskambėjo solistų V. 

Ados Sutkuvienės ir Zitos Sodeikienės paveikslu parodos Balzeko muziejuje atidarymo dieną. 
Viduryje abi menininkes apsuptos Akademinio skautu sąjūdžio nariu. Nuotr. J . Tamulaič io 

PAMALDOS 
ŠV. KAZIMIERO 

KAPINĖSE 

Kapinių puošimo diena, gegu
žės 30, buvo saulėta, tai gausiai 
lietuvių prisirinko į Šv. Kazi
miero kapines. Dalyvaujant ir 
vysk. V. Brizgiui, šv. Mišias au
kojo tėvų marijonų provinci
jolas, kun. dr. V. Rimšelis, drau
ge su keliais kitais lietuviais 
kunigais. Giedojo Liet. vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Faustro Strolios. Pamoksle kun. 
dr. V. Rimšelis priminė, kad 
daugiau turbūt dabar lietuvių 
yra kapinėse, kaip pačiame Chi
cagos mieste. Nes jau gal turime 
daugiau draugų tarp mirusių, 
kaip tarp gyvųjų. Skatino 
ugdyti Dievo meilę, kurios lieps
na išdegina mūsų netobulumus. 

Daugelis žmonių ėjo prie Šv. 
Komunijos, kurią dalino penke
tas kunigų. Po šv. Mišių, kapi
nių administracijos vardu kun. 
J. Kuzinskas, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas, 
padėkojo su vėliavomis dalyva
vusiems šauliams, Kolumbo 
vyčiams, veteranų postams, 
ypač dėkojo L. Vyčių chorui ir 
jo vadovui muz. F. Stroliai, 
dėkojo visiems gausiai susi
rinkusiems. 

Gerai veikė mikrofonai, tai 
visiems gerai girdėjosi. Po 
pamaldų sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. 

Tuoj po to buvo apeigos prie 
kapinių steigėjų paminklo. Tą 
organizavo L. Bendruomenės 
pasauliečių komitetas ir Sklypų 
savininkų draugija. Apeigas 
pradėjo Sklypų savininkų drau
gijos pirm. St. Valinskas, pa
kviesdamas kapinių direktorių 
kun. J. Kuzinską atlikti religinę 
dalį. Maldoje prisiminti ka
pinių steigėjai, taipgi visi kapi
nėse besiilsintieji ir visi mirę 
lietuviai, kur jie bebūtų palai
doti. 

Kun. Kuzinskas palaimino 
vainiką, kuris buvo padėtas prie 
kapinių steigėjų paminklo. LB 
komiteto pirmininkas Alg. Re
gis patriotinės ir religinės 
minties kalboje išryškino mirtįr 
kaip prasmingo gyvenime 
atpildą. 

Sugiedota Marija Marija, Lie
tuvos himnas. Giedojimui vado
vavo Vyčių choras. Su vėlia
vomis, uniformuoti dalyvavo 
Vyt. Didžiojo rinktinės šauliai, 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopa, 
Gen. T. Daukanto šaulių kuopa. 
Apeigos paliko gilų įspūdį. 

Juoz. Pr . 

Petkevičiaus ir Smorigino su 
bendru choru patraukli liaudies 
daina Šią naktį per naktį. 

Patenkinta publika sustojusi 
reiškė savo pasigėrėjimą. Dėko
jant vilniečių atstovas pareiškė, 
kad jau trečiu kartu pasirodo 
lietuvių tarpe ir negali apsieit 
be ašarų. Kaip buvo miela, kai 
broliai iš Vilniaus, drauge su 
čikagiečių minia, giedojo Mairo
nio Lietuva brangi, mano 
tėvynė! 

Spektaklis labai sudomino 
dalyvius. Daugeliui spaudė 
ašaras. Ypatingai buvo sujau
dintas A. Vaitkevičius, Jaunimo 
centro tvarkytojas, kuriam 
vienas iš aktorių įteikė rašytojo 
J. Biliūno metalinį portretą, tar
damas padėką už pasitarna-
vimą lietuvybei. 

Apskritai, spektaklis švytėjo 
dideliu vaidybišku pajėgumu. 
Vilniaus Jaunimo teatras turi 
43 aktorius. Į Chicagą atskrido 
29. Visi profesionalai. Jų spek
taklius Jaunimo centre suor
ganizavo tam reikalui 
sudarytas komitetas, į kurį įėjo: 
D. Ilgenytė, E. Sakadolskienė, 
I. Laučienė, B. Zalatorienė, D. 
Šlenienė, P. Mockūnienė, L. 
Mockūnas, V. Vepštas, H. Vepš-
tienė, M. Gabalienė, I. Kerelie-
nė, A. Ramanauskienė. 

Kai kam aktoriai įteikė tik 
neseniai Lietuvoj išleistą Da
riaus Girėno menišką sąlanką 
su voku, kur taipgi jų vaizdas. 

Juoz. Pr . 

IŠARTI IR TOli 
JA VALSTYBĖSE 

— Kun. Leona rdas Mustei
kis, gyv. 420 Preston Circ. Sun-
ny Hills, Fl. 32428, švenčia 
50-tąją kunigystės sukaktį . 
1988 birželio 12 d. Iškilmingos 
mišios Sunny Hills Šv. Teresės 
bažnyčioje 11 v., vaišes Com-
munity Centro salėje. 

— Inž. A. Venskus, Europos 
Lietuvių Krikščionių demokra
tų tarybos pirm., ir Birutė 
Venskuvienė, Eltos redaktorė 
prancūzų kalba, lankosi Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Apsi
stoję pas dr. Aldoną Janačienę 
su šeima Yonkers, N.Y., numa
to čia pasilikti 2-3 savaites. 

— Linas Kojelis, kaip lai
vyno rezervo karininkas, yra 
paskirtas „The Navai Intel-
ligence Quarter ly" redakto
riumi. Šis žurnalas analizuoja 
kitų kraštų karines doktrinas ir 
siunčiamas įvairiems Amerikos 
kariniams centrams visame 
pasaulyje. Valstybės depar
tamente Kojelis eina valstybės 
sekretoriaus asistento pava
duotojo pareigas ir jo atsa
komybėje yra Amerikos poli
tikos pabėgėlių klausimų for
mavimas. Jo žinioje yra penkios 
tarnybos užsienyje, tarp jų — 
Austrijoje, Tailande ir Pakista
ne. 

— Amerikos l ietuvių t a u 
tinės sąjungos seimas, įvykęs 
1988 m. gegužės 21-22 d. 
Daytona Beach, Floridoje,praėjo 
pakil ia ir v ieninga darbo 
nuotaika. Anicetas Simutis, Lie
tuvos gen. konsulas, ir Juozas 
Kapočius, Lietuvių enciklope
dijos, Encyclopedia Lituanica ir 
kt. leidinių organizatorius-lei-
dėjas, sąjungos valdybai pasiū
lius, išrinkti šios sąjungos gar
bės nariais. Dr. Leonas Kriau-
čeliūnas išrinktas naujai dvejų 
metų kadencijai sąjungos pirmi
ninku. Perrinkta ir ligšiolinė 
valdyba: Petras Buchas, Vida 
Jonušienė, Ona Deškevičienė ir 
Eleonora Valiukėnienė. 

— S. Korienė — pirm., E . 
Kojelienė, A. S tark ienė , S. 
Sula, A. Venckūnienė i r J . 
Mulokienė (kand.) sudaro nau
jąją 1988-89 metams LB Santa 
Monicos-Vakarų Los Angeles 
apylinkės valdybą. Revizijos 
komisijon išrinkti E. Arbas, D. 
Narbutienė ir B. Graužinis. 
Atstovai į LB Vakarų apygar
dos suvažiavimą — E. Arbas, G. 
Sirutienė, J. Kojelis ir Z. 
Korius. 

— Anicetas Simutis , Lie
tuvos generalinis konsulas, ba
landžio 20 dieną dalyvavo su 
ponia New Yorko miesto įgalio
tinės Jungtinėms Tautoms ir 
Konsuliariniam korpusui G.M. 
Sorensen ir Chemical Banko vi
ceprezidento Callandar sureng
tame priėmime Metropolitan 
Meno muziejuje Jungtinių Tau
tų ambasadorių ir generalinių 
konsulų New Yorke garbei. 
Priėmimo dalyviams buvo apro
dyti olandų ir flamų meno kū
riniai, atgabenti iš Hermitažo 
muziejaus. 

— Phoenixo, Ariz. Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s a p y l i n k ė 
išsirinko naują valdybą, kurion 
įeina pirm. Antonija Petrulienė, 
vicepirm. Ričardas Cherniaus-
kas, sekr. Aldona Morkienė, ižd. 
Aldona Vaitkienė, jaunimo i r 
kult. vadovas Linas Banelis. Re
vizijos komisijon įeina pirm. 
Henrikas Bokas ir nariai Emili
ja Josen ir Irena Ambraškienė. 

Advoka tas Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

i Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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