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

Atviras laiškas 
TSRS Generaliniam 

Prokurorui 
(Tęsinys) 

Milicija du kartus stabdė 
..Žigulius" be numerių, bet kai 
t ik vairuotojas parodydavo 
dokumentą, t ie atiduodavo 
pagarbą ir praleisdavo. Ig
nal inoje pažeidė eismo 
taisykles, bet patikrinęs doku
mentus milicininkas vietoj 
nuobaudos atidavė pagarbą ir 
nuvažiavo. 23 vai. nuvežė prie 
pat N. Sadūnaitės buto durų, 
liepė, kad naktį niekur neišeitų, 
o sekmadieni neišvažiuotų iš 
V i ln i aus . Visą nak t į N. 
Sadūnaitės butą saugojo du 
vyrai, kurie rūkydami vaikš
čiojo po langais. 

Tą pačią dieną apie 23 vai. 
Širvintų raj. Kiauklių parapijos 
zakristijonas Robertas Grigas 
su vilniečiu Algirdu Masilioniu 
pavežėjo į namus klebonijoje 
dirbusį darbininką. Grįžtant 
a tga l , Masilionio „Žigul į" 
sustabdė priešais lengvojoje 
mašinoje važiavę 5 tipai, kurie 
vėliau net nemėgino slėptis esą 

KGB darbuotojai. Šie jėga 
ištempė iš automašinos Masi-
lionį ir Grigą. Pastarąjį įstūmė 
į „Žigulį", prieš tai keletą kartų 
kirto Robertui taip, kad lūžo 
vienas iš krūminių dantų, 
pasimetė batas. 

Nusivežę Grigą į Širvintus, 
saugumiečiai apie kažką tarėsi 
su milicija, važinėjo po įvairius 
miesto užkaborius, vėl tarėsi su 
milicininkais, demonstratyviai 
klausė vienas kito, ar paėmė 
kastuvą, grasindami nužudyti ir 
užkast i , nuvežė į kažkokį 
mišką. Pastovėjo apie pusva
landį miške, vežė toliau, kad 
nepažintų vietovės, iš Grigo 
atėmė (ir vėl negrąžino) 
akinius. Smurtininkai kalbėjosi 
lietuviškai rusišku žargonu. 
Apie 8 vai . ryte sustojo 
nepažįstamar-.e mieste, ėmė aiš
kinti, kad jų akcija tai „įspėji
mas" už dalyvavimą taikos de
monstracijoje Vilniuje. Paryčiui 
du iš jų kažkur nuėjo, o likę 
snaudė. 

(Bus daugiau) 

Pentagone masine investigacija 
VVashingtonas. — Teisingu

mo departamentas praneša, kad 
trys kongresmenai yra investi-
guojami, kaip įtariami daly
vavę Gynybos departamento pa
reigūnų papirkinėjime, kad 
gautų įvairius kontraktus sau 
palankioms kompanijoms. Jų 
pavardės neišduodamos spaudai 
bent dabar, nes FBI tiria jų do
kumentus. 

Prezidentas aptarė su įstaty
mų žinovais FBI pradėtą inves
tigacija ir paprašė, kad pilnai ir 
kaip galima greičiau ištirtų 
Pentagono pareigūnų papirki
nėjimą. Generalinis prokuroras 
pasakė, jog jis tiki, kad maždaug 
po 90 dienų galės pranešti 
tyrinėjimų rezultatus. Kol in
vestigacija nėra baigta, tol 
neminimos pavardės, bet yra 
aišku, kad tai yra karinių kon-
traktorių ir jų privačių patarėjų 
masinė investigacija. 

Didžiausia investigacija 
Praėjusį savai tgal į fede-

raliniai agentai įteikė daugiau 
ka ip 200 asmenų teismo 
įsakymus pristatyt i turimą 
medžiagą su gautais Pentagono 
kontraktais. Teisingumo de
p a r t a m e n t a s sako, kad ši 
investigacija yra pati didžiausia 
Gynybos departamento istorijo
je. Aiškėja, kad reikės naujų tai
syklių, o gal ir įstatymų. Depar
tamento pareigūnai priimdavo 
kyšius ir padėkos čekius už gau
tus kontraktus. Didžiausius 
kontraktus gaudavo McDonell 
Douglas korporacija. Įteikti visą 
turimą medžiagą privalo United 
Technologijos korporacija, Uni
sys korp., Litton Industries, 
Northrop korp. ir dar 21 kom
panija. 

Puikiai atliktas darbas 

FBI agentai papasakojo šiek 
tiek žinių spaudai, neleisdami 
skelbti savo pavardžių. Oficia
liai nėra apkaltintas nė vienas 

asmuo, kol tęsiasi investigacija. 
20 Gynybos departamento 
asmenų, dirbančių marinų ir 
laivyno skyriuose yra apklau
sinėjami. Jie teikdavo slaptai 
žinias konsultantams, o šie jas 
perduodavo kontraktoriams. 
Tai liečia multibilijonines 
sumas. Kai kurie gaudavo padė
kas pinigais, o tie, kurie palik
davo tarnybas, pereidavo dirb
ti toms kompanijoms. FBI turėjo 
prie svarbiųjų pareigūnų pri
jungus i s laptus klausymo 
aparatus. Tais slaptais telefo
nais buvo sužinota, jog kai kurie 
konsultantai gaudavo net po 
100,000 dol., už patarimus" ir 
neįtardavo , kad jų telefonai 
buvo prijungti prie FBI informa
cijos įstaigos. 

Ši investigacija buvo pradėta 
prieš dvejus metus. Daugiau 
kaip 100 FBI agentų žinojo apie 
vykdomą investigacija Penta
gone, bet niekas neišdavė pa
slapties. 

FBI direktorius William S. Sessions 
džiaugiasi pasisekusia investigacija 
Gynybos departamente. 

Sekimo pradžia 

Buvęs Gynybos sekretorius 

' 

Viršūnių konferencijoje Toronte: Europos bendruomenės valstybių prez. J. Delors, toliau — 
Italijos premjeras de Mitą, Britanijos min. pirmJThatcher, Amerikos prez. Reagan, Kanados min. 
pirm. Mulroney, Prancūzijos prez. Mitterrand, Japonijos min. pirm. TaKeshita ir Vak. Vokieti
jos kancleris Kohl. 

Frontas Estijoje 
T 

Maskva. — Vakar buvo 
rašyta apie naujai susiorganiza
vusią Estijos Liaudies Fronto or
ganizaciją. Apie tai gauta dar 
daugiau žinių. 

Praėjusį mėnesį sociologė Tat
jana Zaslavskaja, kuri yra Gor
bačiovo patarėja ekonominiais 
ir socialiniais klausimais, pasi
sakė už suorganizavimą popu
liaraus fronto sąjūdžio visoje 
sąjungoje, kuri būtų atsvara 
prieš vyriausybę ir partijos biu
rokratiją. Daug kur bandė 
organizuotis politiniai klubai, 
tačiau jie neturėjo žymesnio 
pasisekimo, kaip paskutiniu 
metu išaugę fronto sąjūdžiai. 
Estija visados buvo politinių ir 
ekonominių bandymų priekyje, 
bet niekada neturėjo tokio pasi
sekimo žmonėse, kaip ši fronto 
organizacija. Respublikos 1,5 
mil. žmonių turi didžiausias per 
capita pajamas visame sovietų 
krašte. Estai tuoj pritarė Gorba
čiovo privačios prekybos idėjai. 
Estuose jaučiamas st iprus 
tautinis pasireiškimas. 

Partijos vado pakeitimas 
Estijoje pasikartojantys nepa

sitenkinimo prasiveržimai, kaip 
manoma, ir buvo vienas iš 
motyvų pakeisti ilgametį Esti
jos Komunistų partijos sekreto
rių Kari Vaino. Jo vieton 
paskirtas Vaino Valas, diplo
matas, kuris, sakoma, buvo as
meniškai Gorbačiovo parinktas 
šiai pozicijai. Buvęs partijos 
vadas, kuris numatomas varto
jamųjų prekių viršininku Mask
voje, nepritarė Estijos Liaudies 
frontui. Estų žurnalistai pra
neša, jog daugiausiai naujos 
organizacijos sukūrimui pritarė 
Estijos Komunistų partijos 
ideologas Indrik K. Toome. 

Estų televizijos reporteris An
drės Raid sako. jog daugelis par
tiečių su nepasitikėjimu žiūri į 
Liaudies frontą, nes šalia Gor-

Casper Weinberger pasakė, kad 
jis nieko nežinojęs apie pradėtą 
investigacija. Jis dabar kai 
kurių kaltinamas, kad buvęs 
nepakankamai griežtas virši
ninkas. 

FBI investigacija prasidėjo, 
kai vienas tarnautojas Laivyno 
skyriuje, prižiūrįs karinius kon
t raktus , išsi tarė Laivyno 
investigacijos įstaigai, kad jis 
suteikęs kai kurių žinių apie 
kontraktų pardavimą. Ši įstaiga 
tuoj pradėjo investigacija,) pa
galbą pasikvietusi FBI 
agentūrą. Tenka pažymėti, kad 
investigacijų įstaigos neprivalo 
pranešti savo sekretoriams apie 
daromą investigacija. Tokiu 
būdu nei Laivyno sekretorius, 
nei Gynybos sekretorius neži
nojo apie vykdomą plataus 
mąsto investigacija. 

bačiovo palaikymo jie palaiko ir 
estų tautos reikalus. 

Ekonominė 
nepriklausomybė 

Tas pats žurnalistas Raid 
sako, jog Frontas eina už pilną 
ekonominę nepriklausomybę, 
kas nebeleistų Maskvai kon
troliuoti estų industrijos ir 
žemės ūkio reikalų. Frontas taip 
pat pareiškė, kad estų kalba 
turi būti oficiali Estijos res
publikos kalba, tokiu būdu rusų 
kalbos primatas panaikinamas. 

Liaudies frontas yra atviras 
visoms tautybėms, bet „Sovests-
kaja Estonya" praneša, kad 
labai mažai kitų tautybių 
žmonių įstojo į naująją orga
nizaciją. Estijoje'65% gyventojų 
yra estai, maždaug 28% rusai, 
2.5% ukrainiečiai. Daugiau 
pažangesni rusai įstojo į Frontą, 
sako žurn. Raid, bet kiti y/a 
nepatenkinti, kad Frontui iš 
viso buvo leista veikti. Estijos 
liaudies frontas pasirinko sau 
vėliavą, kurios spalvos ilgai 
buvo uždraustos — mėlyna, 
juoda ir balta, jos buvo ir nepri
klausomos Estijos valstybinės 
vėliavos spalvos. Vėliava buvo 
aukštai iškelta ir praėjusio 
penktadienio demonstracijoje, 
kuri ragino, kad Estijos delega
tai palaikytų Fronto platformą 
Komunistų partijos konferenci
joje kitą savaitę Maskvoje. 
Penki delegatai iš 32 delegatų 
dalyvavo kartu su visais šimtu 
tūkstančių demonstrantų sosti
nėje ir jie sutiko kelti Fronto 
tikslus konferencijoje. 

Dalyvauja 800 estų grupių 
„Sovetskaya Estonya" kores

pondentas Jaroslav Tolstikov 
sako, kad Frontui buvo duotas 
leidimas veikti balandžio 
mėnesį. Frontą dabar sudaro 
800 įvairių grupių žmonių iš 
vietinių organizacijų, mokyklų 
ir darbininkijos. Sąjūdžio 
tikslas, pagal ji. yra pervesti 
Komunistų partijos galią vieti
nėms žmonių taryboms, kurios 
iki šiol buvo tik guminiai parti
jos štampai, nes be kompromisų 
turėjo vykdyti partijos 
įsakymus. Pirmasis Estijos 
Liaudies fronto biuletenis buvo 
atspausdintas partijos spaustu
vėje dideliu tiražu. Tolstikov 
sako, kad Komunistų partija 
nekontroliuoja Fronto. „Sąjūdis 
palaiko partija, o partija palaiko 
sąjūdį". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Baigėsi konferencija 
ekonominiais klausimais 

Su politiniu atspalviu 

— Kijeve rusų ortodoksų vie
nuoliai pirmą kartą po 1961 m. 
galėjo giedoti giesmes, kai prieš 
dvi savaites jiems buvo sugrą
žintas XI amžiaus vienuolynas. 
Deja, pusė vienuolyno nebuvo 
atiduota; toje dalyje yra muzie
jus. Kijevo gyventojai dar 
prisimena, kai į miestą atva
žiavęs Chruščiovas pasakė, kad 
Kijevo miesto bažnyčios jam 
užstoja matomumą. 

— Port-au-Prince, Haiti sos
tinėje, naujasis diktatorius pa
darė daug pakeitimų kariuome
nėje, kai kuriuos atleisdamas iš 
pareigų, kitus apdovanodamas 
naujais laipsniais, o dar kitus 
nužemindamas. Gen. Henri 
Namphy ypač pertvarkė polici
ją, sudarydamas specialų saugu
mo dalinį. 

— Prahoje Čekoslovakijos 
komunistų vadas pasakė, kad 
jis yra už reformas, bet skirtin
gas nuo Maskvos »Milos Jakes 
sako, jog jis nori panašių pasi
keitimų, kurie buvo 1968 m., 
kai sovietų invazija sutrukdė 
„Prahos" pavasarį". 

— Washingtone pranešama, 
kad demokratų vadai pradėjo 
tartis demokratų platformos 
reikalu. Specialus platformai 
surašyti posėdis įvyks Denve
ryje šį savaitgalį. 

— VVashingtone Gynybos 
sekretorius Frank Carlucci, 
ryšium su pradėta investigacija, 
šešis aukštuosius pareigūnus 
perkėlė į kitas tarnybas, kurios 
neturi ryšių su kontraktais. Ma
žiausiai 20 aukštųjų pareigūnų 
buvo papirkinėjami, kad kom
panijos išgautų valdžios kont
raktus dideliems darbams. 

— Graikijos ministeris pir
mininkas Andreas Popandreou 
paskyrė savo sūnų George 
Švietimo ministeriu. Kartu 
pavedė jam vadovauti komite
tui, kuris turi rūpintis, kad 
1996 m. vasaros olimpiniai 
žaidimai įvyktų Graikijoje. 
Olimpiniai žaidimai buvo pra
dėti Graikijoje aš tuntame 
amžiuje prieš Kristų ir atnau
jinti Atėnuose 1896 m. 

— Wash ing tone prez. 
Reaganas pirma kartą kritika
vo gubernatorių M. Dukakis už 
pasakymą savo rinkiminės pro
pagandos metu, kad Amerikos 
ekonomija yra blogame stovyje, 

Torontas. — Kanadoje bai
gėsi ekonominė septynių valsty
bių konferencija. Praeitųjų 
metų spalio mėnesio biržos 
staigus sukrėtimas turėjo daug 
įtakos šiai viršūnių konferenci
jai: buvo daug išsamiau disku
tuojami praktiniai tų valstybių 
reikalai, praneša Kanados 
finansų ministeris Michael 
Wilson. 

Septyni politiniai vadai sutarė 
labiau bendradarbiauti, kad 
būtų išvengta ki to akcijų 
kritimo. Jie taip pat sutarė 
padėti neturtingoms tautoms 
Saharos Afrikoje sumažinti 
esamas skolas. Finansų minis-
teriai principiniai sutarė spe
cialų šalpos planą, kuriame visi 
septyni dalinsis tam tikra kainų 
dalimi. Paryžiaus k lubas , 
kuriam priklauso didelė dalis 
valstybių, kurios yra sutei
kusios paskolas, aptars detales, 
įskaitant. kurie kraštai gaus 
minimą pašalpą. 

Pašalpa neturtingiems 
Kai kurios valstybės gal būt 

dovanos skolą arba bent jos dalį, 
o kitos sumažins procentus ar
ba pratęs skolos mokėjimo lai
ką. Daugiau ginčų kilo svars
tant primokėjimą ūkininkams 
Japonijoje ir Vakarų Europoje, 
nes ten žemės ūkis turi ir po
litinį atspalvį. Europiečiai nesu
tiko su didesnių subsidijų teiki
mu savo ūkiui ir pamažu jas 
visai panaikins. 

Amerika pasisakė už tarifų 
sureguliavimą ir naujus preky
binių delegacijų pasitarimus, 
tad šioje sesijoje tie reikalai 
nebuvo išspręsti. 

Prez. Reaganas ėmėsi inicia
tyvos ir visi septyni sutarė su
daryti ministerio rango įstaigą, 
kuri kovos su ta rp tau t ine 
narkotikų prekyba. Britanijos 
min. pirm. M. Thatcher atnau
jino prašymą kovoti su tero
rizmu, kad valstybės neleistų 
nusileisti ar pakilti pagrobtam 
lėktuvui. 

Politiniai klausimai 
Bendroje deklaracijoje septyni 

vadai stipriai pasisakė už 
laisvės principus ir individu
alias žmogaus teises bei tikrą 
demokratiją, ypač Rytų — Vaka
rų santykiuose. Jie pasisakė už 
realistinį ir konstruktyvinį dia
logą, įskaitant ginklų kontrolę, 
regioninius konfl iktus ir 

Išprašė 17 šnipų 
Torontas. Baigiant ekono

minę konferenciją, Kanados 
min. pirm. Brian Mulroney 
patvirtino žurnalistams žinią, 
kad Kanados vyriausybė praėju
sią savaitę įsakė 17 sovietų 
diplomatų išvykti ir nebesu
grįžti į Kanadą, nes jie elgėsi 
taip, kas nesiderina su Sovietų 

žmogaus teises. Jie sveikina 
Sovietų Sąjungos okupacinių 
jėgų pasitraukimą iš Afganis
tano ir ragina sovietus prisidėti 
ir prie kitų regioninių konflik
tų teigiamo sprendimo. Jie 
konstatavo, kad yra pažangos 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
nusiginklavimo klausimuose. 

Sovietai privalo sumažinti 
konvencional ines ka r ine s 
pajėgas Rytų Europoje, nes 
Varšuvos pakto kariuomenė 
sudaro pavojų Vakarų Europai? 
Sovietų karinių jėgų didinimas 
Azijoje taip pat tur i būti maži
namas. 

T ik ra t a i k a nega l i būt i 
pas iekta t ik g ink lų kont
roliavimu. Jie ragino sovietus 
žengti pirmyn, kad užtikrintų 
žmogaus orumą ir tas laisves, 
kurias paždėjo pasirašydami 
Helsinkio paktą. Jie atkreipė 
specialų dėmesį į Rytų Europos 
kraštus, kad būtų pagerintos jų 
ekonominės, socialinės sąlygos; 
žmonių teisės. 

Septyni vadai griežtai pasmer
kė bet kokios formos terorizmą 
ir pažadėjo griežtai kovoti su 
juo. 

Kaip matome, Amerikos, 
Britanijos, Italijos, Japonijos, 
Kanados, Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos vadai svarstė ne tik 
ekonominius, bet ir politinius 
reikalus. 

Sąjungos reprezentavimu. 
pastebėdamas, jog respublikonų Rusai šnipinėjo Kanados indus-
administracija, ne demokratai trinėje ir komercinėje srityse. 

— Rusų Ortodoksų Bažnyčios 
Sinodas, baigdamas savo suva
žiavimą, meldėsi už visus žuvu
sius II-jo Pasaulinio karo metu, 
įskaitant ir žuvusius Afganis
tane, bet ne už Stalino nukan
kintuosius, pastebi Reuterio 
agentūra. 

išvedė kraštą iš ekonominio 
bankroto. 

— Jeruzalėje Izraelio 
Gynybos ministeris Y. Rabin 
pareiškė, jog visi izraelitai, ne 
tik kareiviai, privalo nešioti 
ginklus ir ginti okupuotą 
teritoriją nuo arabų ekstre-

Užsienio reikalų min. Joe Clark 
uždarame parlamento posėdyje 
Ottawoje plačiau painformavo 
parlamentarus. Dviem diplo
matams iš sovietų ambasados 
Ottawoje ir šešiems oficialiems 
pareigūnams iš prekybos misi
jos Montrealyje liepta apleisti 

mistų. šaudymai vyksta kas- Kanadą, o devyniems diplomą-
dien. Daugiau žūsta palestinie- tams, kurie buvo išvažiavę iš 
čių vaikų ir jaunuolių. Kanados, nebeleista sugrįžti. 

Ir Vengrijos 
komunistai tokie 

patys 
Budapeštas. — Vengrų „de

mokratinės opozicijos" veikėjų 
grupė p r i m i n ė ir gr iežta i 
pasmerkė iš pare igų pasi
traukusio komunistų partijos 
gen. sekretoriaus Janos Kadaro 
nelemtą vaidemnį vykstant tau
tos sukilimui 1956 metais ir 
vėliau. Atvirame laiške „de
mokratinės opozicijos" veikėjai 
primena, kad kaip tik Janoš 
Kadaro kvietimu 1956 m. į 
Vengriją įsiveržė 75 tūkstančiai 
raudonosios armijos karių su 
2,500 tankų, kraujuje nuslopin
dami revoliucinį sąjūdį ir jo 
metu paskelbtą nepriklausomą, 
demokratinę ir neutralią Veng
rijos va l s tybę . Opozicijos 
veikėjai , be to , a p k a l t i n a 
Kadarą surengimu suklastoto, 
niekšiško teismo proceso prieš 
revoliucijos me tu buvusį 
ministerį p i rmin inką Imre 
Nagy ir jo gynybos ministerį 
pulkininką Maleter. Jie abu 
buvo nuteisti mirti ir nužudyti 
1958 m. birželio 16 d. Pažymėję, 
kad Kadar 32 metus apgaudi
nėjo vengrų tautą, opozicijos 
veikėjai atvirame laiške pa
žymi, jog yra atėjęs laikas jam 
a t s i ska i ty t i už p a d a r y t u s 
nusikaltimus su vengrų tauta ir 
su istorija. 

KALENDORIUS 
Birželio 23 d.: Zenonas. Van

da, Arvydas, Vaida, Agripina. 
Birželio 24 d.: Jonas Krikš

tytojas, Simplicija, Algimantas, 
Budytė. 

ORAS 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 88 1., nak 

tį 65 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 23 d. 

ŠVENTO ANTANO 
ŠVENTĖ 

Birželio 12 d. Švento Antano 
parapijos bažnyčioje buvo 
atšvęsta parapijos patrono šv. 
Antano švente ir prisiminti bai
siojo birželio trėmimai. Lietuvos 
vėliavą į bažnyčią įnešė St. But
kaus šaulių kuopos vėliav-
ninkas Alfonsas Lukas, lydint 
„Švyturio" j . šaulių kuopos 
šauliams Baliui Telyčėnui ir 
Antanui Vaitiekui. JAV-ių 
vėliava buvo anksčiau įnešta. 

Šv. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė kun. Alfonsas 
Babonas. 

Mišioms patarnavo Stasys 
Grigutis, skaitinius skaitė Ma
tas Baukys; auką nešė Juozas 
Kinčius ir Jonas Markus. Gie
dojo parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sližio. 

Po Mišių parapijos salėje susi
rinkę vaišinomės skaniais Pran
ciškos Televičienės ir jos talki
ninkių pagamintais valgiais, 
susitikome su pažįstamais ir 
maloniai pabendravome. 

Juozas Kinčius, talkinant 
Danutei Petrauskienei ir Tinai, 
laimingus bilietukus ištrau
kusiems išdalino 30 dovanų. 
Ataninos Jonynienės aukotą 
šiaudinukų paveikslą laimėjo 
dr. Jonas Mikulionis, Stasės 
Šimoliūnienės aukotą Vytį 
laimėjo Aldona Rūkštelytė 
Steponaitienė, o kun. Kazi
mieras Simaitis pilną indą 
kavos. 

Švento Antano šventę para-
piečiai gausiai rėmė: pini
ginėmis aukomis, fantais, pyra
gais bei darbais. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo birželio trėmimų 
minėjimas įvyko Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre. Jį 

surengė Pabaltijo komitetas, 
kuriam šiais metais pirmi
ninkavo latviai. 

MIRĖ JANINA 
GURKIENĖ 

Po ilgos ir sunkios ligos 
birželio 10 d. su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos centro valdybos 
nario Vytauto Gurkos žmona 
Janina Gurkienė, 65 metų 
amžiaus. 

Birželio 12 d. Vai Baužos 
laidojimo koplyčioje kun. Alfon
sas Babonas ir atsilankiusieji 
sukalbėjo rožinį. Laidojimo 
direktorė Yolanda Zapa-
rackienė pareiškė užuojautą 
likusiai šeimai šių organizacijų 
vardu: LB Detroito apylinkės, 
Balfo 76 skyriaus, „Amerikos 
Lietuvių Balso'' ir „Lietuvių 
Melodijų". Paskaitė Vilniečių 
užuojautą ir Maironio eilėraštį 
„Varpai". St. Butkaus šaulių 
kuopos pirmininkas Edvardas 
Milkus tarė atsisveikinimo žodį 
ir pareiškė užuojautą Dariaus ir 
Girėno klubo ir šaulių kuopos 
vardu. Sugiedota „Marija, 
Marija". 

Birželio 13 d. po gedulingų 
pamaldų Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje amžinam poilsiui 
buvo nulydėta į Woodlawn 
kapines. 

Nuliūdime liko: vyras Vy
tautas ir sūnus su žmona. 
Ilsėkis ramybėje. Tebūnie Tau 
lengva Amerikos žemelė! 

A. Grinius 
ASS SUEIGA 

Dr. Leonas Sabaliūnas šį 
sekmadienį, birželio 26 d., 11:45 
vai. ryto Kultūros centre vyk
siančioje Akademinio skautų 
sąjūdžio Detroito skyriaus suei
goje kalbės tema: „Vals
tybingumo formos ir kaitos 
galimybės komunistiniuose 
kraštuose". 

/ 

ASS Detroito skyriaus naujoji valdyba. Iš k.: Jane Kizlauskaitė, Paulius Jui 
pūtis , Asta Jurgutytė, Kristina Butkūnaitė ir Manvydas Šepetys. 

Nuotr. A . R u g i e n i a u s 

DĖL LEMONTO KURIAMO 
LIETUVIŲ CENTRO 

PAVADINIMO 
Keletas žodžių dėl Lemonte 

kur iamo lietuvių centro. 
Lemonto projektas buvo plačiai 
garsintas prieš porą metų ir 
sukėlė gyvas diskusijas. PLB 
valdyba net buvo pravedusi 
anketą patirti lietuvių nuo
mones. Ištyrusi sąlygas, PLB 
valdyba atsisakė nuo to pro
jekto Dabar, kaip ir prieš porą 
metų, tas pats asmuo pradėjo 
įtaigoti lietuvių visuomenę apie 
to pastato nepaprastą vertę ir 
gerą progą jį įsigyti. Tuomet 
Lito investavimų bendrovė už tą 
patį objektą norėjo gauti tris 
milijonus dolerių , įpainiojant 
Lietuvių Fondą ir PLB valdybą. 
Dabar tas pats objektas ini
ciatorių perkamas už vieną mi
lijoną dolerių. Tai ir kyla klau
simas, kodėl prieš dvejus metus 
kai kurie asmenys įtaigavo 

(tiesiog šaukte šaukė to „aukso" 
neišmesti į šiukšlyną), norė
dami įpiršti lietuvių visuo
menei. Argi per tuos porą metų 
šio objekto vertė nukrito, kad 
dabar perkama už vieną milijo
ną dolerių, tai yra tik už trečda
lį kainos. 

Nekalbėsiu apie to pastato 
vertę ir lietuvių visuomenei 
reikalingumą, nes įtaigojimų 
netrūksta, nors ir perkama pri
vačia iniciatyva. Tiesiog norisi 
net pasveikinti iniciatorius, nes 
jų tarpe yra dažnai linksniuo
jama vidurinioji lietuvių karta. 
Laisvanoriškai te lkiamas 
kapitalas tam objektui įsigyti ir 
vėliau biznio pagrindais tvarky
ti, yra pagirtinas ir remtinas, 
tik užkliūva viso to reikalo 
dvigubas pavadinimas. Naudoti 
Pasaulio lietuvių centro var-

Rochesterio, N.Y. , l ietuvių j a u n i m a s sutinka Paul ių Klimą po ilgos kel ionės į Washingtona, D.C. 

PAULIUI KLIMUI 
SUGRĮŽUS ROCHESTERIN 

1988 metų gegužės 1 dieną 
nuo Laisvės paminklo Roches-
ter. N.Y., Pau l iu s Klimas 
pradėjo savo žygį pėsčias 500 
mylių į Washington, D.C. Šio 
jaunuolio tikslas buvo padėti 
Petrui Gražuliui, kuris šiuo 
metu kalinamas Lietuvoje už 
žmogaus teises, kai visur plačiai 
garsinamas „Glasnost". 

Jau tos dienos ryte 9 vai. per 
lietuvių radijo pusvalandį buvo 
pranešta apie jo kelionę. Po 11 
vai. Mišių, kuriose skaitymus 
atliko Paulius, visi rinkosi į Šv. 
Jurgio parapijos salę, kurioje 
matėsi televizijos 10 kanalo 
korespondentai ir fotografai. Jie 
darė nuotraukas, teiravosi apie 
šį unikalų žygį. Šeštą vai. 
vakare per vietos žinių tinklą, 
o vėliau ir 11 vai. buvo rodoma 
jo kelionės pradžia. 

Paulius apsivilkęs sportiniais 
rūbais su užrašu ant kuprinės 
ir marškinių, „Gorbashev Free 
Petras Gražulis" išėjo kietu 
keliu. 

Jo misija buvo pas iek t i 
Baltuosius Rūmus ir įteikti 
prašymą su parašais preziden
tui R. Reaganui prieš išvykstant 
pasitarimams į Maskvą. 

Paulius Klimas pasiekė Wa-
shingtoną 25 dieną gegužės, 
nueidamas 25-30 mylių per 
dieną. Televizijos kanalai 8 ir 10 
rodė jį einanti pro Baltuosius 
Rūmus. Negalėdamas įteikti 
prašymo pačiam prezidentui, jį 
įteikė a u k š t a m prezidento 
pare igūnui , k u r i s t i k ra i 
pažadėjo perduoti ir apibūdinti 
padėtį. 

Atl ikęs užbrėž tą t ikslą 
Washingtone jis išskrido į 
Lietuvių jaunimo suvažiavimą, 
kuris vyko Chicagoje. Jam 
nuvykus buvo pranešta, kad 
Vatikano radijo bangomis per

duota jo kelionė ir kad žino apie 
tai Lietuvoje. Jam dėkojo Nijolė 
Sadūnaitė. 

Paulius Klimas grįžo į Roches-
terį gegužės 30 dieną. Jį sutiko 
nemažas būrys jaunimo su 
plakatais ir gėlėmis, tėveliai, 
pažįstami ir draugai. Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Justi
nas Vaškys, OFM, kuris nepa
ilstamai garsino Pauliaus žygį. 

Birželio 5 dieną po 11 vai. 
Mišių parapijos salėje Paulius 
darė visiems pranešimą apie 
savo kelionę. Tarpe susirinku
sių buvo Pau l i aus Klimo 
d raugų ir svečių: County 
Lagislator advoktatas Richard 
Dallinger. Paulius rodė video 
kasetėje ištraukas — pašneke
sius su spaudos atstovais Wa-
shingtone. Su Viktoru Naku, su 
kuriuo palaikė ryšį kelionėje, 
ka ip įteikė prašymą rusų 
atstovybėje amb. J. Dubininui ir 
papasakojo daugelį svarbių 
pasikalbėj imų su valdžios 
atstovais . su N. Y. kongr. Frank 
Horton, su senatorium Alfonse 
D'Amate ir su „Washington 
Post" žurnalistais. 

Skaidrėmis rodė nubrėžtą 
kelią žemėlapyje, apylinkes, ku
riose stodavo pailsėti. Paulius 
kalbėjo: „Buvo momentų, jog 
maniau, kad neištversiu, bet 
giedojau Lietuvos himną ir 
giesmę Marija, Marija, tas gal 
ir suteikė ištvermės". 

Pasakojo, kad kelionėje buvo 
sutikęs daug žmonių, kurie jam 
padėjo dvasiniai ir materialiai. 
Apie jo žygį daug rašė Baltimo-
rės laikraštis. 

Po praneš imų buvo 
sveikinimai: 

Klebonas kun. Justinas Vaš-
I kys, OFM, sveikino Paulių už jo 
: ryžtą ir džiaugėsi laimingai jam 

sugrįžus. County Lagislator Ri

dą yra per daug drąsu, nes tokių 
ar panašių pavadinimų gali 
atsirasti kiekviename krašte, 
kiekvienoje vietovėje. Spaudoje 
teko skaityti, kad Vokietijoje 
esanti Romuva yra pasaulio 
lietuvių centras, nes į ten vei
kiančią Vasario 16 gimnaziją 
suvažiuoja iš visų pasaulio 
kraštų l i e tuv ia i mokinia i . 
Romuva yra LB Vokietijos 
krašto valdybos nuosavybė ir 
turi daugiau teisių į tokį 
pavadinimą, o Lemonte stei
giamas lietuvių centras bus pri
vačių asmenų nuosavybė, nesu
rišta su jokia bendrine lietuvių 
institucija. 

Patiko iniciatorių naudojamas 
aukoms r inkt i pavadinimas: 
Lietuvių misijos centras, Inc. 
— Lithuanian Mission Center, 
greta skambaus Pasaulio lietu
vių centro pavadinimo. Ar rei
kalingi dvigubi pavadinimai, 
įnešantieji painiavas! Mes jau 
tur ime ins t i tuc i jų , kurių 
pavadinimai vienaip skamba 
angliškai, o kitaip lietuviškai ir 

įneša nesusipratimų. 
Ar žodis , ,misijos" yra 

teiktinas tik tikėjimo plati
nimui ar galima jį suprasti 
kaip lietuvybės skleidimą ir 
išlaikymą lietuviško jaunimo 
tarpe. Lietuvių misijos cen
t r a s yra labai tinkamas pava
dinimas, neužgaunąs organiza
cijų ar asmenų . Juk misijo-
nieriai, greta tikėjimo, nešė 
šviesą ir mokslą misijų ribose. 

Tokia b ū t ų sugestija 
parenkant pavadinimą stei
g i a m a m l ie tuvių centrui. 
Parama gali ateiti ir iš pla
čiosios lietuvių visuomenės, bet 
juo naudosis Lemonto ir apylin
kių l ie tuvi ja . Kad jiems 
patalpos reikalingos lit. mokyk
lai, susirinkimams ir religi
niams reikalams, to niekas ne
ginčija, bet dėl jo išlaikymo gali 
būti įvairių nuomonių. Kai 
naudojamas privatus kapitalas 
ir privati iniciatyva jaunosios ir 
viduriniosios lietuvių kartos, tai 
belieka tik palinkėti užsimotą 
uždavinį sėkmingai atlikti. 

chard Dollinger sveikino Paulių 
iškeldamas jo pasiryžimą šiais 
žodžiais: „Aš supratau, kalbėjo 
jis, gilų tikėjimą jūsų žmonėse, 
meilę savajam kraštui i r 
Viešpaties palaimą, kaip vienas 
jaunas vyras gali padaryti tiek 
daug. Tą padarė Paulius Klimas. 
Tokie žygiai, dvasinės kovos 
padaro labai daug, nes sužino 
pasaulis apie Lietuvą". J is 
įteikė Pauliui įrėmintą memo
randumą, kuriame buvo sura
šyta Lietuvos padėtis nuo pir
mojo bolševikmečio iki dabar. 
Kalinamieji ir persekiojami už 
žmogaus teises ir Petras Gra
žulis, kuris pirmas disidentas 
pasiųstas į Labor Camp po 
„Glasnost" paskelbimo. 

Rochesterio lietuvių jaunimo[ 

vardu sveikino Laurynas 
Vismanas ir gėlę prisegė Rūta 
Kiršteinaitė. 

Po to buvo Rochesterio bend
ruomenės choro sveikinimas 
Pauliui, kaip choristui, įteikė 
Angelė Dziakonienė ir Vytautas 
„Žmuidzinas „Žilvino pasaką", 
su įrašu: „Mielas Pauliau lai 
Baltijos banga išplaukia balta 
pieno puta, ir laisve Petrui Gra
žuliui". Pabaigoje Paulius 
Klimas gražiais žodžiais dėkojo 
visiems, kurie jį rėmė ir 
suprato. Jo žodžiuose jautėsi 
pergyvenimas ir meilė Tėvų 
žemei. 

Paulius, kaip žėrinti kibirkš
t i s , kur i s uždega laisvės 
švyturio ugnį jaunimo eilėse to
limesniems siekiams ir kovai. 
Garbė jo tėveliams dr. prof. An
tanui ir Danguolei Klimams ir 
mums visiems Rochesterio 
lietuviams turėti Paulių Klimą 
savo tarpe. 

Visus susirinkusius skaniais 
užkandžiais ir kavute pavaišino 
Angelė Dziakonienė ir Eugeni
ja Bulsienė. N e rima Narutė 

Neabejojame, kad iniciatorių 
tarpe yra sumanių ir plačiai 
žvelgiančių bei ateit į 
pramatančių profesionalų, ban
dančių savo žinias įjungti į lie
tuviams naudingą projektą. 

Kai tas pats objektas gauna
mas už trečdalį kainos, kaip 
buvo peršama prieš porą metų, 
tai nėra abejonės dėl jo vertės, 
t ik lieka išlaikymo klausimas 
išspręsti. A. Juodvalkis 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešpiau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psi. 
Knygos kaina 8 dol.. su persiuntimu 
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1014 doJ. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 
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DIDI ŠV. VARDO 
IŠKILMĖ 

Gyvai veikiančios Šv. Vardo 
draugijos skyriai iš visų 
Chicagos pietvakarių birželio 17 
d. susirinko specialioms me
tinėms iškilmėms į Queen of the 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Universe parapijos bažnyčią. 
Esant gražiam orui, altorius 
buvo į rėmintas erdvioje 
bažnyčios aikštėje. Dalyvavo ne 
vien gausios Šv. Vardo dr-jos 
narių gretos, bet ir daug Kolum
bo vyčių su puošniomis uni
formomis. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 va i ) 

Pirm., antr., 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 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

6449 So. Pulsskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie A ve.. 
Chicago. I I I . 60652 

Pirm., ant r , ketv ir penkt. 
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. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

. Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

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 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory HIHs. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
.Contact lenses" 

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

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 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, I I I . 60463 

(312)361-0220 ( 3 1 2 ) 3 6 1 0 2 2 2 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr <r 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
K A R D I O L O G E 

2 4 5 4 W 7 1 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

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

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



Afganistano nelaimė — 

PASAULINĖ 
PROBLEMA 

Jau septyneri metai su vir
šum, kai Sovietų Rusija, išnau
dodama net okupuotų kraštų 
jaunuolius, kariauja Afganis
tane. Sovietai nori Afganistane 
įgyvendinti komunizmą ir 
pamažu pasiekti Indijos van
denyno pakraščius. Afganistano 
užkariavimas yra grėsmė Pakis-
tanui, paskiau BengladeŠui ir 
Indijai. Tai tik laiko klausimas, 
kad šie kraštai, kaip supuvęs 
obuolys, po griaunamų karų 
nukristų į komunistų sterblę. 
Gal po daugelio tautų užkaria
vimo ir kruvinų kąsnių pra
rijimo Sovietų Rusija sugrius, 
kaip sako Vakarų politikos 
komentatoriai, bet šiuo metu ir 
ateinančiais dešimtmečiais 
Sovietų Sąjungos grėsmė Azijoje 
yra didelė ir nežmoniškai kru
vina. Kruvinesnės nei rusams ir 
jų užgrobtiems kraštams, nei 
pačiam Afganistanui jau šiuo 
metu įsivaizduoti negalima. 
Vieni kitus žudo be jokio pasi
gailėjimo ir be jokių karo 
taisyklių. 

Pakistanas priima pabėgėlius 
iš Afganistano, juos ginkluoja, 
jiems padeda vesti nelygią kovą, 
juos bent šiek tiek globoja, pri
dėdamas savo lėšų išlaikyti mo
terims, vaikams ir seneliam. 
Pakistanas daugiausia eina į 
derybas su Sovietų Rusijos at
stovais, kad jie pagaliau iš 
Afganistano pasitrauktų ir mė
gintų rasti būdą sugyventi, nors 
ir su ne komunistine valdžia. 

Partizanai ir laisvės kovotojai 
jau yra per daug kraujo išlieję, 
kad norėtų derėtis su dabartine 
marionetine Kabulo, Afganis
tano sostinės, komunistine 
valdžia. Ji juk nori sau pasilikti 
teisę sudaryti naują vyriausybę, 
kurioje būtų ir komunistai. Ko
munistai jau yra taip įgrisę savo 
žiaurumu vietos gyventojams, 
kad jie nenori ui jais nei kalbė
tis, nei derėtis, nei dalintis 
valdžios r. <cijomis 

Sovietų sąjunga, remiantis M. 
Gorb; novo žodžiais, šį mėnesį 
savo kariuounetię atitrauks iš 
Aigani-i.ano. Sovietų paliktus 
miestus vietos komunistai nega
lės apginti ir partizanai juos 
vieną po kito užims. Komunis
tai turės bėgti ar išvystyti tik 
civilinį karą su Sovietų pagalba. 

puldinėti, kaip ligi šiol, civilius 
gyventojus, ūkininkus, kalnų 
ūkio darbuotojus. Anksčiau juos 
puldinėjo iš vienos pusės rusai 
su komunistų tvarkoma afganų 
kariuomene, iš kitos pusės 
partizanai. 

Dabar sunku net spėlioti, ar 
vadinama Afganistano mu
sulmonų valstybė galės susikur
ti ar ne, ar ji galės veikti, kaip 
dabar planuose yra užsibrėžę, ar 
visiškai negalės net ilgiis metus. 
Patys afganai spėja, kad civili
nis karas neišvengiamas net 
tada, kai pasitrauks rusai ir iš 
valdžios sosto bus išversti Afga
nistano komunistai — Maskvos 
auklėtiniai. 

Pakistanas ir šiuo atveju stovi 
jų užnugaryje, nors ir ten yra 
diktatūra. Jų diktatorius ir visa 
valdžia yra atsistojusi prieš ko
munistų, priklausančių Sovietų 
Sąjungai, dominavimą Azijos 
žemyne. Jie geriau pripažįsta 
modernėjantį kinų valdžios 
komunist inį aparatą, negu 
Kremlių ir jo intrigas tarp 
Afganistano, Pakistano ir In
dijos. 

Ar Sovietų Sąjunga tikrai ati
trauks visą kariuomenę — tokį 
klausimą kelia vakariečiai, iš
skyrus politikus, kurie nenori 
paslapčių išduoti. Jei ir pasi
trauks, tai jie ginkluos savo pa
tikėtinius, šiuo metu marione
tinės valdžios šalininkus, komu
nistus ar jiems pritariančius, 
kad jie viduje, pačiame Afganis
tane, jei net būtų kita valdžia, 
keltų suirutes, neramumus, 
neleistų valstybei ramiai gy
venti ir tvarkytis. Nei Amerika, 
nei Sovietai nėra pažadėję ne
teikti ginklų. Vieni teiks laisvės 
kovotojams ginklus, kad jie 
galėtų vesti kovą iki galutinio 
laimėjimo. Kiti teiks ginklus ko
munistams, kad jie keltų ne
ramumus, jei nebus valdžioje. 
Kaip yra Salvadore, dar labiau 
Nikaraguoje, taip bus ir Afga
nistane — ilgai negalės įsteigti 
savo nepriklausomos valstybės, 
kurioje žmonės turėtų laukiamą 
taiką ir ramybę. 

Šiuo metu komunistai yra val
džioje, bet jau jie sudarinėja ži
dinius, iš kurių galėtų puldinėti 
laisvės kovotojus, kai jie paims 
kai kurių provincijų, didesnių 
miestų ar net viso krašto 
valdžią. Iš tų židinių galės 

VIII Tautinių šokių šventės rengėjai. Iš kairės sėdi: Č. Senkevičius, leidinio red., G. Breicnma-
nienė, k-to vicepirm., I. Bublienė, JAV Kultūros tarybo6 pirm., dr. V. Kvedaras, šventės k-to pirni. 
R. Karasiejienė, meno vad., Vyt. Bireta, Kanados LB pirm. R. Kurienė, Kanados LB Kultūros 
k-jos pirm.; stovi: K. Deksnys, techniniu reikalų, ini. Alg. Gečys, JAV LB krašto v-bos administr.* 
J. Bajoraitis, renginių, E. Bajoraitienė, tautodailės parodos, K. Mileris, spaudos vad., J. Kriš
tolaitis, finansų, adv. J. Lasienė, Kanados LB krašto v-bos vicepirm., J. Karasiejus' meno vad., 
V. Verbickienė, nakvynių, J. Pleinys, sekr., St. Dalius, spaudos, ir B. Mačys, banketo. 

Nuotr. Vyt. Beniušio 

SUSITIKSIME HAMILTONE 

Irano ir Irako ilgas karas yra 
labiau Artimųjų Rytų, persų ir 
arabų problema. Afganistanas 
ir Sovietų Sąjungos noras jį 
užkariauti ir priartėti prie kitų 
Azijos valstybių yra pasaulinė 
problema, kurios negali išspręs
ti nei Jungtinės Tautos, nei 
Amerikos su Sovietų Sąjunga 
sutartys, nei musulmonų nusi
statymas kovoti iki galutinio 
la imėj imo a rba kank in io 
mirties. 

Afganistano pabėgėliai Pakis
tane, Irane ir kituose kraštuose 
sudaro didelius nepatogumus 
pačiam Afganistanui ir dau
geliui jų žmonių. Kartu keblus 
klausimas pasauliui, kuris pa
bėgėliais tur i rūpintis, bet 
mažai tesirūpina. Ar vėliau 
Afganistanas neatsisuks prieš 
dabartinius savo globėjus ir 
ginklų teikėjus vien iš keršto, 
kad jais nesirūpino, kai jie la
biausiai pagalbos buvo reika
lingi. Jų sužeistieji, jų mirštan
tieji stovyklose, jų ištremtieji iš 
daugelio laisvų kraštų bus tikri 
keršytojai, kaip, jų žodžiais kal
bant, reikalauja musulmonų 
tikėjimas. 

Reikia prisiminti, kad Af
ganistaną istorijoje mėgino pa
jungti daugelis svetimų valdžių, 
bet nepajėgė. Afganai — kalnų 
ir savotiškos žemės gyventojai 
labiau vertino laisvę negu mirtį. 
Jie kariavo prieš bet kokius 
priešus, mėginančius įsiviešpa
tauti jų žemėje. Tai ypač parodo 
jie dabar kovose prieš Sovietus 
ir bet kurį Sovietų pastatytą 
prezidentą, juo labiau prieš da
bartinį Najibullah, kuris jau 
šaukiasi tautos susitaikymo ir 
pažada pabėgėl iams saugų 
grįžimą į savo kraštą ir savo vie
tas. Nei pabėgėliai, kurie bėgo 
nuo bombardavimų, nei laisvės 
kovotojai juo nepasitiki ir pabė
gėliams nepataria grįžti, kol 
komunis tų pas t a ty t a s pre
zidentas viešpatauja Kabule. 

Nors dabartinės — komunis
tinės valdžios užsienio reikalų 
ministeris Jungtinėse Tautose 
apkaltino Pakistaną ir Iraną, 
kad jie neleidžią pabėgėliams 
grįžti į Afganistaną, bet niekas 
jo žodžiais netiki ir niekas 
komunistine valdžia nepasitiki, 
išskyrus pačius komunistus. Šią 
problemą turės spręsti pasaulis, 
o ne tik Amerikos ir Sovietų 
sutartys. 

P . S . 

Birželis. Maniau, kad jau 
viskas artėjančios VIII Laisvo
jo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventės tema parašyta. 
Bet iš spaudos komisijos pirm. 
Kazio Milerio atėjo dar vienas 
laiškas. Su informacija, kaip 
JAV lietuviams Hamiltoną 
pasiekti, su paskutinio rengėjų 
k-to posėdžio protokolu, su 
Šventės provizorine- programa. 
Prašo dar šį tą paaiškinti, 
pakomentuoti. Gerai. Sėdu prie 
mašinėlės. Bet jau t ikra i 
paskutinį kartą prieš Šventę... 

Alg. Gečio JAV LB vardu pa
ruošta informacija su 
patarimais kaip JAV lietuviams 
be kliūčių pasiekti Kanados, 
Ontario, Hamiltoną, išsami ir 
įdomi. Mačiau ją išspausdintą 
„Dirvoje" ir „Darbininke". 
„Drauge" nepastebėjau, bet kol 
mano rašinys redakciją pasieks, 
gal irgi bus pasirodžiusi. Jei ne, 
tai vargu ar didelis nuostolis. 
Bet jeigu dar Jungtinėse Valsti
jose yra bent vienas lietuvis, 
niekada Kanadoje nebuvęs ir 
kaip t ik dabar užsigeidęs vykti 
į šokių šventę, jį suraminsiu 
keliais savais žodžiais, nes gy
vendami Detroite, Kanadoj 
visada stovėjom viena koja, 
Kanadoj automobiliais suvaži
nėta gal ne dešimtys, o šimtai 
tūkstančių mylių. Svarbiausia, 
ką ir A. Gč. pabrėžia, Kanadon 
įvažiavimui ir į JAV grįžimui 
reikia turėti tik kokį tvirtą 
asmens dokumentą, liudijantį, 
jog esi JAV pilietis, arba legalus 
rezidentas, nors tik retas pa
sienio valdininkas vienoj ar 
kitoj pusėj dokumentą matyti 
panorės. An t r a s svarbus 
dalykas - valiutos keitimas. 
Važiuojantiems į Kanadą il
gesniam la ikui , gerokai 
brangesnius JAV dolerius keisti 
į kanadiškus patarčiau tik ban-
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kuose — jie duoda tos dienos 
aukščiausią kainą. Bet vykstant 
tik kelioms dienoms ir dar į 
l ie tuviškus renginius, dėl 
valiutos patariu galvos išvis ne
kvaršinti. JAV doleris Kanadoj 
visur imamas, visur duodama 
išlyga, kad ir kiek mažesnė 
negu bankuose. 

Šventės rengėjų posėdžio 
protokole (t.y. man atsiųstoj jo 
kopijoj) visos žinios labai geros. 
Visiems renginiams patalpos 
išnuomotos, bilietai sėkmingai 
platinami, aukos Šventės išlai
doms padengti kasdien daugėja. 
Turima problemų su Kanados 
įstaigom, pažadėjusiom teikti 
piniginę paramą, bet statan-
čiom naujus savo reikalavimus. 
Tačiau panašiom šventėm JAV 
negavę nė cento visada išsivers-
davom, tai bus išsiversta ir 
dabar. 

Provizorinė programa mane 
labiausia sudomino. Čia kai ką 
nurašysiu. Liepos 2, 7:30 v.v. 
susipažinimo vakaras (kiek 
žinau, visos vietos išgraibstytos, 
nors jų buvo per 1,000). Liepos 
3, pamaldos atskirai katalikam 
ir evang ikam, abejiems tuo 
pačiu la u, 11:00 v. Tuoj po 
pamaldų, 12:30, eisena j Gore 
parką, prie žuvusiems už laisvę 
paminklo. 

Liepos 3, 3:00 v. p.p. — T. 
šokių šventė Copps koliziejuje. 
Ji prasidės tokia tvarka: garbės 
svečių sutikimas ir atvykimas 
j tribūną; vėliavų įnešimas; 
šokėjų paradas; Kanados, JAV 
ir Lietuvos himnai; Šventės 
atidarymas (dr. V. Kvedaras); 
garbės svečių pristatymas; 
Šventės garbės svečių sveiki
nimai. Seks šokių programos 
dvi dalys su pertrauka. Šokių 

čia neįvardysiu. Šventės 
uždarymas (KLB kv. pirm. Bire
ta); Šventės finalas — 
„Suktinis". Užbaigtuvių poky
lis 7:30 v. vakaro. Ankstesnėse 
šventėse kontroversine tapdavo 
ta „iškilmingoji" programos 
dalis, prieš šokius pradedant. 
Pateiktpj šios šventės programoj 
viskas, atrodo, eis, kaip sviestu 
tepta. Neramina tik vienintelis 
punktas — „Šventės garbės 
svečių sveikinimai". Pasitaiko 
garbės svečių, kurie apsikabina 
mikrofoną tar tum mylimąją ir 
visiškai užmiršta laiką... Bet 
tuo reikalu Tėv. žiburiuose 
pakalbintas, Šventės rengimo k-
to pirm. dr . V. Kvedaras 
prižadėjo, kad niekam ilgai 
kalbėti nebus leista. Vilkimės, 
kad jis žodį ištesės. 

Dar kelios padrikos mintys su 
VIII š. šventės informacija nie
ko bendro neturinčios. Skaičiau 
„Horizontų" skiltininko VI. R. 
pereitų švenčių prisiminimus. 
Jis pamini ankstesnių šokių 
švenčių rengėjus, įvardindamas 
jų k-tų pirmininkus, meno vado
vus, net leidinių redaktorius. 
Atsiminimai baigiasi ties VI š. 
švente. Leiskit man pašokinėti 
ties VII š. šventės krepšiu ir į jį 
vieną kitą tašką įmesti. Septin
toji š. šventė įvyko 1984 m. 
liepos 1, Clevelande. Rengėjų k-
to pirmininku buvo dr. Antanas 
Butkus. Vyr. meno vadovė — 
ročesterietė Jadvyga Reginienė, 
vyr. muzikas Algis Modestas iš 
Chicagos, o jungtinio choro di
r igentai , šalia Modesto, 
detroitietis Rimas Kasputis ir 
clevelandiškis Bronius Kazė
nas. Šio rašinio autoriui teko 
šventės leidinio katorga. Taip, 
katorga. Švenčių Chicagoj 
redaktoriai turėjo viską sau 
ranka pasiekiama ir po gerą 
būrį talkininkų. Mano gi — 

„valdžia" (komitetas) Cle
velande, Mykolo Morkūno 
spaustuve Chicagoj, o aš pats 
vienas Detroito priemiesty. Ne
gana to, buvo žmonių, tiesiai 
darbą sabotavusių. Užtat 
leidinys išėjo ne toks, kaip 
planuota. Grįžtant prie VII 
šventės aplamai, ji meniniu at
žvilgiu nebuvo prastesnė už 
čikagiškes. Ir šokėjų skaičius 
sukosi apie du tūkstančius. 
Stokota tik publikos, ypač čika-
giečių. Bet šia tema ne kartą jau 
kalbėta, analizuota, dejuota... 

Atsiminimus tęsdamas pasi
girsiu, kad ir man, kaip tam 
uodui arklio ausy, teko „arti" 
visose šokių šventėse, išskyrus 
pirmąją, vis dalyvaujant 
spaudos komisijose (nors kai 
kurių leidinių redaktoriai ne
siteikė spaudos komisijų narių 
„įamžinti"). Buvo smagių ir ne 
taip smagių nuotykėlių. Atmin
ty išliko toks linksmas inciden
tas su IV š. šventės k-to pir
mininku. Sąrašai rodė ir garsin
dami skelbėme, kad šoks suau
gusiųjų apie pusantro tūkstan
čio. Bet per šventes šokėjus 
suskaičiuodavau iki vieno, ypač 
tvarkingai žygiuojančius suau
gusius. Tai atlikdavau paradui 
prasidedant, prie pirmosios 
angos. Šį kartą radau 1,259. 
Skaičių paskelbiau savo repor
taže ir dar pabariau Chicagos di
džiąją spaudą, skelbusią, kad 
šoko tik tūkstantis jaunuolių ir 
pusė tiek vaikučių. Gavau piktą 
pirmininko laišką, kam, girdi, 
nesivadovauji oficialiais duo
menimis, o skelbi savuosius. 
Privačiais laiškais išsiaiškinom, 
man priminus, kad reporteris 
turi skelbti ne tai, ką kiti jam 
sako, ar rodo, bet tai. ką pats 
pamato, suskaičiuoja. Su mini
mu pirmininku dėl to santykiai 
nepairo ir ateity teko iš jo patir
ti daug šilumos. 

Aštuntosios šventės lauk
dami, spaudoj aprašėm šokių 
grupes, kurios tik žinių suteikė. 
Rašinius puošėme ir nuo
traukomis. Kai kurių grupių 
nuotraukų negavęs, rašinius il
iustravau bent jų vadovų 
portretėliais, juos išsikirpęs iš 
savojo VII š. šv. leidinio. Visi 
redaktoriai dėjo, visos išėjo 
puikiausios, ryškiausios. Už ta i 
garbė M. Morkūno spaustuvei. 

Šitiek prasitęsė „Horizontų" 
autorių papildantys atsimi
nimai. 

Mano paskutinis „propagan
dinis" rašinys baigiasi. Kai j is 
pasieks skaitytoją, iš Sunny 
Hills Atlanto p a k r a š č i a i s 
slinksime į D.C. apylinkę, o po 
keleto dienų, per Marylandą, 
Pennsylvaniją, Ohio ir Michi-
ganą — į Hamiltoną. 

Dar iš voko išsitraukiu Kazio 
Milerio gegužės 28 rašy tą 
laiškelį. Tokį giedrą, opti
mistišką. Sako, t i e , k u r i e 
pusmetį rašinėjom ir rašinėjom 
į spaudą, jau darbą lyg ir užbai-
gėm. Rezultatai gražūs: jau 
išpirkta daugiau negu penki 
tūkstančiai bilietų, o juk ne visi 
juos iš anksto perka, juoba, kad 
ne kartą užtikrinom. jog šalia 
paruoštų 11,000 (taip, vienuo
likos tūkstančių) kėdžių, 
reikalui esant dar porą tūkstan
čių būtų galima naudoti. J au 
galima užuosti, kad VIII lais
vojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventė bus viena iš gra
žiausių. Belieka tik tarti: iki 
pasimatymo Hamiltone! 

Ketvirtoj š. šventėj dalyvavusi 
prezidentienė Patricia Nixon at
minty liks dėl dviejų dalykų. 
Pirma, kad, kai po programos 
arenoj ji leidosi fotografuojama, 
pozavo su Detroito „Šilainės" 
šokėjais. Iš kart su būreliu, 
paskui su dviem, mergaite ir 
vyruku, juos apsikabinusi. Šia 
nuotrauka pasipuošė Chicagos 
dienraščių pirmieji puslapiai, 
t ik , it susi tarę, nutylėjo 
jaunuolių vardus ir pavardes. O 
tai buvo Rita Skrebutėnaitė ir 
Jonas Nakas. 

Antras svarbus dalykas įvyko 
prezidentienės priėmime, kurį 
suorganizavo Valdas Adamkus. 
Ten man teko suvaidinti tokį 
„Trojos arklį". Bet incidentas 
baigėsi labai, labai laimingai. 
Keletas žmonių Valdui liks iki 
mirties dėkingi. Kada nors tą 
incidentą plačiau papasakosiu. 

ŠIĄ VASARĄ ANT 
NAVY P1ER 

PRIEPLAUKOS 

Navy Pier p r i e p l a u k a 
Chicagoje Michigan ežero 
pakrantėje prie Grand Avenue 
kviečia lankytojus. Ji atidaryta 
septynias dienas savaitėje nuo 
6 ryto iki 8 v. vakaro ir ant jos 
galima piknikauti. dviračiais 
važinėti, saulintis ir nuo jos 
meškerioti. Chicagos 
tarptautinė nauju meno formų 
paroda vyks rugsėjo 23-26, o 
Chicagos tarptautinė antikų 
paroda — spalio 13-16. Navy 
Pier sezonas baigsis lapkričio 
4-6 vykstančiu Š i au rė s 
Amerikos indėnų genčių suva
žiavimu — .,pow-wow". 

Liepos 22-24 vyks „Viva Mex-
ico" festivalis, liepos 22-24 — 
lenkų „Festival Polonaise", 
rugpjūčio 5-7 — airių ..Irish Fest 
Chicago". Rugpjūčio 12-14 vyks 
Pietų amerikiečiu festivalis, o 
rugpjūčio 26-28 italų. Visiems 
etniniams festivaliams kainuoja 
įėjimas. Rugpjūčio 26-28 bus 
„Rhythm and blues" muzikos 
festivalis. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

no parapijinę mokyklą. Įstoti į šią mokyklą mūsų sūnūs 
negalėjo, kadangi Šv. Simono parapijai mūsų šeima 
nepriklausė, nes nenorėjom atsižadėti lietuviškos 
parapijos. 

čio mokykla, kaip kitos, veikiančios prie parapijinių 
mokyklų ir Jaunimo centre, tuo metu smarkiai augo 
mokinių skaičiumi. Chicagos aukštesniojoj'1 mokykloje 
jų skaičius jau siekė ar ne keturis šimtus. Marquette 

Taip Gintautas, o po metų įstojęs ir Eugenijus, iš- P a r k o lituanistinėj mokyloj. kuri veikė reguliarių pa-
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buvę Nightingale mokykloje po ketveris metus, ją baigė 
visai neblogais pažymiais. Po to buvo priimti į žinoma 
vardą Chicagoje turinčią Šv. Ignaco vardo jėzuitų 
gimnaziją. Kai jau vaikai pradėjo lankyti katalikišką 
gimnaziją, vienas kitas mūsų pažįstamų lengviau at-lad, nors ir labai nenorint, peršasi mintis: ar beverta 

dirbti dramoje, gal geriau koncentruotis tapyboje? Čia siduso, tikėdami, kad vaikai dabar jau bus auklėjami 
esi bent savarankiškas, nuo niekieno nepriklausąs, dorai bei religingai. 
turįs kur kas platesnę dirvą: jei savojoje nerandi atgar- Tačiau tik tie tėvai, kurie savo vaikų neleido i pa-
sio, tai gali keliauti į svetimą, kur pasijunti kartais doresnes viešąsias mokyklas, gal ir turi racijos jų bai-
daugiau mylimas ir vertinamas, tuo pačiu bent mo- mintis. Bet mes iš praktikos patyrem, kad geresnes 
raliai daugiau atlyginamas..." viešosios mokyklos gali išauginti visai padorius 

Šiame, maždaug prieš 20 metų paskelbtame pasi- jaunuolius. Kai vaikai lankė viešąją mokyklą, jei tėvai 
kalbėjime Jonas Kelečius aiškiai išdėstė savo, kaip sekmadieniais kartais pramiegodavom Mišias, tai jie 
aktoriaus ir dailininko, credo. Atrodo, kad visuomenės pakeldavo ir pasakydavo, kad dabar jiems ir mums 
nesidomėjimas teatrą bent Chicagoje visiškai pražudė, laikas keliauti Dievuli pagarbinti. 
Pastovus vienetas ten liko tik Antras kaimas, kasmet Kai įstojo i katalikišką gimnaziją, tai daugumos 
pasirodantis su nauja programa. Tuo tarpu Kelečius iš katalikiškų pradžios mokyklų atėjusių mokinių . 
, . . , K- • i- -r n\~- mpaiama tpitifl hndavn kpikti CP«P1PQ vipnuolps iš iu rinko mokyklai išlaikyti ir ūkinius reikalus tvarkyti 
bent paskutiniame dešimtmetyje dingo iš Chicagos mėgiama tema Duaavo KeiKU seseies vienuoles, iš jų v y , . „ r , .. 
, . , , . . • V • w * &ninvti<* Tačiau mūsiškiams <u><u>|ėc nieko bloeo komitetą. Komitetan išrinkta: Eugenijus Gerulis — pir 
lietuvių kultūrinio gyvenimo ir kaip aktorius, ir, atro- šaipytis, tačiau musisKiams seseies nieso oiogo * J K 
do, kaip dailininkas. Bet tas gerasis aukštaitis bičiulis nepadarė, nes jie seseles susitikdavo tik trečiadienio 
dar sugrįš į areną šiuose nuotykiuose. P°P i e te Per tikybos pamokas. Ir per tą trumpą laiką 

1960 metų liepos mėn. vyresnysis sūnus Gintautas seselės nei nusikalsdavo, nei jkyredavo, kad reikėtų 
sulaukė 6 metų amžiaus ir reikėjo pradėti lankyti Jas keikti ar iš jų juoktis. 
mokyklą. Gyvenom tada Gage Parke, kur lietuviškos Taigi, kaip iš praktikos patyrėm, išeitas pradinis 

mokų metu šalia parapijines, vienu kartu mokinių 
buvo net šeši šimtai. Tais lietuviško susipratimo laikais 
lietuviams tėvams negarbė buvo neleisti savo vaikų 
į lituanistinę mokyklą. 

Istorija apie K. Donelaičio vardo lituanistinę 
mokyklą štai ką sako: „1959 m. spalio mėn. 17 d. 
lietuvių evangelikų parapijos patalpose Chicagoje buvo 
atidaryta šeštadieninė lituanistinė mokykla. Ati
darymo iškilmės buvo gan kuklios, bet užsimojimais ir 
ryžtu daug žadančios. Pirmajam tos mokyklos tėvų 
susirinkimui kartu ir iškilmingam atidarymui vado
vavo pats tos mokyklos steigimo iniciatorius Antanas 
Kašubą. Jis nušvietė mokyklos įsikūrimo eigą, pasi
gėrėjo ev. kun. Trakio nuoširdžiu prielankumu ir LB 
Chicagos apygardos valdybos nario Jer. Ignatonio 
aktyvumu... 

„Toliau tėvai apsvarstė einamuosius reikalus, iš-

mininkas, Adolfas Jablonskis - vicepirm., Angelė 
Kašubienė — sekretorė, Z. J. Petkus — iždininkas. Ire
na Bernotavičienė — ūkio reikalams narė. Mokyklai 
vadovauti pakviestas prityręs mokytojas Julius Širka, 
sėkmingai vadovavęs Toronto lituanistinei mokyklai 

Daugelio gyvenimuose 
matyt i , kad jų kančios 
savotiškai juos patenkina, nes 

jie jose patogiai jaučiasi. J ie 
savo gyvenimus paverčia gyvu 
pragaru, bet pažįstamu. 

Ram Dass 

parapijos su mokykla nebuvo. Tad ir pasirinkom netoli, noksiąs viešojoje amerikiečių mokykloje bent mūsų 
vos už poros kvartalų esančią viešąją Nightingale vardo vaikams nieko nepakenkė. Nors mūsuose tais laikais 
mokyklą. Tai buvo gera mokykla, viešųjų mokyklų mada buvo leisti vaikus į privačias pradžios mokyklas, 
tarpe žinoma, kaip turinti savo vardą. Turėjo ji ir 196° metų rugsėjo vieną iš pirmųjų šeštadienių 
neblogų mokytojų. Trečiadieniais katalikai vaikai žmona sūnų Gintautą nuvežė į K. Donelaičio vardo 
eidavo tikybos mokytis į priešais mus esančia ^v- Simo- lituanistirę mokyklą įrašyti į pirmą skyrių. K. Donelai-

šešerius metus..." (Draugas, 1959.11.23). 
Tokie yra šios mokyklos įsteigimo metmenys ir ne

ginčijamai mokyklos steigimo iniciatorius yra finan
sininkas Antanas Kašubą, dabar gyvenantis Floridoje. 

<Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 23 d. 

LIETUVOS JAUNIMĄ 
VOKIEČIAI GROBSTĖ 

Surinko ir iš vokiečių kalbos išvertė 
Bronius Nemickas 

Vokiečiai, 1941 m. okupavę 
Lietuvą, neleido jai, kaip ir ki
tiems užimtiesiems kraštams, 
savos tautinės kariuomenės, bet 
buvo numatę apie 300,000 
žmonių išvežti ir įkinkyti 
karybon: 100,000 — karo pramo-
nėn ir kitus maždaug 200,000 
išbarstyt i po Vokietijos 
kariuomenės ir policijos dali
nius pagalbininkais. 

Čia skelbiami dokumentai 
rodo. kaip vokiečiai grobstė Lie
tuvos jaunimą j savo kariuo
menę ir policiją. 

Fronto vadovybės būstinė, 
Reichsfuehreris SS 
Tgb. Nr. 39/28/43g. 
RFV. 

1942 m. birželio 6 d. 

1) Tvarkos Policijos Šefui 
2) SS Vyriausios Įstaigos Šefui 
Įsakau iš apsaugos daliniuose 

esančių latvių ir lietuvių atrink
ti po 1,000 rusiškai SS maštabą 
atitinkančių (patikrintų, be 
priekaištų) latvių ir lietuvių, 
kuriuos tada įjungti į vokiečių 
policijos batalionų ne daugiau 
kaip po 10 į kuopą. Šiuo 
įsakymu atlaisvintus jaunes
niuosius vadus Tvarkos poli
cijos šefas panaudos naujoms 
formuotėms steigti. 

3) Kopija siunčiama Reicho 
saugumo vyriausiai įstaigai 
žinoti. 

Pavesta 
(Pasirašė) Warninghoff 
SS Obersturmfuehreris 
4) Majorui Suchaneck žinoti. 

Warninghoff 
SS obsturmfuehreris 

(Šaltinis': National Archives 
microcopy Nr. T-175, roll 22). 

1943 m. vasario 2 d. 
Slaptai 

1) SS hauptsturmfuehreriui 
Grothmann'ui 

Fronto vadovybės būstinė 
Reichsfuehreris SS 1943 m. 

sausio 28 d. išs iuntė SS 
obergruppenfuehreriu Jeckeln 
tokią telegramą: 

„Patvirtindamas savo vakar 
žodžiu duotąjį įsakymą, dar 
kartą pakartoju jį raštu: 

Tuojau sumobilizuokite 4,000 
latvių, lietuvių ir estų pagal
binių policininkų, kurie turi 
pasiimti savo žieminę aprangą 
ir maisto. Jie turi būti greičiau
siai nugabenti į Leningrado 
užfrontės visas reikalingas vie
tas. Juos panaudos antroji SS 
brigada reikalingoms pozicijoms 
sustiprinti. Šiltu maistu ir pa
stoge aprūpins antroji SS 
brigada. 

Noriu, kad tatai būtų atlikta 
tuo pat sparčiu ir ta pačia 
energija, kaip kad rusas tokį pa
vedimą įvykdytų ir savo pozici
jas sustiprintų. 

Prašau kasdien telegrama 
pranešinėti apie jūsų ir antros 
SS brigados pastangų pasiekas. 

(Pasirašė) H. Himmber 
2) Telegrama antrai SS briga

dai ir 
3) Telegrama SS vyriausiai 

įstaigai žinoti. 
Pavestas 

SS hauptsturmfuehreris 
Grąžinti - SS 

hauptsturmfuehreriui Meine'i. 

Telegrama! 
SS Obergruppenfuehreriui 
Jeckeln, Ryga. 

Mielas Jeckeln! 
Praneškite šiaurinei armijai, 

kad sekančiuose numatomuose 
savanorių šaukimuose Estijoje 
visi karo tarnybai tinkami vyrai 
bus man reikalingi Estijos legio
nui ir kad aš prašau toliau nebe-
priiminėti į armiją savanoriais 

pagalbininkais. Visi karinei 
tarnybai tinkami savanoriai 
yra perleistini legionui. 

Atkreipkite iš naujo dėmesį į 
tai , kad aš perleidau ka
riuomenei (Wehrmacht) visus 
verbuosimuosius lietuvius. (Pa
braukimai mano — Br. N.) 

Heil Hitler 
Jūsų 

(Pasirašė) H. Himmler 
30.6.43. 

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

Šefo biuro 
vedėjas 

Ryga, 1944 m. kovo 2 d. 
Slaptai 

1) Pažyma* 
Obergruppenfuehreris Jec

keln man pranešė apie savo 
Kaune vestus pasitarimus dėl 
50,000 lietuvių pašaukimo į 
šiaurinę armiją. 

Pasi taręs su generaliniu 
komisaru, jis, dalyvaujant jo SS 
ir policijos vadui bei kitiems pa
re igūnams, kalbėjosi su 
generolu Kubiliūnu bei gene
rolu Plechavičiumi ir jiems 
pranešė, kad fuehrerio įsakymu 
turį būti pristatyta 50,000 nete
sėtos prievolės (jau anksčiau 
pareikalautų) lietuvių sava
norių pagalbininkų šiaurinei ar
mijai. Išaiškindamas padėties 
rimtumą, jis pasakęs vietinei 
administracijai, kad tuomi dar 
esanti duodama lietuvių tautai 
proga parodyti savo ryžtą kovai 
prieš komunizmą. Kubiliūnas ir 
Plechavičius iš principo buvo už 
įsikinkymą į reikalą, tačiau jie 
norėtų atstovauti kažkam, kas 
a t i t i k tų t ikrovę. Po pasi-
tampymo šen ir ten Jeckeln 
padaręs tokį pasiūlymą: 

Kelerių gimimo metų daline 
mobilizacija turį būti pašaukta 
50,000 vyrų (netesėtos piicvo-
lės), kurie būtų uždarais lietu
vių karininkų vadovaujamais 
daliniais įjungti į atitinkamus 
vokiečių kariuomenės vienetus. 
Pašauktieji ir jų šeimų nariai 
būtų aprūpinami taip pat, kaip 
ir kareivių. Obergruppenfueh
reris tvirtino, kad savanorių 
pagalbininkų aprūpinimo nuo
statai esą šia prasme pakeisti. 
Savanoriai pagalbininkai dabar 
galį būti apdovanojami vokiečių 
karo pasižymėjimo ženklais, 
vokiečių karo nuopelnų kry
žiumi ir net geležiniu kryžiumi. 
Į mano klausimą, ar pirmoje 
eilėje kalbėta apie 50,000 įtvir
t inimų statybai reikalingų 
vyrų, obergruppenfuehreris 
Jeckeln man pareiškė, kad 
pagal paskutinius šiaurinės ar
mijos pranešimus esą pareika
lauta vokiečių kareiviams 
pakeisti 50,000 (netesėtos prie
volės) vyrų ir todėl tik apie juos 
ir teeinanti kalba. Į tolimesnį 
mano klausimą, ar būtų galima 
tikrinant pašauktuosius, per
vesti į kovos dalinius?, ober
gruppenfuehreris man pareiškė, 
kad iš principo to nesą numa
tyta, bet tokiu atveju, kaip jis, 
Kubiliūnas ir Plechavičius esą 
numa tę , jei būtų įsteigta 
lietuvių divizija, esanti viltis 
nuolat jai pervesti tinkamus lie
tuvius, kaip pakaitalą. Be 
50,000, reikia paimti dar 20 000 
aviacijos pagalbininkų. Šitie 
20,000 aviacijos pagalbininkų 
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*) Si pažyma rasta Rygoje 
buvusio Reicho Rytų krašto 
(Ostland) komisariato vienoje 
bylų (Lohse folder). Sprendžiant 
iš kairiojo kertinio spaudo ir 
parašo inicialo E, pažymą bus 
surašęs Reicho Rytų komisaria
to biuro šefas krašto patarėjas 
(Landrat) Egeris. 

turi pakeisti aviacijos žemės 
(neskraidantį) personalą, kuris 
turi būti atiduotas SS. Pa
brėžiau, kad mums dar nėra 
nieko oficialiai žinoma apie kitų 
20,000 aviacijos pagalbininkų 
pašaukimą ir apie SS divizijos 
steigimą. Pagaliau, kaip jam 
sakyta, jis dar numatęs, kad 
būtų suorganizuota lietuvių di
vizija. Apgailestavau, kad ne
būtų galima 50,000 vyrų užda
ra is daliniais sutelkt i ir 
nenumatoma jų didesniu mastu 
vėliau į SS kariuomenę įjungti. 
Pabrėžtina, kad mes, verbuo
dami netesėtos prievolės pagal
bininkus, neprižadame didelio 
pasisekimo. Dar kartą pa
brėžiau, kad vyrai mažiausiai iš 
paviršiaus savo uniforma turėtų 
būti prilyginti kareiviams. 
Obergruppenfuehreris Jeckeln 
tikisi, jog jis gali pasiekti, kad 
ir armija dėl antpečių pakeistų 
nuomonę. Vietinės administra
cijos atstovai išprašė 3 dienų 
apsigalvojimo terminą ir tada 
praneš savo nuomonę SS ir 
policijos vadui. 

Obergrupenfuehreris Jeckeln 
man dar pranešė, kad prieš 
mane ten buvęs prezidentas 
Boenning. Jis siūlęs darbininkų 
verbavimą į Reichą sujungti su 
šia mobilizacija. Tatai atmetė 
obergrupppenfuehreris Jeckeln. 
Toliau prezidentas Boening 
siūlė, kad lietuvių nuraminimui 
būtų kartu su mobilizacijos pa
skelbimu pranešta, jog evakuo
tieji rusai būsią išvežti į Reichą. 
Aš atstovavau nuomonei, kad 
ta ta i vargu ar nuramintų 
lietuvius ir, be to, bet koks 
mobilizacijos ryšys su Gene
ralinio įgaliotinio verbavimu 
yra negeistinas. Obergruppen
fuehreris toliau man pranešė, 
jog jis yra girdėjęs vyravusią 
nuomonę, kad nesą galima nei 
vokiečių, nei lietuvių ūkininkui 
primesti evakuotų rusų moterų 
ir vaikų. Po to aš aiškiai išdės
čiau obergruppenfuehreriui Je
ckeln šios problemos painumą, 
kaip tatai išryškėjo HA III pasi
tarime, ir manau, kad Jeckeln 
suprato šio klausimo sunkumą 
ir iš prezidento Boening gauto
jo siūlymo vienpusiškumą. 

Baigdamas obergruppenfueh
reris Jeckeln pranešė, kad ver
bavimas kovai su partizanais 
policijos batalionui jau pasiekė 
12,600 vyrų. Kadangi šiam 
tikslui skiriama tik 5,000 vyrų, 
tai jis norįs numatyti divizijai šį 
skaičių viršijančius savanorius. 

2) Ranka įrašyti keli neįskai
tomi žodžiai (Br. N.). 

(Šaltinis: National Archives 
microcopy Nr. T-454, roll 15). 
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Reicho komisaro Rygoje tele
grama Nr. 485, 17.3.44. 
16 25 

Slapta 
Reicho ministeriui Rosenbergui 
Berlyne. 

Liečia: mobilizaciją Lietuvoje 
ir (darbininkų) verbavimą į 
Reichą. 

Reichsfuehrerio SS sutikimu 
Jums leidus mobilizuoti 50,000 
lietuvių šiaurinei armijai ir 
mano pasiūlymu pr i ta rus 

pašaukti 10,000 vyrų į lietuvių 
kovos su gaujomis dalinius, Jūs 
sutikote žodžiu, kad šie šau
kimai turėtų pirmumą prieš 
Reicho generalinio darban 
įkinkymo įgaliotinio 100,000 
žmonių kvotą. Prašau tatai tele
grama patvirtinti sutartinai su 
generaliniu darban įkinkymo 
įgaliotiniu. 

Visi dalyvaujantieji sutinka, 
kad akivaizdoje bū t inybės 
sutelkti šiuos dalinius, neįma
noma tuo pat metu verbuoti 
(darbininkų Reichui). Propa
gandos ministerijos valstybės 
sekretorius Guterer ' i s y r a 
painformuotas apie šiuos 
samprotavimus, kad abiejų 
lygiagrečių akcijų priešpriešiš-
ka propaganda nesk le i s tų 
pažiūros, jog mobilizacija ir ver
bavimas esą tik priedanga kaip 
nors pačiupti lietuvį ir tada ati
duoti jį Reicho darbo tarnybon. 
Taigi lygiagretus abiejų akcijų 
vykdymas pakenktų joms 
abiems ir lemtų nesėkmę. 
Generalinis komisaras Lietuvai 
nori Vilniaus srityje nevykdyti 
mobilizacijos ir palikti tiktai 
verbavimui (darbininkų į Rei
chą). Vilniaus srityje verba
vimas į Reichą bus galimas, kai 
tik dėka viršiau minėtų 10,000 
vyrų ten vėl bus atstatytas 
saugumas. Klausimo skubotu
mas matomas iš šiaurinės armi
jos re ikalavimo ' r i s t a t y t i 
20,000 vyrų jau ligi k -o 20 die
nos. 

Reicho komisaras Rytų 
kraštui. 

(Šaltinis: National Archives 
microcopy Nr. T-454, roll 104). 

1944 m. kovo 18 d. 
Reicho komisariato Rygoje 

telegrama Nr. 486,1944 kovo 17 
d. 16.25 -

Slapta 
Reicho ministeriui Rosenber

gui Berlyne. 
Liečia: Reichan (darbininkų) 

verbavimo propagandos ati
dėjimą ligi pasibaigiant mobili
zacijai Lietuvoje. 

Šios pat dienos telegrama 
(roem 3 aso - 2 d. 1/3.8, e 2) 
paprašiau pa tv i r t in t i , kad 
mobilizacijai Lietuvoje būtų 
suteikta pirmenybė. Propa
gandos ministerijos valstybės 
sekretoriui jau išdėstyti svarbūs 
samprotavimai neleidžia toliau 
lygiagrečiai vesti verbavimo 
propagandos į Reicho darbus. 

Prašau tuojau sprendimo, kad 
pastaroji yra pertraukiama ligi 
pasibaigiant mobilizacijai. 

Reicho komisaras Rytų 
kraštui 

(Šaltinis: National Archives 
microcopy Nr. T-454, roll 104). 

VII 

Special iame traukinyje, 
vardu Gotenland, 1944 m. 
kovo 20 d. buvusių pasita
rimų pažyma. 

Dalyviai*: senatorius von 
Allvvoerden, valstybės patarėjas 
Goerlitzer, ministerijos direk
torius dr. Braut igam, vyr. 
administracijos patarėjas dr. 

* Pasitarimų dalyviai yra 
atsakingi Reicho Rytų ministe
rijos pareigūnai. 

Labs, administracijos patarėjas 
dr. Schibnicke. 

Pirmiausia buvo pranešta 
padėtis. Kaip matyti, Lietuvos 
generalinėje srityje, bendrai 
pažvelgus, iškyla du vienas 
kitam priešingi reikalavimai: 

1. Generalinio darban įkinky
mo įgaliotinio (GBA) reikala
vimas sutelkti Reichui. 

a) 100,000 lietuvių ir 
b) perduoti Reichui Lietuvon 

evakuotuosius rusus. 
2. Aviacijos reikalavimai iš 

Lietuvos 
a) 50,000 pagalbinių 

savanorių (Ai Wis) — šiaurinei 
armijai, 

b) 10,000 vyrų — lietuvių 
kovos daliniams su gaujomis, 

c) 30,000 vyrų — aviacijos 
divizijoms, 

d) 18,500 vyrų — lietuvių 
ginkluotoms divizijoms. 

Reicho komisaras Rytų kraš
tui (RKO) reikalauja atidėti 
30,000 lietuvių telkimą į avia
cijos divizijas ir pirmiausia 
18,500 — į lietuvių ginkluotąją 
diviziją. Be to, Reicho komisa
ras Rytų kraštui nori, kad, 
nekalbant apie verbavimą 
Vilniaus srityje, būtų atidėtas 
100,000 vyrų telkimas Reichui, 
patenkinant pirmiausia karių 
108,000 lietuvių reikalavimus. 
Tačiau gauleiteris Sauckel 
reikalauja tuojau pravesti (dar
bininkų) verbavimą Reichui 
visu mastu. 

Ponas senatorius von Alleroe-
erden mano, kad generalinio 
darban įkinkymo įgaliotinio ir 
karių reikalavimų skirstymas į 
pirmaeilius ir antraeilius yra 
ne t i nkamas , ir atstovauja 
nuomonei, kad atskirų 
priemonių eilę galėtų lemti tik 
tikslingumas. Pagal jį (tikslin
gumą) atskiros akcijos turi būti 
pravestos tokia tvarka: 

1. 10,000 lietuvių — kovos su 
gaujomis daliniams, kad visa 
sritis pagaliau būtų patenkinta. 

2. 18,500 lietuvių — ginkluo
tai divizijai, kadangi šios 
priemonės būtinumą rodo fron
to būklė. 

3. Atiduoti Reichui (darbams) 
1 ir 2 punktuose išvardintiems 
uždaviniams kariais netinkan
čius lietuvius. 

4. Verbuoti (darbams) į Reichą 
Vilniaus srityje, kadangi verba
vimas čia, patenkinus šią sritį, 
gali būti tikrai pasekmingas. 

5. Įsteigti Lietuvoje karinius 
kaimus Gudijos pavyzdžiu, kad 
gaujų vekla būtų eliminuota 
užuomazgoje. 

6. Išvežti evakuotus rusus į 
Reichą, nes to reikalauja galu
t in i s Lietuvos erdvės 
nuraminimas. 

Atidedamas galutinis šių 
klausimų sprendimas: kuri 
akcija pirmiau vykdytina (pir
mumo eilė) ir ar pritariama 
telkti 30,000 vyrų į aviaciją ir 
18,500 — į ginkluotą legioną, 
atsižvelgiant į tai, kad valstybės 
patarėjas Peuckert ir minis
terijos patarėjas dr. Letsch da
bar lankosi Lietuvoje ir apie tai 
kalbėsis. 

(Pasirašė) Dr. Schibnicke 
(Šaltinis: National Archives 

microcopy Nr. T-454, roll 104). 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 
i 

284-1900 

Jei nontecarduoti ar •pirkti savo nud-
savybe per Amerikos 'populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbattel Mayar dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

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. Suinteresuotj prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. PulasKi 

767-0600 
k. 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birželio 
26 d 1-4 p.p., 3607 W. 58th PI. 3 mieg. 
mūras, tik 4 metų amžiaus, geriau kaip nau
jas; 20 pėdų virtuvė su daugybe ąžuolinių 
spintelių; 1¥« prausyklos; ištisas rūsys; 
didelis baseinas; centralinis šaldymas; 
daug priedų. Puikus pirkinys! Skambinkite 
dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birželio 
26 d.. 1-4 p.p., 3549 W. 78tti St. 6 mieg 
mūras; vienas sav. 31 metus; moderni 
virtuvė; didelis vonios kamb.: ištisas rūsys; 
apšildomas 2 auto garažas; aluminio 
„trim"; didžiulės rūbinės; naujas stogas ir 
šildymo sistema; daug priedų. Skambinkite 
dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienj, birželio 
26 d. 1 -4 p.p. 3900 W. 63rd St. Žavus 2-jų 
mieg. „condo"; 2-jų aukštų; graži virtuvė, 
vonios kamb. daug priedų; Vį bl. iki auto
busų sustojimo, mėsinės, daktaro, vaisti
nės, kepyklos ir restorano Skambinkite da
bar! 
Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birže
lio 26 d. 1-4 p.p. 6110 S. Major. 5V2 kamb. 
mūras; 3 gržūs mieg., kamb.; 1 % moderni 
prausykla. Delux medžio spintelės 
virtuvėje; gražiai įrengtas rūsys; centralinis 
šaldymas; aluminio „trim", 2V2 auto 
garažas su autom, atidarymu; puikiai 
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar! 

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

AR NORITE PARDUOTI? 

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

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

Ant VVisconsin upės kranto, netoli VViscon-
sin Delis, gražiame pušyne parduodamas 
2 mieg. nuolatiniam gyvenimui namas su 
visais patogumais ir daug priedų. Parduoda 
savininkai, nebrangiai. 

Skambinti 608-254-2918. 

HELP YYANTED 

SECURITY GUARDS 
P.T. & F.T. Mušt have car, speak & 
write English. S.W. Area. Will train. 
Retirees welcome. Apply only Monday 
thru Friday 9:00 A.M. — 3:00 P.M. 
7801 South Kedzie 

MISCELLANEOUS 

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

Tei. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 W e s t 95th S t r e t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

NERINGOS Restoranas. 2632 W 
71 st St 476-9026, bus atidarytas nuo 
7 ryto iki 9 vakaro, Lietuvių Festivalio 
dieną, birželio 25 d , šeštadienį. Ne
ringos Restoranas turės savo preky
stali prie 69 & Washtenaw. Ateikite 
ir paragaukite skanaus lietuviško 
maisto! 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ KAN
KINIAI. Red. A. Kerulis, Juozas Prunskis, M. 
Valiukėnas. 191 psl $6.00 

ASMUO IR LAISVĖ, mūsų idėjos dabarties švie
soje. Antanas Paškus. 159 psl $5.00 

BALYS SRUOGA mūsų atsiminimuose. Spaudai 
paruošė Vanda Sruogienė. 549 psl $20.00 

PRAEITIES KALBA, dienoraštiniai užrašai. Gudija 
1941-1944. Zenonas Ignonis. 286 psl. .. $10.00 

RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, premijuotas romanas. 
Birutė Pūkelevičiūtė. 237 psl $5.00 

RINKTINĖS MINTYS. Spaudai paruošė Juozas 
Prunskis. 326 psl $4.00 

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, misionieriaus 
atsiminimai. Kun. J. Hermanovičius, MIC. 
359 psl $5.00 

KOMPOZITORIUS BRONIUS BUDRIŪNAS. 
Spaudai paruošė Rūta Klevą Vidžiūnienė. 
159 psl $12.00 

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJE. Juozas 
Prunskis. 240 psl $6.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242 
psl $9.00 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940 
Vytenis Statkus. 1040 psl $27.00 

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



Pabaltiečių demonstracijos už laisvę Chicagos miesto centre. 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

PAGERBĖ MOTINAS 

Omahos „Romuvos" vieti-
ninkijos skautai ir skautės 
gegužės 8 d. suruošė kuklų ir 
trumpą, bet jaukia nuotaika 
persunktą motinų pagerbimą. 
„Romuvos" vietininkė Gražina 
Reškevičienė paskleidė gražių 
minčių vėrinėlį apie lietuvę 
motiną. Sveikino jas7 išreikšda
ma joms gilią pagarbą. Mirusios 
motinos buvo pagerbtos atsi
stojimu, sugiedant „Marija, 
Mari ja" . Janutė Kris t ina 
Mickevičiūtė (būsima skautuke) 
puikia lietuvių kalbos tarsena 
padeklamavo gražų eilėraštį. 
Skautų, vietininkė G. Reške
vičienė Kristinos močiutei ir se
neliui išreiškė padėką už anū
kėlės išmokymą gražiai ir 

Laiškas 
APIE IŠTREMTUOSIUS 

laisvai kalbėti lietuviškai, bet ir 
gražiai deklamuoti . Už ta i 
močiutei Mickevičienei buvo 
prisegta graži gėlė. Toliau 
giliukai ir liepsnelės atliko 
neilgą dainų pynelę. Nežiūrint 
pynelės ilgumo, nelengvas buvo 
mažiesiems tas darbelis, ypač 
tiems, kuriems taip sunkiai 
sekasi mokytis tėvelių ir sene
lių gimtosios kalbos. Tačiau, 
nežiūr int v isa to , m a t a n t 
mažųjų da in in inkų bei jų 
vadovių Gailutės Reškevičiūtės 
ir Birutės Berry (Mickevičiūtės) 
pastangas, sudainuotos dainelės 
buvo šiltai įvertintos. Pro
gramėlę užbaigė s. St. Radžiū
nas, padeklamuodamas B. Braz
džionio eilėraštį „Motinai". 

Prie spalvingai papuoštų 
stalų mamytės, močiutės ir sve
čiai buvo skautų pavaišinti 
kava ir skaniais pyragais. 

J P . 

MIRTYS LIETUVIU 
T A R P E 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

vadovę Gražiną Reškevičienę. 
Visuomenė noriai šokėjus 
remia. Valgo „Aušros" paruoš
tus cepelinus, perka jų keps
nius, perka laimėjimų bilietus, 
aukoja dovanas, kad tik sumaži
nus asmeniškas šokėjų išlaidas 
būsimai kelionei į Kanadą. Tam 
t iks lu i Moterų klubas, 
ramovėnai ir V. Kisielius pa
aukojo po 50 dol. 

Salės scenoje tarp baltų berželių 
perrišta juodu kaspinu tautinė 
vėliava ir stalų papuošimas 
vėliavos spalvos kaspinais su 
juodu perrišimu bylojo apie 
skaudžiąsias mūsų tautos istori
jos dienas. Po valdybos narių 
įžanginių-prasmingų minčių į 
minėjimo eigą sekė Joanos 
Drukteinienės gerai paruošta, 
dienos temai pritaikyta ir labai 
įdomi paskaita. Minėjimo eigo
je buvo pagerbti visi mirusieji 
ir gyvieji mūsų tautos kanki
niai. Sugiedota „Marija, Mari
ja". Taip pat buvo pagerbtas 
miręs ir prieš keletą dienų 
palaidotas valdybos nary* Sta
sys Radžiūnas. Minėjimas buvo 
užbaigtas Lietuvos himnu. 
Minėjimo dalyviai buvo vai
šinami kava ir pyragėliais. 
Ktikia pasidžiaugti, kad į 
minėjimą atsilankė gražus skai
čius visuomenės. 

LB VALDYBOS 
SUDARYMO SUNKUMAI 

Šiais metais ypatingai buvo 
sunku sudaryti naują LB 
Omahos apylinkės valdybą. 
Visuomenė pripažįsta orga
nizuotos bendruomenės 
reikalingumą, bet sudaryti 
valdybą užtruko apie trejetą 
mėnesių. Visuomenė nekan
travo ir laukė, kol pagaliau po 
ilgų pastangų susiformavo nau
ja LB Omahos apylinkės valdy

ba. Jos sudėtis: pirm. Algis 
Antanėlis, vicepirm. Valerija 
Prišmantienė, reikalų vedėja 
Aušrelė Sakalaitė, kasininkas 
Vytas Arnauskas, sekretorė 
Jadvyga Povilaitienė. 

J P . 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 23 d. 

MARIJOS METŲ 
PAŠTO ŽENKLAI 

Vatikanas išleido specialius 
pašto ženklus Marijos metams 
atžymėti. Juos paskelbė pop. Jo
nas Paulius II pernai kovo 25 d. 
ir jie baigsis šįmet per Žolinę. 
Šešiuose ženkluose atvaizduo
jama Marija įvairių kultūrų 
akimis. 50 lirų ženklas vaizduo
ja apreiškimą afrikiečių stiliu
mi, 300 lirų ženklas rodo euro
pietiško stiliaus Jėzaus gimimą, 
5001. ženklas rodo Sekmines pe-
ruvietiškomis akimis, 750 1. — 
australo dailininko vaizduoja
mą Marijos į dangų paėmimą, o 
1,000 1. ženklas — šiaurės 
amerikiečio atvaizduotą Mariją 
— nusidėjėlių priebėgą. 

LIGONINĖ PLEČIA DARBĄ 

Loretto ligoninė plečia savo 
darbą padėti asmenims, turin
tiems sunkumų su regėjimu, įsi-
vesdama naujus gydymo būdus. 
Taipgi ši ligoninė gavo patvir
tinimą radiologinių įrengimų, 
padedančių tikrinti moterų krū
tinių sveikatingumą. 

Š.m. birželio 2 d. „Draugo" ve
damajam straipsnyje „Ašarų ir 
kraujo birželis", autorius Juoz. 
Pr. iškelia organizacijų ir lais
vinimo veiksnių pastangas spe
cialiais leidiniais dokumen
tuoti okupanto genocidinius 
nusikaltimus. Organizacinius 
sambūrius autorius skatina 
„paruošti vardynų knygas", 
kaip padarė Tautinės sąjungos 
valdyba, išleisdama „Lietuviai 
taut in inkai — komunistų 
kankiniai". 

Straipsnyje autorius sumini 
visą eilę organizacijų — veiks
nių išleistų knygų okupanto 
vykdomos priespaudos tema. 
Deja, pamiršta viena iš svar
biausių, Baisųjį Birželį tiks
liausiai liudijanti knyga. Tai 
Leonardo Kerulio sudaryta 580 
puslapių knyga, dideliu forma
tu išleistas veikalas „Išvežtųjų 
Lietuvių sąrašas" (A register of 
deported Li thuanians) . šį 
veikalą 1981 metais išleido Pa
saulio lietuvių archyvas, 
išleidimą finansuojant JAV LB 
krašto valdybai iš visuomenės 
laisvinimo darbui skirtų aukų. 
Kelios dešimtys tūkstančių 
knygoje surašytų mūsų tau
tiečių pavardžių kartu su bio
grafinėmis žiniomis leidžia 
skaitytojui pajusti 1940-1941 
metų Stalino terorą. Sibiran 
ištremti vaikai, moterys, inteli
gentai, darbininkai, ūkininkai, 
kunigai, ministeriai. Nepriklau
somybės akto signatarai ir 
Lietuvos valstybės buvęs pre
zidentas Aleksandras Stulgins
kis. Moksliniai taiklus prof. dr. 
Vyt. Vardžio įvadas lietuvių, 
anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis ki tataučiams at
skleidžia pirmųjų trėmimų siau
bingumą. 

Vedamojo autorius teatleidžia 
už jo straipsnio papildymą. 

Algimantas Gečys 

Vieno mėnesio laikotarpyje 
Omahos lietuviai palaidojo net 
tris asmenis, staiga iškeliavu
sius į amžinybę. 

Gegužės 18 d. mirė Vincas 
Markevičius, ramus parapietis 
ir bendruomenės narys. Jo 
žmona Maria reiškiasi gražios 
poezijos kūrimu, yra nuoširdi 
lietuviškos veiklos ir spaudos 
rėmėja. Jos kūryba — eilėraščiai 
būna spausdinami ir „Drauge". 

Gegužės 30 d. mirė Jonas 
Smailys, Sr. Velionis buvo akty
vus bendruomenės narys. Ilgą 
eilę metų reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. Priklausė ramovėnams 
bei kitiems vienetams. Kapuose 
ramovėnų vardu su velioniu 
ats isveikino A. Antanėl is . 
Birželio 3 d. taip nelauktai ir ne
t ikė ta i buvo p a š a u k t a s 
amžinybėn Stasys Radžiūnas, 
61 m. amž. Velionis buvo akty
vus bendruomenėj, priklausė 
ramovėnams. Nuo jaunystės iki 
savo mirties nuoširdžiai buvo 
atsidavęs skautybei. Skautai ir 
pavergtos tėvynės reikalai buvo 
jam lyg antroji religija. Kūrė jis 
poeziją. Dažnai buvo jo poezija 
ir spaudoje įdėta. Poezijoj atsi
spindėjo velionio didelė meilė 
savo gimtajai žemei, gamtai ir 
žmogui. Dalyvaujant dideliam 
skaičiui žmonių > Šv. Jono 
kapinėse su velioniu atsi
sveikino skautai, ramovėnai ir 
choras „Rambynas". 

J P . 

I ŠOKIŲ ŠVENTE 

Omahos „Aušros" šokėjai la
bai intensyviai repetuoja ir ruo
šiasi į tautinių šokių šventę Ha
miltone. Važiuoja apie 50 
šokėjų. Sudarytos net keturios 
šokėjų grupės: studentai, jau
niai, vaikai ir antrosios .jaunys
tės" šaunūs veteranai. Omahie-
čiai vertina „Aušrą" ir jos 

AUKOS CENTRINIAM 
ŠVENTĖS KOMITETUI 

Per įvykusį Medžiotojų pik
niką birželio 5 d. LB valdyba 
rinko aukas centriniam šven
tės komitetui . Omahiečiai 
suprato r inkl iavos reika
lingumą ir pagal galimybę kiek
vienas aukojo. Kad išpildžius 
nustatytą Omahos apylinkei 
kontingentą, prie iš pavienių 
asmenų surinktų aukų prisidėjo 
po 100 dol. choras „Rambynas" 
ir l ie tuviška Mackevičių 
kepykla . Moterų klubas 
paaukojo 50 dol. Medžiotojų 
klubas 25 dol. Bendruomenės 
valdyba labai dėkinga visiems 
už aukas, nes Omahai skirta 
sur inkt i pinigų suma yra 
išpildyta su kaupu. Visa tai 
parodo, kad Omahos lietuviai, 
organizacijos ir vienetai remia 
mūsų kultūrinius reikalus. Pri
pažįsta tų renginių reika
lingumą ir lietuvybės išlaikymą 
išeivijoj. 

OMAHOS RAMOVĖNAI 

Jų gretos vis mažėja, metų 
naštos sunkėja, tai ką nors di
desnio nuveikti nėra jau ir gali
mybių. Nežiūrint to, iki šio 
laiko kartą metuose jie suruoš
davo po vieną kultūrinį renginį, 
sutraukdami palyginus gražų 
skaičių publikos. Neseniai 
ramovėnai per metinį narių 
susirinkimą dosniai padalino 
savo sukrautą „turtą". 500 dol. 
paaukojo Koalicijai (jos pirm. 
Tony Mažeika), 200 dol. -
Americans for Due Process. Ten 
dirba mūsų tautietės R. Razgai-
tienė ir D. Kezienė. Vasario 
16-tosis gimnazijai paskyrė 100 
dol. Žurnalui „Kariui" 50 dol., 
„Aušros" šokėjams 50 dol. 
Omahos skautams 50 dol. ir 
spaudai 50 dol. Iš negausių san
taupų tai gražios ir pavyzdžio 
vertos aukos. 

SKAUDŽIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS 

LB Omahos apylinkės 
valdybos pastangomis birželio 
12 d. buvo suruošta 1941 m. 
birželinių ir 1948 gegužės mėn. 
trėmimų minėjimas. Tą dieną 
10 v. ryto lietuviškų pamaldų 
metu buvo melstasi už mūsų 
tautos kankinius. O choras 
„ R a m b y n a s " specialiomis 
giesmėmis gražiai pagerbė Sibi
ran ištremtuosius. Tuoj po Mi
šių, liūdnų trėmimų minėjimas 
parapijos salėje buvo tęsiamas. 

Mylimai Motinai ir Močiutei 

A.tA. 
MORTAI UŽGIRIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, giliame liūdesy likusiems jos 
dukrai BIRUTEI JASAITIENEI, anūkams, mieliems 
grandiečiams AUŠRAI JASArTYTEI, JŪRATEI 
BUDRIENEI ir ALGIUI JASAIČIUI su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią ir draugišką užuojautą. 

Tautinių šokių ansamblis GRANDIS 

A.TA. 
IRENAI RIESEN 

mirus, dideliame nuliūdime likusius vyrą FRED, 
dukrelę ISIS-CECILIA, tėvus ZENONĄ ir STASĘ 
KRASAUSKUS, brolį ALGIRDĄ, kitus gimines ir ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

V. ir A. Račiūnai 
V. ir T. Simučiai 
A. ir N. Matuliai 
A. Santaros 
C. ir E. Ramanauskai 
P. ir S. Miliauskai 
A. ir A. Mikučiauskai 
E. ir V. Švelniai 
A. Varškys 
J. ir E. Zubrickai 
V. ir E. Kiaupai 
J. ir P. Leonikai 
E. ir R. Cepelevičiai 

Z. ir E. Degučiai 
I. ir A. Kuliešiai 
M. E. ir J. Dijokai 
A. Vadeišienė 
A. ir O. Liškūnai 
V. ir E. Artmonai 
J. Jankauskas 
A. ir B. Marenholcai 
J. ir L. Mežinskai 
A. Sūnaitis 
V. ir J. Dijokai 
S. ir H. Naujokai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. ' 
STANISLAVA RUDYTĖ 

ŠTARIENĖ 
Š. m. birželio mėn. 26 d. sukanka vieneri metai, kai 

Viešpats pasišaukė į Amžinybę mūsų mylima Žmona ir 
Mamą. 

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos sekmadienį, 
birželio 26 d., 9 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir 1 vai. 
p.p. Jėzaus Vardo bažnyčioje Gulfport, Floridoje; taip pat 
Romoje ir Krekenavos bažnyčioje, Lietuvoje. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo 
maldose. 

Liūdintys: vyras Aleksas ir duktė Agnietė Maleliene. 

Mirus mielai motinai 

A.TA. 
MORTAI UŽGIRIENEI, 

BIRUTEI JASAITIENEI ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą 

Stefa ir Petras Kisieliai 

A.tA. 
MORTAI UŽGIRIENEI 

mirus, jos dukrai BIRUTEI JASAITIENEI, Vyt. D.Š. 
R-nės Ordinų Tarybos narei ir šeimos nariams, nuošir
džią užuojautą reiškia 

Vyt. D. Saulių R-nės valdyba ir nariai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

A.tA. 
MORTAI UŽGIRIENEI 

mirus, jos dukrai BIRUTEI JASAITIENEI, sūnums 
VYTAUTUI, ŠARŪNUI, EGIDIJUI ir jų Šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dalia ir Kęstutis Ječiai 

Mielą STASĮ RAMĄ ir visą jo šeimą liūdinčius 

Broliui A.tA. VLADUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučia 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Jucaičių šeima 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Telefonas — 662-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. birželio mėn. 23 d. 

x Dr. Algirdas Statkevi-
čius, kuris su dukra Rasa prieš 
mėnesį atvyko iš ok. Lietuvos į 
Ameriką, lydimas inž. Antano 
Rudžio, aplankė „Draugo" 
redakciją, susipažino su spaudos 
darbais, papasakojo apie savo 
kančias okupantui persekiojant 
Lietuvoje. Jis dabar susipažįsta 
su lietuviškomis įstaigomis ir jų 
nusiteikimu Lietuvos atžvilgiu. 

x Žurn. Jurgis Janušai t i s , 
nuolatinis „Draugo*' bendradar
bis, pasižadėjo a ts tovaut i 
„Draugo" redakcijai PLB seime 
ir teikti dienraščiui seimo eigos 
aprašymus. Iš Floridos jis su 
žmona išvyksta į Torontą šešta
dienį. 

x G i n t a r o v a s a r v i e t ė j e 
Union Pier, Michigan, prasidės 
šventos Mišios liepos 3 dieną, 
sekmadienį, 10 valandą Chica-
gos laiku ir tesis per visą vasarą 
iki rugsėjo 4 d. sekmadienio 
prieš Labor Day. 

x Povilas Baltis, iš Mililami 
Town, Hawajai, lankėsi Chi-
cagoje, buvo susitikęs su drau 
gaiš ir pažįstamais, kurių 
ilgesnį laiką buvo nematęs. P. 
Baltis daugelį metų yra gyvenęs 
Chicagoje, buvo įsijungęs į lietu 
viską veiklą. Apsigyvenęs 
Hawajuose dėstė Kolegijoje, kol 
išėjo į pensiją. 

x „Draugo" metinė geguži
nė bus Marijonų vienuolyno so
duose liepos 24 d. (ne liepos 31 
d., kaip anksčiau buvo skelbta). 
Gegužinėj, kaip paprastai, bus 
pamaldos, gera muzika, pietūs 
ir kiti įvairumai. Taip pat bus 
galima įsigyti naujų leidinių ir 
susimokėti „Draugo" 
prenumeratą. 

x Dalia ir Aleksas Špokai, 
gyv. Merrillville, Ind., buvo 
atvykę į Chicagą prieš iš
vykdami nuolatiniam apsigyve
nimui į Broomfield, Coloradą, 
kur jų dukros Rūta Beckham ir 
Dana Crak su šeimomis gyvena 
ir nekantriai jų laukia atvyks
tant. Būdami Chicagoje, užsuko 
į Draugą, pakeitė dienraščio 
siuntinėjimo adresą ir ta proga 
įteikė 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. Špokai yra susipratę lie
tuviai, čia gyvendami dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, priklausė 
Gary Šv. Kazimiero parapijai, 
kurios klebonas yra kun. dr. Ig
nas Urbonas, gegužės 21 d. 
draugai ir parapiečiai jiems su
ruošė gražias išleistuves, linkė
dami geros sveikatos ir sėkmės 
įsikurti naujoje vietoje. 

x Cons t ance Yode l i s , 
Homevvood, 111., nuoširdi 
„Draugo" rėmėja, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Primename! Šokių šventė, 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas ir Kultūros 
kongresas čia pat. Šie įvykiai 
svarbūs ir išeivijai, ir Lietuvai. 
Vėluojasi su aukomis didokas 
skaičius tikrai galinčių pa
aukoti tautiečių. Paskubėkite! 
Jungtinio finansų komiteto 
pirmininkai S. Jokubauskas, P. 
Kisielius, P. Razma. 

(sk^ 

x Organizuojamas antras au
tobusas į Hamiltoną. Kelionė, 
nakvynė tik $125.00. Skambinti 
iki birželio 25 d. A. Palukaitie-
nei, 4714)811. 

(sk.) 

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

(sk) 

x Doc. Vytautas Skuodis 
birželio 26 d. Toronte Pasaulio 
lietuvių IV kultūros kongreso 
svarstybose „Religijos reikšmė 
tautiniam išlikimui" pažšvelgs 
į klausimą: kokią reikšmę turi 
religija Lietuvoje (Sibire) tauti 
niam išlikimui? Jei Lietuvoje 
nėra „Lydymo katilo" pavojaus, 
tai ar mažesnė grėsmė iš sve-
timųjų antplūdžio. 

x Dana ir P e t r a s Baltučiai 
iš Melbourno, Australijos, pa
keliui į Kanados Toronte vyks
tantį PLB seimą buvo sustoję 
Chicagoje. Ta proga, lydimi Bro
nės Maleckienės iš Tinley Park, 
111., jie aplankė „Draugą", 
susipažino su spaudos darbais ir 
įsigijo naujų leidinių. 

x Brazilijos tautinių šokių 
grupė „Nemunas" Jaunimo 
centro didžiojoj salėje atliks 
programą liepos 10 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Koncertą 
rengia Akademinis Skautų 
sąjūdis, ta lkinant Jaunimo 
sąjungai. 

Šių metų abiturientai, kuriuos su lietuvių visuomene supažindino Lietuvių Moterų federacijos Chicagos klubas 
birželio 5 d. Sabre Room Hickory Hills, 111. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE r 

x Kęstut is K. A m b u t a s 
buvo apdovanotas JAV gamtos 
apsaugos (EPA) bronziniu 
medaliu už jo „išskirtinį įnašą, 
ruošiant, planuojant bei įvedant 
EPA regioninį planą indėnų re
zervatams. Kęstutis, jau 12 m. 
dirbąs EPA, nuo 1980 iki 1984 
m. buvo regioninio administra
toriaus ypatingas pavaduotojas. 

x Clevelando Dievo Mo
tinos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Ritos Kliorienės, 
ir Toronto „Volungės" choras, 
vadovaujamas muz. Dalios 
Viskontienės, birželio 25 d. To
ronte Pasaulio lietuvių IV 
kultūros kongrese atliks kon
certinę programą. Programoje 
dalyvaus pianistai Vytas Bak
šys ir Leokadija Kanovičienė. 

x J o n a s Kriščiūnas, Chi-
cago, 111., yra dosnus „Draugo" 
rėmėjas, nes supranta, kad 
lietuviška spauda be skaitytojų 
paramos negalėtų išsilaikyti, 
todėl, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo visą šimtinę. Be to, 
trumpai pažymėjo, kad Lietuva 
vėl išsilaisvins iš sovietų okupa
cijos nasrų. Nuoširdus ačiū 
mūsų garbės prenumeratoriui 
J. Kriščiūnui už auką ir tvirtą 
tikėjimą į laisvą Lietuvą. 

x D.L.K. Birutės Los An
geles, Kalifornija, skyriaus 
valdyba per iždininkę G. Rai-
bienę atsiuntė „Draugui" 25 
dol. auką už gerą „Draugo" in
formaciją. Nuoširdus ačiū. 
Balandžio 24 d. susirinkime 
buvo išrinkta valdyba: A. 
Pažiūrienė, pirmininkė, valdy
bos narės — A Audronienė, L. 
Jarašiūnienė, M. Kairienė, L. 
Mažeikienė ir G. Raibienė. 

x Ilgametei „Draugo" skai
tytojai Izabelei Matiukas, 
Rochester, N.Y., iškeliavus į 
Amžinybę, jos likusi prenume 
ratą 20 dol., dukrai prašant, 
palikti kaip auką „Draugui" jos 
prisiminimui. Reiškiame užuo
jautą ir ačiū už auką. 

x Kam laukt i iki šešta
dienio? Lietuvių Festivalis pra
sideda šį penktadienį Playhou-
se svetainėje. Muzikinę pro
gramą praves Vyto B. Pagei
daujama visų rimto pasispar
dymo! Playhouse, 2515 W 
69th St. 

(sk) 

1988 M. ABITURIENTŲ 
PRISTATYMO POKYLIS 

Šiais metais kaip ir kiekvie-
neriais per šešiolika metų, 
Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo 
valdyba, talkinant abiturientų 
motinų komitetui, suruošė 
šaunų pokylį pagerbti gimnaziją 
baigiančius lietuvius jaunuo
lius. 

Pokylis vyko puošnioje 
„Flame" Sabre Room salėje. 
Ketvirtą valandą svečiai 
pamažu pradėjo rinktis į salę. 
Tuo pačiu pradėjo matytis ir šio 
vakaro abiturientai. Artėjant 
penktai valandai, abiturientai 
rikiavosi įžygiavimui į salę. 
Pasigirdo maršo garsai ir į salę 
įėjo dvidešimt devyni šaunūs 
jaunuoliai. Juos iškilmingai 
įvedė 1987 m. abiturientė Rima 
Polikaitytė. Salėje pasitiko 
vakaro pravedėjas Edvardas 
Tuskenis, kuris puikia lietuvių 
kalba ir prasmingais žodžiais 
atidarė pokylį pakviesdamas dr. 
Viliją Kerelytę, L.K.M. fed. 
Chicagos klubo pirmininkę, abi
tur ientų pristatymui ir 
supažindinimui. 

Po oficialaus pristatymo, svei
kino abiturientus pati pirmi
ninkė, gen. konsulas V. Kleiza, 
1987 m. abiturientė Rima 
Polikaitytė. Čia norėčiau stab
telti ir pabrėžti vieną labai įspū
dingą momentą. Rima buvo ap
sijuosusi tautine juosta, apie 
kurią pati Rima paaiškino 
simbolizmą šios juostos. Tai yra 
vienybė tarp buvusių laidų ir 
dabartinės. Ji skatino kiekvieną 
jungtis į bendrą lietuvišką 
darbą, siekti aukštojo mokslo, 
neužmiršti klasės draugų. 
Kalbos metu buvo juostos per
davimas. 1988 m. abiturientų 
atstovas Vidas Paulius priėmė 
juostą ir toliau dėkodamas LKM 

x „Lituanica — Liths" fut
bolo komanda paskutines 
pavasario rato pirmenybių 
r u n g t y n e s prieš „Rams" 
komanda žais šeštadienį, bir
želio 26 d. Rungtynės vyks Mar-
ąuette Parko aikštėje. Pradžia 
3 vai. p p. Visi futbolo mėgėjai 
kviečiami paskat int i savo 
komandą laimėjimui. 

x Dr. Arvydas Matonis, 
Wilbraham, Mass., lietuviško 
žodžio rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę. Dr. A. Matonmi, mūsų 
garbės prenumeratoriui , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Jadvyga Poškienė, Mar 
ąuette Parko gyventoja, at
gavusi Kaziuko mugėje pames
tą jai didelės sentimentalinės 
vertės auksinį auskarą, reikš
dama dėkingumą už „Drauge" 
paskelbtą tuo reikalu žinutę, 
per radėjus — Būtinų seimą, 
įteikė „Draugo" paramai 20 dol. 
auką. Ačiū Poškienei ir R. ir L. 
Butinams. 

fed. už suteiktą progą sueiti 
, .paskutinį" kartą p r i e š 
iškeliaujant s tudi joms. 
Tęsdamas tradiciją juostos per
rišimui pakvietė Tina Reit-
nerytę, 1989 m. abiturientę, 
kuriai užrišo juostą. 

Invokacijai sukalbėti buvo pa
kviestas kun. Antanas Saulai-
tis. Po invokacijos svečiai vai
šinosi puikia Sabre Room vaka
riene. Po vakarienės pasigirdo 
orkestro muzika ir prasidėjo tra
dicinis abiturientų valsas. Abi
tur ienta i iškvietė savo 
mamytes, o ab i tu r i en t ė s 
tėvelius. 

Visi svečiai ilgai svečiavosi 
klausydami ,,Zaros" orkestro 
muzikos. Nuotaika buvo smagi 
ir jaunatviška. 

Nors ir 1988 m. abiturientų 
balius jau praeityje, tačiau liks 
jo prisiminimai iigam laikui. 

Svajonė R. Kere ly tė 
LMK fed. Chicagos skyriaus 

korespondentė 
DR. A. STATKEVIČIUS SU 
LIETUVIAIS DAKTARAIS 

Lietuviai gydytojai birželio 17 
d. Jaunimo centro kavinėje 
surengė sutiktuves dr. Algirdui 
Statkevičiui. Pobūvį atidarė jo 
organizatorius dr. V. Tauras, 
pakviesdamas prabilti pasaulio 
Lietuvių gydytojų s-gos pirm. 
dr. A. Vanagūną, kuris pa
sveikino atvykusius. Dr. K. 
Ambrozaitis supažindino su sve
čiais prie garbės stalo. Čia buvo 
dr. A. Statkevičius su dukra 
Rasa, gen kons. V. Kleiza su 
žmona, M. ir Ant. Rudžiai, dr. 
A. Vanagūnas, dr. V. Skuodis, 
D. Vaičekauskas, Altos pirm. 
inž. G. Lazauskas, kun. J. 
Borevičius, prel. J. Prunskis. 
Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Borevičius. 

Po skaniai paruoštos šiltos 
vakarienės, renginiui vado
vavęs dr. K. Ambroza i t i s 
pakvietė prel. J. Prunskį su

pažindinti su dr. A. Statkevi-
čium. M. Rudienė painformavo 
apie Balfo darbą, pastangas 
padėti pabėgėliams ir sieki
mus išlaisvinti dr. A. Stat-; 
kevičių. Dėkojo gydytojams u i 
gausią paramą Balfui. Dr. A. i 
Vanagūnas pasveikino dr. Stat- ' 
kevičių lietuvių gydytojų vardu. 
Dr. V. Tauras painformavo apie 
gydytojų rezoliucijas, protes
tuojant prieš sveikų žmonių 
uždarinėjimą į psichiatrines 
ligonines. Priminė dr. Kory-
giną, kuris įrodė, kad sveiki 
uždaromi psichiatrinėn ligo
nine. Papasakojo, kaip bu
vo telkiamos lėšos padėti dr. 
Statkevičiui. Net ir Chicagos 
moterų klubas paaukojo 100 
dol. siunčiant laiškus, talkino 
M. Barienė. 

Dr. F. Kaunas pasveikino dr. 
A. Statkevičių Fraternitas Li-
tuaniae vardu, o dr. K. Ambro
zaitis — Gajos korp. vardu. 
Priminė kaip per International 
Amnes ty , per sena tor ius , 
kongresmanus buvo siekiama 
laisvės dr. Statkevičiui. Gajos 
korp. vardu dr. A. Prunskienė 
ir dr. J. Meškauskas įteikė gėlių 
puokštę Rasai Statkevičiūtei. 

Dr. A. Statkevičius perdavė 
sveikinimus nuo tėvynėje ko
vojančių tautiečių. Dėkojo Balfo 
vadovei M. Rudienei ir kitiems 
už pastangas jį išlaisvinti ir čia 
maloniai sutikti. Dėkojo už 
paramą gyvenimui išeivijoje. 
Pažymėjo, kad nori čia dirbti dėl 
Lietuvos laisvės, daryti tai, ko 
už geležinės uždangos negalėjo 
atlikti. 

Papasakojo apie savo darbą 
Lietuvoje, apie paramą partiza
nams. J am teko slapstytis. 
Kartą jį neva pakvietė pas 
ligonį, o čia enkavedistai primu
šė, surišo ir uždarė į KGB 
kalėjimą Kaune, net neatrišę 
rankų. Perkė lė į Vilniaus 
kalėjimą. Cia nakčia tardydavo, 
o dieną neleisdavo miegoti. 

Dr. A. Statkevičius kalba demon 
Chicagos miesto centre. Vidury Švč. 
J. Kuzinska^. 

jtracijoje, kurią surengė pabaltieciai 
M Marijos Gimimo par. klebonas kun. 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

Kartą paprašė šviesos, 
kameroje galėtų skaityti. Vien 
už tą uždarė į karcerį, kur buvo 
šalta. Nuteisė 25 metams. 
Vežant į lagerį vagonuose muš
davo, atimdavo drabužius. La
geryje dėl silpnos sveikatos ne
galėjo dirbti. Dėl to išvežė į 
sunkaus režimo kalėjimą. 
Kaliniai vagone užsibarika
davo. Enkavedistai išlaužė 
duris ir ėmė šaudyti į kalinius. 
Kelis nužudė. Lagery negalėjo 
dirbti. Kankino karceriu. KGB 
visus buvusius kalinius vertė 
būti pranešėjais. Statkevičius 
atsisakė ir buvo vėl įkalintas. 
Jam vis dėlto pavyko išsilais
vinti, net gauti tarnybą, bet ir 
vėl įkalino. Papasakojo, kad 
paleistam jam vis dėlto pavyko 
išeiti gydytojo psichiatro moks
lą, gyvenant svetima pavarde. 

Papasakojo, kaip dirbo įsi
jungęs į Helsinkio grupę, kaip 
jie protestavo prieš neteisėtus 
suėmimus. Palaikė ryšius su es
tais, latviais disidentais. Ir vėl 
areštavo. Papasakojo apie 
sunkius tardymus net jam 
sergant. Išvežė į psichiatrinę li
goninę. Davė chemikalų, nuo 
kurių netekdavo sąmonės. Kali
niai buvo mušami, kai kuriems 
sulaužomi kaulai. Daug žiauru
mų teko patirti. Buvo dienų, 
kad neleisdavo į tualetą. Poli
tiniai kaliniai buvo penkis kar
tus ilgiau laikomi kalėjime. 
Buvo kartu su kriminalistais, 
kurie buvo žiaurūs. Dr. Stat
kevičius smulkiai papasakojo 
apie sunkias kalėjimo, psichiat
rinės dienas. 

Dr. Vanagūnas, M. Rudienė ir 
dr. Tauras įteikė dr. Stat
kevičiui daktarų auką — per 
6000 dol. Inž. A. Rudis atkreipė 
dėmesį į skirtumą tarp Sovietų 
ir JAV santvarkos. 

Daugelis gydytojų įsigijo dr. 
Statkevičiaus poezijos knygą — 
„Balsas iš laisvės kapo", kurią 
Chicagoje yra išleidę skautai. 
Autorius autografavo. Vaka
ronėje dalyvavo apie 80 svečių. 

P. Vaičekauskas trumpame 
žody pabrėžė, kad dr. Statkevi
čius yra ryžtingas kovotojas. 
Priminė, kad ir jam drauge teko 
panašius sunkumus Sibire per
gyventi. Pažymėjo, kad yra dr. 
Statkevičiaus parašyta knyga 
apie vergiją prie Lenos. Prašė 
padėti išleisti tą veikalą. 

Dr. V. Skuodis, uždarydamas 
vakaronę, suminėjo, kad su dr. 
Statkevičiumi susipažino prieš 
pat areštą. Teko kartu dirbti 
Helsinkio grupėje. Saugumas 
keršto sumetimais dr. Stat-

I kevičių itin žiauriai laikė. 
Dr. K. Ambrozaitis padėkojo 

rengėjams ir dalyviams, o dr. 
Statkevičius dar paskaitė kele
tą savo eilėraščių. 

Juoz . Pr. 

KUKLI VEDYBINĖ 
SUKAKTIS 

Šių metų gegužės 15 d. buvo 
kukliai paminėta Laimos Jarai-
tės ir Algio Paugių 25-rių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Laimos tėvai Antanina i r 
Adomas J a r a i ir Marija 
Kazimieras Paugiai, atvykę iš 
Vokietijos, apsigyveno Melrose 
Parke. Čia Laima ir Algis baigė 
Melrose Parko lituanistinę 
mokyklą, kurioje dirbo ir vado
vavo Laimos mamytė Ant. Ja-
rienė-Repšienė. Reikia 
pažymėti, kad abu Laima ir 
Algis bent du kartu dalyvavo 
tautinių šokių šventėse kartu su 
lituanistine mokykla. Baigę 
pradžios ir aukštesnes 
mokyklas ir vėliau įsigiję spe
cialybes 1963 m. gegužės 11 d. 
sumainė aukso žiedus. Dabar 
gyvena Downers Grove, 111. 
Algis jau 25-rius metus dirba 
Oregon laboratorijose, o Laima 
North American Publishing Co. 
sekretore. Jie augina sūnų 
Mykolą, kuris šiais metais baigs 
elektros inžineriją, dukterį 
Danutę, kuri baigusi junior col-
lege, dirba ligoninėje ir yra jau 
sukūrusi šeimą. 

Mykolo ir Danutės iniciatyva 
ir močiutėms padedant įvyko šis 

£ IŠ ARTI IR TOU 
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JA VALSTYBĖSE 

— A.a. r a š y t Karole Pažė
rai tė mirė Matulaičio namuose 
Putname birželio 8 d. Palaidota 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų vienuolyno kapinėse 
„Dangaus Vartai" birželio 11d, 
Velionė buvo gimusi 1903 m. 
rugpjūčio 6 d. Krasnike Liubli
no gubernijoje, kur jos tėvas 
buvo mokytojas. Mokėsi Veive
riuose, Maskvoje, Voroneže ir 
baigė Marijampolėje. Kurį laiką 
buvo mokytoja. Klausė lietuvių 
ir prancūzų literatūrą Vytauto 
D. universitete. Dirbo ilgesnį 
laiką Varšuvos ir Maskvos Lie
tuvos pasiuntinybėse. 1944 m. 
pasitraukė nuo bolševikų, kurį 
laiką gyveno Brazilijoje, o 1973 
m. persikėlė visam laikui į 
Ameriką ir apsigyveno Cicero. 
Yra rašiusi laikraščiuose, išlei
do kelias knygas — romanus ir 
novelių rinkinius. Jos žymiau
si veikalai „Nusidėjėlė" ir 
„Anapilio papėdėje". 

— Muz. Nijolės Ulėnienės 
privati muzikos mokykla 
birželio 18 d., šeštadienį, turėjo 
jaunesnių ir vyresnių mokinių 
koncertą. Šiuo koncertu ji užbai
gė mokslo metus. Pradės mokyti 
tik ateinantį rudenį. 

kuklus pagerbimas. Po šv. Mi
šių savo parapijoje sukaktuvi
ninkai Algis ir Laima Paugiai 
ir visi giminės ir artimieji, kurie 
buvo kaip Laimos brolis Alg. Ja
ras su šeima, Algio sesuo Geno
vaitė ir brolis Kazimieras su šei
momis, pusseserė Dalia Garga-
saitė, ką tik atvykusi iš ok. Lie
tuvos, Laimos krikšto tėvas Ig
nas Venckus, diakonas An
tanas Butą iš Melrose Parko, ar
timi draugai Onutė ir Jonas 
Stoškai, Danutės uošviai, Rūta 
Anks tu t i s ir močiutės M. 
Paugienė ir A. Repšienė. 

Pagerbimą pradėjo sūnus My
kolas, pasveikindamas visus at
vykusius, padėkodamas tėve
liams už jų auklėjimą ir moksli
nimą. Tolimesnei programai 
pravesti pakvietė diakoną A. 
Butą. Padėkojęs už pakvietimą, 
A. Butą pakvietė kiekvieną 
dalyvį prisistatyti ir koks „gimi
nystės" ryšys. Pasveikinęs 
sukaktuvininkus jų vedybinio 
25-rių metų proga, pakvietė 
Mykolą ir Danutę pagerbti tėve
lius, prisegant jiems po gėlytę. 
Ta pačia proga buvo pakeltos 
Šampano taurės ir sugiedota, JJ-
giausių metų"... 

Po to pats diakonas palaimino 
maistą ir kvietė visus vaišintis. 
Jau gerokai užvalgius, cere
monijų vedėjas pravedė sveiki
nimus. Pirmiausiai žodį tarė 
Laimos mamytė A. Repšienė, 
pasidžiaugdama savo dukters ir 
žento gražia šeima. Jos pus
seserė Dalia su ypatingu įsi
jautimu tarė kuklų ir nuoširdų 
žodį, linkėdama ir toliau geros 
šeimos pavyzdžiu atšvęsti auksi
nį jubiliejų. Dar sveikino jos ge
riausia draugė Onutė Stoškienė. 
Visų dalyvių vardu buvo įteik
ta vertinga dovana. Visi linkėjo 
ir toliau nepavargti, nenutolti 
nuo krikščioniškos ir lietuviš
kos šeimos tradicijų. 

Po vaišių šioje salėje visi buvo 
pakviesti į močiutės butą, esantį 
vos už trijų blokų, tęsti toliau tą 
kuklią, bet reikšmingą ve
dybinę sukaktį. 

Padėka visiems dalyviams, o 
ypatingai A. Butai, kuris tokioje 
nuotaikingoje dvasioje pravedė 
šį kuklų pagerbimą. Taip pat 
didi pagarba jų atžalynui 
Mykolui ir Danutei už įdėtas pa-
s tangas , pagerbiant savo 
tėvelius. D> G# 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, !L 60629 
Tel. — 776-8700 

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


