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(Tęsinys)' 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Kaunas. 1988 m. rugpjūčio 2 

d. Kauno Tarpdiecezinėje Kuni
gų seminarijoje įvyko Lietuvos-
Katalikų Bažnyčios hierarchijos 
ir dvasininkijos simpoziumas. 
Simpoziumas prasidėjo himnu į 
Šventąją Dvasią. Buvo perskai
tyti du referatai: „Marija ku-
m g° gyvenime" ir „Vilniaus 
arkivyskupo palaimintojo Jur
gio Matulaičio pastoraciniai 
laiškai, pamokos". Šv. Mišias 
koncelebravo kardinolas Vin
centas Sladkevičius, vyskupai — 
A. Vaičius. J. Preikšas, J. Stepo
navičius, R. Krikščiūnas ir apie 
30 kunigų. 

Jų metu vyskupų vardu žodį 
pasakė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Su dėmesiu iš
klausę kardinolo žodį, kunigai 
išreiškė savo prielankumą ir 
pasitikėjimą dabartine hie
rarchija, piktinosi valdžios 
kišimusi į grynai Bažnyčios 
vidaus reikalus, grubų Kauno 
Kunigų seminarijos adminis
travimą bei kišimusi į kunigų 
skirstymus. Visi pritarė Lazdijų 
dekano kun. V. Jalinsko pasi
sakymui. Skaudu, kad kandida
tus j Seminariją užbaigia rinkti 
valstybės atstovas. Ir šiais 
metais stojančiųjų į Seminariją 

sąrašas buvo nuvežtas į Vilnių... 
Mes privalom siekt, kad Baž

nyčia nebūtų pajungta valsty
bės interesams, kad tie pa
jungimo čiulptuvai kiek galima 
sumažėtų. Jaunuolių priėmi
mas į Seminari ją grynai 
dvasiškių reikalas ir dabartinė 
padėtis yra neteisinga. Turi būti 
galutinai nutrauktas stojančių
jų į Seminariją terorizavimas, 
reikalaujant pasižadėti bendra
darbiauti su saugumu, šmeižiant 
pačią kunigystę ir kunigus. Tai 
Konstitucijos pažeidimas, kri
minalinis dalykas ir taip besiel
giantys turi būti žinomi ir nešti 
atsakomybę prieš įstatymus, 
gėda valstybei, kuri Bažnyčią 
stengiasi tokiomis priemonėmis 
pajungti, — kalbėjo kun. V. 
Jalinskas. Neteisinga nuomonė, 
paskirstant kunigus, kreiptis į 
Vilnių. Tai taip pat Bažnyčios 
vidaus reikalas, ir niekas neturi 
t e i sės k i š t i s j jos vidaus 
struktūrą. Dabartinėj padėtyj 
kunigui dažnai būna neaišku, 
kam paklusti: vyskupui, kuris 
pašventino, ar tai nematomai 
rankai , kuri laužo Bažnyčios 
struktūrą? — ne vieno kunigo 
skaudžią patirtį išreiškė kun. V. 
Jalinskas. 

(Bus daugiau) 

Lenkiame galvas partizanams 
Telšiai. - 1989 gegužės 5. 

(LIC) - Lietuvos Laisvės Lyga 
sekmadienį, gegužės 7 d., Var
niuose atidengė pirmąjį Lietu
vos paminklą žuvusiems par
tizanams pagerbti. Paminklas 
pastatytas Lygos Telšių sky
riaus iniciatyva. Telšių skyrius 
balandžio 25 d. paskelbė kreipi
mąsi į Lietuvos gyventojus, kvie
čiant juos dalyvauti paminklo 
atidengimo iškilmėse šiuo teks
tu. 

Į Lietuvos gyventojus 
Ilgus metus Lietuvos partiza

nai buvo niekinami tarybinėje 
spaudoje ir tarybinių istorikų 
darbuose. Partizanams tebėra 
priskiriami nusikaltimai, kurių 
jie niekada nepadarė. Daugely
je Lietuvos vietų partizanų var
du nusikaltimus vykdė persi
rengę NKVD kareiviai, stribai 
arba plėšikai. Iš tarybinėje 
spaudoje paskelbtų partizanų 
nužudytojų sąrašų matyti, kad 
beveik visi jie turėjo iš NKVD 
gautus ginklus, buvo partiniai 
ir komjaunimo aktyvistai, slapti 
NKVD agentai, sudarinėję tre
miamų į Sibirą sąrašus, uoliai 
talkininkavę tremiant lietu
vius. Iš tarybinės spaudos žino
me, kad kolaborantai buvo ne 
kartą įspėjami, tik po to jiems 
įvykdomas mirties nuosprendis. 
O rusų. lenkų, prancūzų, norve
gų partizanai ar nebausdavo 
mirtimi savo tautų išgamų? 

Atstatyti istorinę tiesą, ban
dyta šių metų vasario 12 d. Var
niuose, kur prie buvusios 
NKVD būstinės užkasta apie 
200 partizanų. Iš viso Lietuvo
je partizanų eilėse kovojo apie 
100.000 vyrų ir moterų. Oficia
liais duomenimis iki 1966 m. 
balandžio 1 d. išėjo iš miškų apie 
40,000. pusiau oficialiais žuvo 
tiek pat, o kiek jų kaulų ilsisi 
Rusijos konclagerių vietose? 

Broliai ir seserys, kreipiamės 
į visus, kurie 1941 m., 1944-
-1954 m. priklausė laisvės 

kovotojų būriams, pasipriešini
mo organizacijoms, visus Lietu
vos laisvę mylinčius žmones 
š.m. gegužės 7 d., sekmadienį 
14-tą valandą atvykti į Varnius 
žuvusių partizanų pagerbti. Čia 
bus atidengtas paminklas Lie
tuvos partizanams. 

Lietuvos partizanų pradėta re
zistencija prieš okupacinį reži
mą tebevyksta ir šiandien kito
mis taikliomis priemonėmis. Ji 
lyginant su Estija ir Latvija 
stipresnė todėl, kad partizanai 
sutrukdė Maskvai atskiesti 
mūsų tautą kolonistais, kaip jai 
pasisekė mūsų šiaurės kaimy
nuose. To niekada neprivalome 
užmiršti! Amžina garbė kovoto
jams už Lietuvos laisvę. 

Lietuvos Laisvės Lygos 
Telšių skyrius 

Telšiai, 1989, balandžio 25 

JAV ir Sovietai 
vėl pradės derybas 
Maskva. — Amerika ir Sovie

tų Sąjunga sutarė atnaujinti 
pasitarimus ilgųjų distancijų 
branduolinių raketų ir bombo
nešių sumažinimo klausimu, 
praneša žinių agentūros po 
Vasltybės sekr. James Baker ITI 
ir Sovietų Užsienio min. She-
verdnadzės posėdžio. 

Amerikos ir Sovietų atstovai 
atskirai tarėsi ilguose posė
džiuose nusiginklavimo klau
simais, regioninių konfliktų 
reikalais, žmogaus teisių klausi
mais ir terorizmo problemomis, 
kuriuos sovietai supranta kitaip 
negu amerikiečiai. Pranešama, 
kad bus padaryti kai kurie 
susitarimai ir Nikaragvos tai
kos klausimu. Sovietai pakeitė 
savo nusistatymą ir Vidurinių 
Rytų taikos reikalu — sutinka, 
kad būtų rinkimai palestiniečių 
tarpe Izraelio užimtose jų žemė
se. Užsienio žurnalistai pastebi 
didelį sovietų l anks tumą 
visuose klausimuose. Sovietų 

Panamos opozicijos viceprezindentinis kandidatas Guillermo Ford, laimėjęs rinkimus, kairėje, 
sužeistas ir visas kruvinas ir dar mušamas, kai toliau Noriegos kareiviai tik stebi ir stovi, bet 
jo negina. 

Pasaulio Lietuvių centro 
Kaune statutas 

Steigiamasis statutas 
1. Pasaulio lietuvių kultūros, 

mokslo ir švietimo centras Kau
ne (toliau vadinamas „Centru") 
yra nepriklausoma, politiškai 
neužsiangažavusi kultūrinių ir 
mokslinių ryšių, mokslinių stu
dijų ir švietimo įstaiga, turinti 
juridinio asmens teiaes. 

2. Centras yra finansuojamas 
visuomenės lėšomis sponsorių 
dotacijomis, taip pat gauna paja
mas iš savo veiklos. Centro 
nariai moka nario mokestį, kurį 
nustato Centro valdyba. 

3. Centro valdyba renka Revi
zinę komisiją, kontroliuojančią 
Centro ūkinę-finansinę veiklą. 

4. Aukščiausias Centro valdy
mo organas yra Centro narių 
konferencija, šaukiama ne 
rečiau kaip kartą per 3 metus. 
Laikotarpiu tarp konferencijų 
Centro veiklai vadovauja 15 
asmenų valdyba: 8 iš jų Lietu
vos gyventojai ir 7 svetur gy
venantys lietuviai. Valdyba 

skiria Centro direktorių (direk
torių Tarybą), nustato vykdomo
jo organo įgaliojimus. 

5. Centro kūrimosi laikotar
piu vieniems metams sudaroma 
steigiamoji valdyba, turinti 
visus Valdybos įgaliojimus. 
Steigiamosios valdybos narius 
renka konferencijos Tautinė 
aukštosios mokyklos koncepci
ja ir Kauno universitetas" 
dalyviai. 

6. Centro nariu gali būti kiek
vienas Lietuvos gyventojas (įtei
sinus Lietuvos pilietybę — Lie
tuvos pilietis), taip pat už 
tėvynės ribų gyvenantys lietu
viai bei lietuvybės labui besi
darbuoją kitų tautybių žmonės, 
mokantys nustatyto dydžio na
rio mokestį ir dalyvaujantys 
Centro veikloje. 

7. Kiekvienas Centro narys 
gali rinkti Centro valdybą ir 
būti renkamas į jos narius. 
Kaunas, 
1989 m. balandžio 28 d. 

Centro vadovybė 
Kaunas. - (LIC) - 1989 ba

landžio 26-28 d. Kaune įvyko 
„Tautinės aukštosios mokyklos 
koncepcijos ir Kauno universite
to" mokslinė konferencija, ku
rios tikslas, pasak rengėjų, buvo 
„aptarti aukštojo mokslo orga
nizavimo Lietuvoje koncepciją, 
pagrįstą siekimu užtikrinti uni
versalų universitetinį išsila
vinimą". Konferenciją organiza
vo Lietuvos kultūros fondo klu
bas „Aukuras", padedamas Lie
tuvos TSR Mokslų Akademijos 
ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio. Konferencijos kontekste 
nutarta atkurti Vytauto Didžio
jo universitetą. 

Sąjūdžio informacinė agentū
ra Vilniuje į Lietuvių Informaci
jos centrą New Yorke telefaksu 
pasiuntė pluoštą konferencijos 
žinių. 

Centro valdyba 
Valdas Adamkus (JAV), Vai

dotas Antanaitis (LŽŪA), Kazi-

spaudos pranešėjas sako, kad 
pakanka švenčių derybinin
kams ir reikia pradėti vėl pasi
tarimus. Vakar Bakeris turėjo 
susitikti su Gorbačiovu, o po to 
išvykti į Briusselį su pranešimu 
NATO užsienio reikalų ministe-
riams. Šiandien Valstybės sek
retorius grįžta į Washingtoną. 

mieras Antanavičius (Lietuvos 
TSR MA), Vitas Arašas (Vil
niaus u-tas), Algirdas Avižienis 
(Kalifornijos u-tas,JAV), Anta
nas Buračas (Lietuvos TSR 
MA), Liucija Baškauskaitė (Up
salos u-tas, Švedija), Rimas Kal
vaitis (Naujosios Anglijos kole
gija, JAV), Dalia Katiliūtė (Šv. 
Ksavero kolegija, Chicago, 
JAV), Gediminą.- Kostkevičius 
(KPI), Vytautas Statulevičius 
(Lietuvos TSR MA), Krescensi-
jus Stoškus (Vilniaus u-tas), 
Bronius Vaškelis 'Illinois u-tas, 
Chicago, JAV). Romas Vaštokas 
(Trento u-tas. Kanada) ir Jurgis 
Vilemas (Lietuvos TSR MA). 

Direkcija 
Direktoriai: Algirdas Avižie

nis ir Vytautas Statulevičius. 
Vicedirektoriai: Liucija Baš

kauskaitė ir Gediminas Kostke
vičius. 

Revizinė komisija 
Kazimieras Antanavičius. An

tanas Buračas ir Romas Vašto
kas. 

- Prez. Bushas buvo nuvy
kęs į Bethesdos laivyno ligo
ninę metiniam sveikatos pa
tikrinimui. Po įvairių pa
tikrinimų ir peršvietimų, pre
zidento sveikata rasta pasigėrė
tinai gerame stovyje. 

Varniuose atidengtas 
paminklas partizanams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gvatemalos prez. Vinicio 
Cerezo kreipėsi į tautą, prašy
damas laikytis ramiai, nes prieš 
jį organizuotas perversmas ne
pavyko ir viskas yra vyriausy
bės ir kariuomenės kontrolėje. 
Sukilimą ruošė aviacijos kari
ninkai, bet Gynybos ministeris 
Alejadro Gramajo tai tuoj pa
stebėjo ir be šūvio juos suėmė, 
nors jų buvo apie 300 asmenų. 
Prezidentas Cerezo yra ne kariš
kis, kurio terminas baigsis 1991 
m. Gvatemala niekad dar netu
rėjo moderniškos demokratinės 
vyriausybės kaip kad yra ši vy
riausybė ir tai nepatinka kai 
kuriems karininkams. 

— Chicago Sun-Times ko-
lumnistas Steve Neal rašo, kad 
pulkininkas Oliver North Ira-
no-Contrų byloje jau daug prisi
kentėjo, todėl jo negalima baus
ti kalėjimu. Jis vykdęs savo vir
šininkų — prez. Reagano, buvu
sių Saugumo tarybos viršininkų 
Bud McFarlane ir John Poin-
dexter ir CIA direktoriaus Bill 
Casey įsakymus. Dienraščio 
politinių žinių redaktorius 
ragina prezidentą Bushą pa
skelbti jam amnestiją. 

— Kongrese pirmą kartą 
istorijoje Ginkluotų pajėgų ko
mitete kalbėjo 4 rusų valdantie
ji kariškiai ir pageidavo 
šiltesnių ryšių su Washingtonu. 
Tame apklausinėjime dalyvavo 
ir Amerikos Jungtinio štabo 
viršininkas ir Gynybos departa
mento sekretorius. 

— Sovietų Sąjungos žydai 
savo demonstracijomis Maskvo

je nori atkreipti Valstybės 
sekretoriaus James Baker III 
dėmesį, kad jis primintų Krem
liui, jog ne visiems žydams lei
džiama išvykti iš ,,rojaus", 
praneša Reuteris. 

— Anderson miestelyje, In
dianos valstybėje gyvenanti 
Linda Essex, 48 metų, pasiekė 
neįprastą pasaulyje rekordą — 
ji tuoj ištekės 21-jį kartą. 

— Washingtone prez. Bu
shas. kalbėdamasis su žurnalis
tais, pasakė, jog jis norėtų, kad 
pulk. Oliver North būtų išteisin
tas. 

— USS White Plains laive, 
kuris aprūpina maistu laivyno 
karius, įvyko gaisras motorų 
sekcijoje. Laivas buvo Pietų Ki
nijos jūroje, maždaug 100 mylių 
nuo Hong Kongo. Žuvo šeši jūri
ninkai ir penki buvo sužeisti. 

Varniai. 1989 gegužės 10. 
(LIC) — Varniuose sekmadienį, 
gegužės 7 d. atidengtas ir 
pašventintas pirmas Lietuvos 
paminklas žuvusiems partiza
nams pagerbti. Iškilmės įvyko 
Lietuvos laisvės lygos Telšių 
skyriaus iniciatyva. 

Paminklas žuvusiems partiza
nams atminti pastatytas prie 
buvusios NKVD būstinės, kur 
sakoma, kad užkasta apie 200 
Lietuvos partizanų lavonų. 
Paminklas iš marmuro, ant jo 
Vyčio kryžius, Gedimino 
stulpai, ir užrašas: „Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę 1944-1954 metais". 
Pasirašo „Laisvės siekianti tau
ta". 

Partijos trukdymai 
Iškilmėse dalyvavo apie 3,000, 

suvažiavusių iš Vilniaus, 
Kauno ir kitur. Anot minėjime 
dalyvavusio Lygos vado Antano 
Terlecko, Telšių vietinė valdžia 
baugino apylinkių žmones. 
Buvo nuplėšiami kvietimai, 
įspėjimus gavo mitingo organi
zatoriai, paminklo architektas 
Alfonsas Prišmantas bei Telšių 
katedros vikaras Budrius, kuris 
paminklą pašventino. Jam liep
ta gegužės 11 d. prisistatyti į 
Telšių prokuratūrą pas tardy
toją Lukauską. 

Prieš paminklo atidengimą, 
pasak Terlecko, vietos valdžia 
sušaukė kontramitingą, kuris 
turėjo nuspręsti paminklo liki

mą. Jį organizavo Varnių vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Juozas Šalaševičius. Tačiau, 
atrodo, kad protestuojančių 
prieš paminklo statymą neat
sirado, o į atidengimą atvyko tik 
keletas triukšmadarių. Pa
minklo atidengimo iškilmei 
milicija netrukdė. 

Partizanai — istorinė tiesa 
Mitingui pirmininkavo Jaros

lavas Banevičius, Kauno trem
tinių klubo pirmininko pava
duotojas, kuris savo kalboje 
pabrėžė, kad susirinkusieji 
neatvyko suvedinėti sąskaitų su 
stribais ir kitais kolaborantais, 
tačiau būtina atstatyti istorijos 
tiesą ir pagerbti partizanų 
atminimą. Mitinge kalbėjo buvę 
partizanai Steponas Bubulas, 
Juozas Remeikis ir Leonas Lau-
rinskas, taip pat buvusios poli
tinės kalinės Irena Einikienė ir 
Jadvyga Aleksandravičiūtė, 
kuri skaitė savo eiles. Kalbas 
pasakė Arnas Taujanskas iš 
Laisvės lygos Kauno skyriaus, 
Leonardas Vilkas iš Laisvės 
lygos universiteto skyriaus, 
Lietuvos demokratų partijos 
atstovas Boleslovas Bilotas, 
Scasys Buškevičius iš Jaunosios 
Lietuvos, poetas ir aktorius 
Kęstutis Genys. 

Šį šeštadienį, gegužės 13 d. Ig
liaukoje, kur palaidota 19 
partizanų, irgi numatyta ati
dengti paminklą jų atminimui 
pagerbti. 

Panaikinti teisėti rinkimai 
Panama. — Panamos rinki

mų komitetas, įsakytas genero
lo Noriegos, panaikino sekma
dienio rinkimus. Šis pranešimas 
buvo padarytas po to, kai 
diktatoriaus specialiai paruošti 
vyrai užpuolė rinkimus laimė
jusius opozicijos kandidatus ir 
juos sumušė geležinėmis laz
domis. Vienas opozicijos vadą 
lydėjęs sargybinis buvo užmuš
tas ir keli sunkiai sužeisti. Tie 
vyrai, kovoja už Noriegos vy
riausybę, vadinasi „Garbės 
batalionų". 

Abu kandidatai, už kuriuos 
pasisakė Panamos gyventojai — 
Guillermo Endara, prezidenti
nis kandidatas, ir Guillermo 
Ford, viceprezidentinis kandida
tas, buvo užpulti sostinės gat
vėje, sumušti ir nuvežti į ligo
ninę. Endarai buvo sumušta 
galva ir abu kandidatai gerokai 

Pirmasis dienraštis 
Varšuva. — Lenkijoje po 40 

metų buvo išleistas pirmas 
nepriklausomas dienraštis 
„Gazeta Wyborcza". Pačiame 
pirmame puslapyje buvo pa
rašyta, kad nėra laisves be 
Solidarumo. Dienraštis buvo at
spausdintas toje pačioje spaus
tuvėje, kaip ir vyriausybės 
leidžiamos žinios. Jo redak
torius yra Adam Michnik. buvęs 
komunistų kalėjimuose kalin
tas, o jo pavaduotoja yra Helena 
Luczywo. Pirmame puslapyje 
buvo įdėta Lech Walesos 
nuotrauka. Plačiai rašoma apie 
rinkimus, kurie bus birželio 4 d. 
Pirmasis dienraščio numeris 
išleistas 150.000 egzempliorių ir 
turi aštuonis puslapius. Kadan
gi ir Lenkijoje trūksta popie
riaus, tai didesnio skaičiaus 
negalima spausdinti. 

sukruvinti. Suteikus medici
ninę pagalbą, Endara išvyko į 
savo įstaigą, kur jis vėl buvo 
užpultas. O ligoninėje žurna
listams jis pasakė, kad Noriega 
yra už viską kaltas ir jis turi 
pasitraukti. Reuterio agentūra 
paskelbė, kad Noriega negali 
panaikinti rinkimų vien dėl to, 
kad jis juos pralaimėjo. Visų 
stebėtojų ir Katalikų Bažnyčios 
komiteto pranešimu, opozicija 
laimėjo rinkimus santykiu 3 
prieš 1. 

Papildomi daliniai į Panamą 
Prez. Bushas ketvirtadienį 

anksti tarėsi su Kongreso 
vadais. Po to buvo pranešta, kad 
siunčiami papildomi daliniai ap
saugoti ten esantiems ameri
kiečiams. Visiems amerikie
čiams įsakyta apsigyventi 
Amerikos karių bazėse ir 
nesirodyti gatvėse, kųr vyksta 
panamiečių demonstracijos 
prieš vyriausybę. Noriega įsakė 
įšvykti 9 užsienio žurnalistams 
tuojau pat, įskaitant ir Ame
rikos Balso korespondentą. Ne
žinia, kur yra sužeistasis opo
zicijos viceprezidentinis kan
didatas Fordas. Apskaičiuota, 
kad iš viso Panamoje gali būti 
50,000 amerikiečių. 

KALENDORIUS 
Gegužės 12 d.: Nerėjas, Achi

las, Pankrautas. Flavija, Vaidu
tis, Viligailė. 

Gegužės 13 d.: Servacijus, 
Alvyde, Imelda, Neris, Aiva, 
Glicerija, Tautmilas, Robertas 
Bellarminas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:35. leidžiasi 7:59. 
Temperatūra dieną 63 1., nak

tį 43 1. 
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< 



• 
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/PORTO APŽVALGA 

TORONTO ŽAIDYNĖS 
LIETUVOS OLIMPINEI DIENAI 

Sol idar izuodama L ie tuvos 
Taut in iam Olimpiniam komi
tetui , Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto s-ga 
dedikavo savo metines 39-tas 
sporto žaidynes Toronte Lietu
vos Olimpinei dienai. Ta diena 
yra paskelbta LTOK gegužės 13 
d. ir bus švenčiama įvairiausiais 
renginiais Lietuvoje ir visame 
Pabaltijyje. 

Toje dvasioje ir nuotaikoje, dar 
rusenančiais pris iminimais iš 
III-jų PLS žaidynių Australijoje 
ir jau gimstančiu entuziazmu 
dalyvauti IV-se Lietuvoje, S. 
Amerikos sportininkai parodė 
at i t inkamą entuziazmą savo 
dalyvavimu ir kovos dvasia 
varžybų aikštėse. Toronto spor
to varžybose dalyvavo 17 Š. 
Amerikos lietuvių sporto klubų 
su 49 komandomis ir 80 pa
vienių spor t in inkų, iš viso 
gražiai apvalus skaičius — 500. 

Varžybos vyko šiose sporto 
šakose: krepšinio, tinklinio, ledo 
ritulio, kėgliavimo, raketbolo ir 
skvašo. Trijų Toronto klubų 
..Aušros". „Vyčio" ir „Jungties" 
organizacija, su org. k-to pirm. 
Rimu Sonda ir varžybinio k-to 
pirm. Audriu Šileika, buvo be 
priekaištų. Trūko t ik daugiau 
žiūrovų, ypač baigminėse rung
tynėse, kurios t ik ra i buvo ver
tos dėmesio. Darosi vis sunkiau 
suprasti, matant mūsų jaunimą 
su tok iu en tuz iazmu daly
vaujantį savo šventėse ir užsi
degusį naujais t au t in ia i s jaus
mais, sąryšyje su atgimstančia 
Lietuva ir prasidėjusiu spor
tiniu bendravimu, vis mažiau 
remiamą lietuvių visuomenės ir 
lietuviškų institucijų. Tačiau, 
kaip vienas sporto veteranas 
pareiškė: „Išgyvenome 40 metų, 
gyvensime ir toliau..." 

NEW YORKAS M E I S T E R I S 
P A S K U T I N Ė J E 

S E K U N D Ė J E 

Krepšinis buvo dėmesio cen
tre su 29 komandomis ir įspū
dinga bei dramatiška baigminių 
rungtynių pabaiga. Kai 11 sek. 
iki pabaigos A. Rugienius šaltai 
įsodino dvi baudas ir pasekmę 
pe r svė rė D e t r o i t o , ,Kovo" 
naudai 103-102, Detroito „sir
galiai", su Liuda Rugieniene 
pr iekyje , a t s i d u s o i r vos 
nesušuko: „Pagaliau, pagaliau 
ir mes laimėjome!.." Tačiau, 
kaip ir pernai Chicagoje. dar 
buvo likę ilgų 11 sekundžių. Po 
m i n u t ė s p a s i t a r i m o , New 
Yorkas atakuoja, kelios pasuo-
tės ir metimas iš dešinio krašto: 
neįkri tusį kamuol į Š imkus 
numuša į kitą kraštą. Metimas 
iš ten taip pat nesėkmingas, 
kelis kar tus kamuolys atšoka 
nuo l anko , kol , p a g a l i a u , 
Šimkaus, švelni ir magiška 
ranka , (nežiūrint dviejų detroi-
t iškiu' jį nukreipia į krepšį. Tuo 
pačiu metu baigminis švilpukas 
fiksuoja New Yorko pergalę 
104-103 ir meisterio titulą. 

Rungtynių pradžia priklauso 
„Kovui", jis atsiplėšia 22-13, bet 
neilgam. New Yorko LAK prisi
veja ir kėlinį laimi 55-52. Antra
me kėlinyje New Yorkas domi
nuoja žaidimą ir vienu metu jau 
veda 10 taškų skir tumu (85-75), 
tačiau ..Kovas" nei nemano 
kapituliuoti. Stebėtinai puikūs 
Rackos ir Kennedy tolimi meti
ma i p a s e k m ę i š lyg ina i r 
paskutinėse sekundese net per
sveria. Tačiau dramatiškoje pa

baigoje laimė nusišypso New 
Yorkui. Antrus metus iš eilės 
Detroitas pralaimi paskutinėse 
sekundese ir vieno vienintelio 
taško skirtumu.. . 

Puiki „Kovo" komanda su 
agresyviu žaidimu brolių Gra
žulių, Rugienio ir Panganio po 
lentomis ir stebėtinais tolimais 
metimais Rackos (32 taškai) ir 
Kennedy (30 t.) bei stipresniu 
„suolu", atrodo, turėjo ištempti 
pergalę. Deja, neužteko, nes 
New Y o r k o „ A t l e t a i " , su 
buvusiu „Ner ies" žaidėju G. 
S h i m k o , buvo t r u p u č i u k ą 
pranašesni techniškai, diktavo 
žaidimą su greitais Waitkaus 
(19 t.) ir Shimko (32 t.) ant
puoliais ir nesulaikomu Šimku
mi (35 t.) po lentomis. Prie jų 
pridėję Mikalauską ir Shaeffe-
rį, turim penketuką, kuris atsto
vaus „Vėjui" išvykoj į Lietuvą. 

Prieš ta i New Yorkas įveikė 
Hamiltono „Kovą" 106-96 ir To
ronto „Aušrą" 103-95. o Detroi
to „Kovas" pirmose rungtynėse 
t i k p a s k u t i n ė j e sekundė je 
tolimu met imu ištempė prieš 
Chicagos „Lituanicą" 78-75; po 
to gana užt ikr intai prieš To
ronto „Vytį" 105-92. 

Trečią vietą iškovojo Chica
gos „Lituanicą". Pralaimėjusi 
De t ro i to „ K o v u i " 78-75, 
„ L i t u a n i c ą " lengvai įveikė 
„Nerį", puikiai sužaidė prieš 
Toronto „Aušrą" 101-83 ir po 
geros kovos laimėjo prieš Toron
to „Vytį" 66-60. Kad ir nepilnos 
sudėties, „Lituanicos" Baris, 
Stukas, Sil iūnas, Ambutas ir 
kiti vis dar sugeba pasiekti gerų 
pergalių. 

Vyrų B klasėje daug koman
dų ir keletas retai matomų ar 
naujų veidų, kaip Montrealio 
„Tauras", Toronto „Perkūnas" 
ar Londono „Tauras" , tačiau 
paskutiniu momentu nebegalėjo 
atvykti daugkartinis šios klasės 
meisteris Cicero „Ateitis", nes 
staiga mirė vienas iš trijų brolių 
Owens. Be abejo, tai didžiulis 
smūgis Sąjungos krepšiniui, ir 
užuojauta visai Ovvens šeimai. 

Šioje klasėje gana netikėtai 
pirmą vietą laimėjo Xe\v Yorko 
LAK. Įsidrąsinę, po sunkios per
galės prieš Hamiltoną 70-63. 
LAK nugalėjo „Aušrą" 81-77 ir 
baigmėje po įtemptų rungtynių 
ir Montrealio ..Taurą" 71-67. 

ŠALFASS 39 tiyu Sporto žaidynių Toronto krepšinio č e m p i o n a i — Nevv Yorko LAK žaidėjai , 
pasipuošė aukso medaliais. Dešinėje, varžybinio komiteto p i r m . A. Ši le ik is į te ik ia meda l i „At le tų" 
klubo pirm. Pranui Gvildžiui. 

NUO IETIES IKI BEISBOLO 

(Bus daugiau) 

Praėjusį mėnesį -JAV-ėse lan
kėsi Sovietų Sąjungos beisbolo 
rinktinė, kurios sudėtyje buvo 
metikas Edmundas Matusevi
čius, pasižymėję? lietuvis ie-
tininkas. Šia proga „Margučio" 
radijo programos Chicagoje ve
dėjas Petras Petrut is turėjo su 
juo telefoninį pašnekesį, kuriuo 
sutiko pasidalinti su „Sporto ap
žvalgos" skaitytojais. 

— Labai malonu jus pasvei
kinti, atvykus į beisbolo tėvynę 
ir pasidžiaugti Jūsų žaidimu. 

— Labai ačiū. 
— J e i g u ža idž ia te , t a i 

t i k r i a u s i a i J u m s pa t inka 
beisbolo žaidimas? 

— Taip. labai patinka. 
— Ar beisbolas populiarus Lie

tuvoje? 
— Nepasakyčiau, kad jau po

puliarus. Pas mus krepšinis ir 
futbolas yra populiariausi žai
dimai. Norint naują sporto šaką 
įgyvendinti, reikia ją rekla
muoti. Reikia, kad žmonės 
žinotų taisykles, suprastų žaidi
mo esmę. Dabar pas mus dažnar 
net dėl taisyklių kyla visokių 
klausimu. Trūks ta invento
riaus, uniformų ir materialinės 
bazės. Beisbolas pas mus žengia 
pirmuosius žingsnius. 

— Kur Jūs žaidžiate, kurioje 
komandoje? 

— Žaidžiu Vilniuje. „Žalgirio" 
komandoje. Mūsų komanda 
ruošiasi startuoti TSRS pirmos 
lygos čempionate. 

— Kiek čempionate dalyvaus 
komandų? 

— Dabar vykdoma atranka. 
Komandos sk i r s tomos į 
pogrupius. Iš pogrupių išeis į du 
šešetukus, o iš tų šešetukų 
a t r inks 8 a r 10 komandų, 
kur ioms t e k s žaisti TSRS 
čempionate. 

— Manyčiau, kad beisbolas 
žaidžiamas ne tik Vilniuje, bet 
ir kituose Lietuvos miestuose? 

— Pagrindiniai centrai Vil
niuje ir Kaune. Kiekviename 
mieste yra po tris ar keturias 

k o m a n d a s . Dar ž a i d ž i a m a 
Utenoje. Girdėjau, k a d yra 
komanda Ša l in inkuose . Žada 
įsikurti komanda ir Klaipėdoje. 

— Ar J ū s ar-Ksčiau kult ivavo
te kurią DOTS Teitą sporto šaką? 

— Buvau lengvaatletis, iet ies 
metikas. 

— O paskui susidomėjote 
beisbolu? 

— Tikrai pasakius, aš į beis
bolą patekau ats i t ikt inai . Dar 
1988 metų sezonui ruošiausi 
mėtyti ietį. Taip ats i t iko, kad 
gegužės mėnesi, dar neprasidė
jus sezonui, aš gavau t r a u m ą ir 
nebegalėjau mėtyti ieties. Man 
buvo labai ga ia . kadangi ruo
šiausi visą žiemą ir pavasar į . 
Tuo me tu beisbolo t r e n e r i s 
pradėjo mane kviesti į beisbolą. 
Iš pradžių atsisakinėjau. Ne
norėjau, kaip sakoma, išduoti 
ieties. Paskui sutikau paban
dyti. O kai nuėjau pabandyt i , 
tai ir tebebandau. Ir nebeži
nau... Dabar dirbu ka ip ieties 
metimo trener - ir kar tu žaidžiu 
beisbo4ą. Kyfcl klausimas, , ar • 
pasirinkti bf-isbolą. a r dirbti 
toliau ir kada nors t ap t i t ik ru 
ieties metimo t rener iu . 

— Beje, ar -Jums yra žinoma, 
kad prieš daugeli metų beisbolo 
žaidimą Lietuvoje popul iar ino 
aviacijos kapitonas S teponas 
Dalius? 

— Taip, taip. taip... 1922 m. 
jeigu neklystu. Kai r inkome ko
mandos pavadinimą, a š s iūl iau 
pavadinti komandą D a r i a u s 
vardu. Sakiau, kad Dar ius y ra 
pirmas žmogus: kuris Lietuvo
je pradėjo propaguoti beisbolo 
žaidimą... 

— Na. k a i p gi s e k a s i 
Amerikoje? 

— Aplamai pasakius . . . Apla
mai Tarybų sąjungoje beisbolas 
žaidžiamas t re t i meta i . Lygis, 
taip sakant, žemas, pa lyg inus 
su Amerika." nes A m e r i k a 
žaidžia beisbolą 100 a r daugiau 
metu. Amerikiečiams j au į 
kraują yra įaugęs beisbolas. 

Visi žaidžia nuo mažens ir visi 
p u i k i a u s i a i ž ino t a i s y k l e s . 
Mums visi amerikiečiai atrodo 
kaip profesionalai Mums labai 
sunku , bet dirbsime ir po kele-
tos metų, r e ikė tų t ikėt is , galė
sime pri lygti Amerikos univer
si tetų komandoms . 

— Kiek rung tyn ių sužaidėte 
Amerikoje? 

— Bijau sumeluoti . . . Atrodo, 
kad devynias rungtynes ir visas 
prala imėjome. 

— Tai nieko blogo, t a i , saky
čiau, gera pamoka , a r ne? 

— M e s ir v a ž i a v o m e 
pasimokyt i . P a s mus nėra nei 
vienos specialios aikštės. Pavyz
džiui, mes pirmą kartą mėtome 
nuo „pičer io" ka ln iuko . Ir ta i 
yra labai didelis sk i r tumas . 

— Ar teko Amerikoje su t ik t i 
l ietuvių? 

— Teko. Tikr iau pasakius teko 
s u s i t i k t i s u l i e t u v a i t ė m i s . 
Washingtone mane sut iko iš 
Amerikos balso. Eglė J a r a i t ė , o 
Atlantoje manepaše favo Rima 
Janulev ič iū tė . 

— Ties, a r jūsų ta rpe nėra 
latvių ir estų2.i_-j ... • .._;*:« . 

— Nėra . Aš yįęnintėljs iš 
Pabaltijo. 

Ačiū, E d m u n d a i , už pasi
ka lbėj imą- -JUįnkiu s m a g i o s 
viešnagės ir geniausios sėkmės. 
Geriausi l inkėj imai Lietuvos 
sport ininkam*-
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Besišnekant paaiškėjo, kad 
Lietuvos beisbolininkai ne tur i 
jokių uniformų. Pokalbininko 
žodžiais, „ m e s iki šiol gerai 
nežinojome k a s yra beisboli-
n inko uniforma". Užsiminus, 
kad gal reikėtų užkalbinti Šiau
rės Amer ikos Lietuviu Sporto 
sąjungos va ldybą un i fo rmų 
re ikalu . E d m u n d a s kukliai pa
stebėjo, kad j is negalįs prašyt i 
tačiau jeigu kas pasiūlytų, ta i , 
girdi, negal ima būtų atsisakyti . 

E d m u n d a s Matusevičius su 
malonumu kalbėjo apie savo 
žmoną Dalią. kuri . ka ip žinia, 
Seulo o l impinėse ža idynėse 
dalyvavo 800 metrų bėgimo 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICĄ" -
„ T R E V I A N S " 2-1 

Praėjusį sekmadienį, gegužės 
7 d., , ,Lituanicos" vyrų koman
da žaidė ketvirtąsias šių metų 
pirmenybių rungtynes North-
field priemiestyje prieš praėju
siais meta is buvusią major 
divizijoje ,,Trevians" komanda, 
kuri š) sezoną vėl atsidūrė pir
moje divizijoje ir toje pačioje 
sekcijoje su „Lituanicą". Ka
dangi „Trevians" komanda iš 
trejeto sužaistų rungtynių jau 
surinko 5 taškus ir įvarčių 12-0 
ir, maty t , galvoja apie vė 
sugrįžimą į major diviziją, o „Li
tuanicą" iš tiek pat rungtynių 
laimėjo 4 taškus ir įvarčių 7-3. 
buvo g a l i m a spė t i , kad 
rungtynės bus tarp apylygiai 
stiprių varžovų Spėjimas pasi
tv i r t ino . Mūsiškia i sužaidė 
visose pozicijose užt ikrintai , 
turėjo žymesne lauko persvara 

ir laimėjo užtarnautai rezultatu 
2-1. įvarčius pelnė T. Maestre ir 
St. Jenigas. Komandoje šį kartą 
nebuvo pagrindinių žaidėju 
Algio Krygerio ir J. Clark. 

Komandos vadovas G. Biels-
kus po rungtynių sakė. kad 
prieš ..Trevians" mūsų koman
da sužaidė geriausiai šiais 
metais. 

Veteranų komandai praėjusį 
š e š t ad ien i nepavyko. J i e 
pralaimėjo ukrainiečių .,Wings" 
komandai 1-0. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

1 Šį sekmadieni, gegužės 14 d.. 
F. K. ..Lituanicą" vyrų koman
da žais pirmenybių rungtynes 
prieš stiprią ukrainiečių koman
dą ..Wings". Rungtynės abiem 
komandom labai svarbios, nes 
abi pretenduoja \ sekcijų meis
terius. ..Lituanicą" su i taškais 
ir 9:4 įvarčių santykiu šiuo 
metu pirmauja raudonoje sekci

joje, o „Wings" taip pat su 6 
taškais ir 12:0 įvarčiu santykiu 
pirmauja mėlynoje sekcijoje. 
Nors ..Wings" įvarčių san tyk is 
atrodo žymiai įspūdingesnis, bet 
čia būtina atkreipt i dėmesį į 
žaistu rungtynių kokybę. . .L" 
varžovų komandos buvo stip
resnės. Kaip ten bebūtų , iš 
anksto galima tvirt inti , kad šios 
rungtynes bus tarp pajėgiausių 
pirmos divizijos komandų. 

Rungtynes bus Smi th Field, 
Campbell ir Grand Avenue , du 
blokai į vakarus nuo Vv'estern — 
patogi tran^portacija autobusu. 

Veteranai žais p r ieš „Croa-
t ia" šeštadienį, 5 va i . vakare , 
Harr Parke. 

L.F.K. „ L I T U A N I C Ą " -
LIETUVOS T A U T I N I O 

OLIMPINIO K O M I T E T O 
NARYS - R Ė M Ė J A S 

F.K. ..Lituanicą" komandos 
ne vien žaidžia futbolą Chicagos 

D R A U G O p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

metams Vz metu 3 men 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje i U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesur.audotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

varžybose . A p i e E d m u n d o 
Matusevičiaus žaidimą Sovietų 
Sąjungos beisbolo r inktinėje 
buvo rašyta ir J A V didžiojoje 
spaudoje. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Ptaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gitbert. LaGrange, IL. 
Tai. 352-4487 

ir jos priemiesčių aikštėse, gar-
sindamos lietuvių vardą tarp
t a u t i n ė j e v i suomenė je , be t 
s t e n g i a s i p a d ė t i ir o k u p . 
L i e t u v o s s p o r t i n i n k a m s . 
Neseniai F . K. ..Lituanicą"" 
s u t i k o , globojo i r i š l e ido 
Lietuvos „Žalgirio"" j aun ių fut
bolo r inkt inę , kuri gražiai atsto
vavo Lie tuvos vardui ta rp tau
t in iame Dalias, Texas, tu rnyre , 
kur Lietuvos vardas daugeliui 
iki šiol net nebuvo girdėtas . Ta 
proga jos vardas pateko į JAV 
sporto spaudos puslapius. 

Šiomis dienomis . .Lituanicą" 
įstojo į Lietuvos Taut inio Olim
pinio Komiteto nar ius rėmėjus 
su 200 dolerių įnašu. Gegužės 
13 yra to Komiteto paskelbta 
L i e t u v o s O l i m p i n e d i e n a . 
Solidarizuodamas L.T.O. K-tui, 
„L i tuan i cos" futbolo k lubas 
šiomis savaitgalio rungtynėmis 
jungias i į Lietuvos Olimpine 
dieną. 

J . J . 

EITYNES UŽ P I N I G U S 

Chicagoje gegužės 7 d., sekma
dienį, įvyko dvi s tambios 
eitynės, kuriose ėjikai iš savo 
artimųjų gavo už kiekvieną 
nueitą mylią tam tikrą auką. 
Žydai savo Chicagos eitynėse 
surinko 200,000 dol. Izraelio pa
ramai, o amerikiečiai ėjikai 
50,000 dol. varguomenės šalpai. 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKI'J LIGOS 

3900, W. 9 5 St. 
Tai . 422 -0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 50348; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 
6-9; antr. 12-6; penkt 10-f2; 1-6. 

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė wdaus ir kraujo ligos 
Nechirurginls išsiplėtusiu venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl R o a d . Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr,*. kęt,v. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medica! Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-770C 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave . Mickory Hills. IL 
Ta i . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

6R. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractle — 
5522 S. W o H Rd. 

We»tern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., E lg in , III. 50120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Mariem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kablnato ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Cicaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v a . , Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

Tai . 565-2960 (veikia 24 vai J 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W . 81 st Straat 

Kablnato t a i . RE 7-1168; 
Razid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 
. Contact lenses" 

2618 W. 71 «t St. — Tai. 737-5149 
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Straat 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

11800 Southwast Hlghway 
Palos Melghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. 776-2880. raz. 448-5549; 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Prancūzijos 

RŪPESTIS LIBANU 
Iš visų kraš tų Vakaruose, 

Prancūzija turbūt labiau per
gyvena atnaujintas kautynes 
Beirute negu bet kuris kitas. 
Puolimams prašokus visų anks
čiau vykusių puolimų lygį, 
balandžio 11 d. Notre Dame 
k a t e d r o j e Paryžiu je , 5,000 
žmonių dalyvavo pamaldose, 
p rašan t ta ikos Libane. Jų metu 
Lyons arkivyskupas kard. Al-
bert Decourtray, kuris yra ir 
Prancūzi jos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, pasakė: 
,,Šį vakarą visi mes esame liba
niečiai, stebėdami naikinimą 
tautos , mūsų bičiulių, kurie y ra 
ar t imi Prancūzijos bažnyčioms". 

Kviesdamas visus krikščionis 
į š ias pamaldas, Paryžiaus ar
kivyskupas kard. Jean-Marie 
Lust iger Libano padėtį pava
dino „lojalios ir drąsios tautos 
drama, kurioje ant kanto pasta
t y t a mūsų civilizacijos lyg
svara" . 

Nuo pat to laiko, kai Prancū
zijos karal ius. Šventasis Liudvi
kas , 1250 m. Libano krikščio
n ims su te ikė azyliaus teisę 
Prancūzijoje, prancūzai t u r i 
ypat ingą ryšį su libaniečiais. 
Tas ryšys pagilėjo, kai , praėjus 
beveik 700 metų, 1920 m., Li
b a n a s buvo padarytas Prancū
zijos mandatinis kraštas iki 
savo nepriklausomybės 1943 m. 
Tačiau Prancūzijos geri ryšiai 
su šiuo k raš tu nenutrūko ir po 
to. Kai 1978 m. Jungtinės tau
tos ten siuntė savo karines pajė
g a s t a i k a i išsaugot i , buvo 
la ikoma visai natūralu, k a d 
Prancūzija šiam tikslui paskirs 
vieną didžiausių kontingentu. 
Panaš ia i įvyko ir kai Jungt inės 
Tau tos 1982 m. į Beirutą pa
siuntė tarptautinio saugumo pa
jėgas . Prancūzijos kadrai buvo 
ir paskut in ie j i i š t rauk t i iš 
Beiruto 1984 m., ir ta i jau sumo
kėjus didelę kainą gyvybėmis. 

Daugelis Prancūzijos krikščio
nių tebejaučia moralinę pareigą 
libaniečiams. Tad pripažindami 
šį savo tikinčiųjų sentimentą, 
t r i jų krikščioniškų bendrijų 
vadai Prancūzijoje — katalikų, 
p ro tes tan tų ir pravoslavų — 
balandžio 3 d. pasiuntė tokį 
paramos laišką Libano t ikin
čiųjų vadams: 

„Mes negalime leisti jūsų 
kraš tu i išnykti po griuvėsiais 
dabartinių kovų, kurios turi kuo 
greičiau baigtis. Stiprinami 
glaudžių, Prancūziją ir Libaną 
jungiančių ryšių, mes nutarėme 
bandyti , kiek tai mums leis vie
šosios opinijos parama, skatin
t i pasaulio vadus bendradar
b iau t i taikos atgavimui Jūsų 
žemėje ir Jūsų tautinio iden
t i teto išsaugojimui". 

Kardinolas Lustiger rašė Le 
Monde laikrašty, kad Libano 
civilinis karas esąs svarbus 
visai žmonijai, kadangi jis 
gresiąs sunaikinti kraštą, kuris 
buvo tapęs „pavyzdžiu abipusės 
pagarbos tarp krikščionių ir 
musulmonų". Toliau jis rašė: Ar 
k a s galės patikėti, kad ta i , kas 
buvo neįgyvendinama Libane 
galėtų būt i įgyvendinama kur 
nors Vakaruose? „Jei krikščio
nys bus išstumti iš Libano, jis 
bus sunaikintas. Bet daugiausia 
dėl to nukentės Islamas. Tik
rumoje, visa žmonija prarastų 
retą pavyzdį susišnekėjimo ir 
bendradarbiavimo, įgalinančio 
šio kraš to gyvenimą. Leidimas 
šiam kraštui būti sunaikintam 
būtų tolygu užtraukimui naujos 
,geležinės uždangos', net bai
sesnės, negu toji, kuri skiria 
Europą. Pasaulio vadai t u r i tai 
supras t i . Tikintieji meldžia 
Dievo, kad būtume apsaugoti 
nuo to išbandymo", rašė kar
dinolas Lustiger. 

Sekančią dieną po šio straips 
nio pasirodymo, Paryžiuje vėl 
rinkosi žmonės melsti taikos Li
banui, bet šįkart j au dalyvavo 
a ts tovai šešių pag r ind in ių 
tikybinių bendruomenių Pran
cūzijoje: musulmonų, žydų, 
budistų, bei katalikų, protes
tantų ir pravoslavų iš krikščio
nių. Tai buvo pirmas kartas, kai 
visų šių šešių religijų atstovai 
kartu meldėsi Prancūzijoje. 

Tuo tarpu Prancūzijos valdžia 
tebetęsė savo diplomatines pa
stangas įtikinti kitų kraštų 
vadus, apie didelius pavojus, 
gresiančius Libanui. Balandžio 
mėnesio pabaigoje pagal iau 
jiems pasisekė gauti sutikimą iš 
keturių kitų Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nuolatinių 
narių, jų tarpe ir JAV, pravesti 
naują taikos iniciatyvą Libane. 
O pora dienų prieš tai Libano 
krikščionių vadas generolas 
Aoun barė JAV-es dėl paskuti
niųjų Libano apšaudymų, saky
damas: „Modernių laikų Pon-
cijus Pilotas negali nusiplauti 
rankas nuo nusikaltimų, įvyk
dytų prieš Libaną". 

Kritikuojama buvo ir Prancū
zijos valdžia — pačioje Pran
cūzijoje — dėl to, kad nepa
kankamai greitai atsiuntė pa
galbą ir dėl to, kad neišvar
dino Sirijos ka ip agresorės. 
Prancūzija buvo kritikuojama 
ir Viduriniuose Rytuose, nes 
tenykščiai susidarė vaizdą, kad 
Prancūzija remianti krikščionis 
prieš Sirijos remiamus musul
monus. Ir ta i nebuvo be pa
grindo, kadangi Prancūzijos 
pirmuosiuose dokumentuose 
atrodė, kad Prancūzijos pirma
sis rūpestis buvo dėl Libano 
krikščionių, pvz. balandžio mėn. 
pradžioje prez. Francois Mit-
terand aiškino, jog nežiūrint to, 
kad Prancūzija jaučia „instink
tyvų solidarumą" su visais liba
niečiais, „šiandien grėsmė 
yra Libano krikščionių gyvy
bėms ir saugumui... Visiems 
šiems Libano gyventojams gre
sia būt i ž iaur ia i sunaikin
t iems". 

Prancūzijai ruošiant du pa
galbos laivus Beiruto apsup
tiems krikščionims, libaniečiai 
ir sirijiečiai musulmonai gra
sino juos sunaikint i i r net 
grasino nauja terorizmo banga 
Prancūzijoje. Prancūzija šių gra
sinimų pasibaidė ir šie du laivai 
— laivyno ligoninės laivas ir 
gazolino-kuro tanklaivis buvo 
sulaikyti Kipro saloje, kol Mit-
terandui pasisekė musulmo
nams išaiškinti, kad „Prancū
zija yra natūrali bičiulė visų Li
bano religinių grupių ir bend
ruomenių ir kad nebūsią jokio 
klausimo, dėl atrinkimo vien 
krikščionių karo nukentėjusių". 

Pagaliau po ilgų derybų buvo 
sudaryta sutartis, pagal kurią į 
ligoninės laivą būsią evakuo
jami ir musulmonai ir krikščio
nys nukentėjusieji, o tanklaivy 
vežamas kuras būsiąs padalin
tas lygiomis tarp krikščionių ir 
musulmonų. 

Tačiau Prancūzijoje valdžia 
tebekritikuojama, kad nespau
džia Sirijos nustoti šaudyti ir 
ati traukti savo dalinius iš Li
bano. Kalbėdamas televizijoje 
balandžio 20 d., ministeris 
pirmininkas Michel Rocard pa
reiškė, jog atrodo, kad kritikai 
nepasitenkins, kol Prancūzija 
nepaskelbs karo Sirijai. „Tokios 
galimybės niekuomet nebuvo ir 
nebus", j is pareiškė. ,,Aš 
stengiuosi sustabdyti visus šau
dymus... jei nevardinimas agre
soriaus palengvina derybas, ve
dančias į tą tikslą, nevardinsiu 
agresoriaus". Panašaus 
nuosaikumo laikosi ir katalikų 
vadai Prancūzijoje. 

a.j.z. 

Marijonų vienuolynas iš toli žiemos metu Chicagoje prie „Draugo". Nuotr. A. Plėnio 

AR BUS REABILITUOTAS 
ROMAS KALANTA 

„Elena Ka lan t i enė išvynioja 
popierinį ryšulėlį ir į paskru
dusių sūnaus p laukų kuokštą 
pabyra ašaros. Pa imu t r i s pajuo
dusias 10 kape ikų monetas, 
apanglėjusi nuola t in į bilietą, 
suaižytą kišeninį laikrodėlį. 
Rodyklės sustojo t i e s an t r a 
valanda. J o s š iand ien mena 
1972 m. gegužės 14 d. tragediją 
Kauno muzikinio t ea t ro sodely
je. Šiuos daiktus, neįžvelgusi 
juose grėsmės socializmo pama
tams, motinai sugrąžino Kauno 
prokuratūra. Eilėraščių, užrašų 
knygelių, mokykl in ių sąsiuvi
nių neat idavė" . 

Šiais žodžiais Algis Petrul is 
pradeda savo ilgą straipsnį, na-
grinėjantį,ar Kalantos susidegi
n imas , kaip KGB ir prokuratū
ra teigia, buvo psichinei nesvei
ko žmogaus savižudybė ar poli
tinis aktas („Gimtasis kraštas", 
Nr. 2, 1989). Užsibrėžto t ikslo 
siekdamas, žurna l i s tas apkl au
šinėjo daugelį žmonių: Romo 
motiną Eleną, jo vyriausią brolį 
Antaną, mylėtą mergai tę Liną, 
mokyklos mokytojus, draugus ir 
kitus. Visi pabrėžė, kad jaunuo
lyje nepastebėjo nieko ypatingo, 
išskyrus, kad paskutiniais me
tais jis buvo gana užsidaręs. 
Išskirtinis dėmesys buvo krei
piamas į Romo paskutines die
nas — šeštadienį ir sekmadienį. 

Lina, gr įžtanti su Romu iš jo 
brolio krikštynų šeštadienio va
kare, prisiminė, kad jos mylima
sis paklausė: ką ji darytų, jei 
netikėtai pamatytų degantį 
žmogų? Ir dar, ar ji liūdėtų, jei 

BRONIUS VASKAITIS 

Romas mirtų? Lina visa tai 
p a l a i k ė n e v y k u s i u j uoku . 
Vėliau gi buvo aišku, kad 
Romas j a u r i m t a i ruošėsi 
didžiajai aukai — protestui prieš 
Lietuvos pavergėją. Jo jautrioje 
sieloje jau giliai buvo įsmigusios 
ano meto visokios skriaudos ir 
neteisybės — nuoskaudų taurė 
jau liejosi per kraštus. 

Paga l s t ra ipsnio autorių, 
„susirinkimų salėse griaudė 
p lo j imai , ge rk le s ska lavo 
oratoriai, televizorių ekranai ir 
laikraščių puslapiai mirgėjo 
humanizmo, laisvės, teisingumo 
įdėjomis. Deja, laikraščio pus
lapiu tikrojo gyvenimo neuž
dengs i . Nebent pus l i t r i u 
valstybinės užpilsi. Ką daryti 
žmogu i , nepr ipaž įs tanč iam 
šito?" 

Jaunuol is daugeliu kuo, ypač 
ilgais plaukais, kopijavo hipius, 
r e i š k u s i u s protestą p r i e š 
visokius melus. Romą, kaip ir 
ki tus jo amžiaus, galėjo veikti ir 
konfliktai Vengrijoj, Čekoslo
vakijoj, Jano Palucho susidegi
n imas Prahoje, protestai prieš 
amerikiečius Vietname, ten 
budistų vienuoliu savižudystės. 
Žinoma, kad po Romo tragedi
jos per gana trumpą laiką Lie
tuvoje susidegino ar mėgino 
susideginti dar 18 žmonių. 

Būdamas vienuoliktoje klasė
je , Ka lan ta susidomėjo Lenino 
r a š t a i s . Rašydamas k l a sė s 
darbą, prirašė pilną sąsiuvinį ir 
daug kur citavo L< nino žodžius. 

Klasės auklėtojas ir literatūros 
mokytojas J. Pūkelis, laikyda
mas rankose jo darbą, visos 
klasės akivaizdoje paskė: „Tavo 
laimė, kad jis papuolė į mano 
rankas!". Tačiau, anot mokyk
los direktorės pavaduotojos D. 
Andriušaitytės, Pūkelis Romo 
rašinį vis t iek pagarsino moky
tojų kambaryje. 

Toje pačioje klasėje, rašyda
mas rašinį „kuo galvoja būti?", 
atsako — kunigu. Klausian
tiems, kodėl neįgyvendino tos 
svajonės, Romas atsakydavo, 
kad jam sutrukdė. Kas? Nieka
da nepaaiškino. Žinoma, kad jo 
motina buvo pamaldi moteris ir 
visus vaikus auklėjo religinėje 
dvasioje. 

Bendraklasiai prisimena, kad 
Romas kai kada ir pamokų 
metu atsisakydavo eiti atsa
kinėti. Ne todėl, kad nemokė
davo. , , N e m a t ė p r a s m ė s " . 
Auklėtojas Pūkelis ir brolis An
tanas tvir t ina, kad įvyko kon
fliktas su istorijos mokytoju, 
kuris Romui nedviprasmiškai 
pasakė, kad su tokiomis pa
žiūromis egzaminų neišlaikys. 

Dėl vaikino elgesio mokyklos 
vadovai puolė tėvą ir kaltino 
užsienio radiją už jo suklaidi-
nimą. N e m a ž a i p r i e k a i š t ų 
susilaukė ir iš visuomeninių 
organizacijų. Linai pasakojo, 
kad buvo išmestas iš komjau
nuolių sambūrio. Už ką? Iki šiol, 
nors ir labai norint, dar nesu
žinota. 

1971 m. Romas turėjo baigti 
18 vidurinę mokyklą, tačiau 

paskut in iuoju metu katego
r i ška i atsn.akė laikyti egza
minus . Paskutiniaisiais gyve
n i m o me ta i s j i s mokės i 5 
vakarinėje vidurinėje mokyklo
je. Pasak tėvų ir brolių tuo metu 
sustiprėjo Romo nusivyl imas 
gyvenimu. Iš visko aiškėja, kad 
Kalantos tragedijos priežastis 
buvo ilgas procesas. Prieš ke
ler ius metus, laukiant lemtin
gojo sekmadienio, Romo pieši
niuose pasirodė ir vėliau kar to
josi aukos motyvas. Vaizduo
j amas kryžius, ugnis ir žmogus. 
Po vienu jų užrašas: „Ką man 
daryti? Kas man padės? Niekas, 
išskyrus save pat į !" K i tu r : 
„Kam daugiau m a n gyventi , 
kad ši santvarka mane užmuš
tu? Geriau aš pats save". 

Vienas kitas sakinys, ras tas 
Romo užrašų knygelėje, padeda 
giliau suprasti jo dvasinę bū
seną paskutiniais gyvenimo 
mėnesiais. „Nekalt inkite dėl 
mano mirties nieko. Žinau, kad 
anksčiau ar vėliau turėsiu tai 
padaryti. Aš neapkenčiu socia
listinės santvarkos". „Lina, aš 
tave mylėjau, bet prie šios sant
varkos negalėjau kitaip pasielg
t i . Romas". Klasės draugai , 
mokytojai dabar sako, kad 
Romas galvojo ir kalbėjo taip. 
kaip mes visi dabar. 

Kalantai susideginus, KGB 
pradėjo mobil izuot i t e i s ė s , 
medicinos ir propagandos jėgas 
įrodymui, kad baisioji tragedi
ja nebuvo politinė, o chuli
g a n i š k a s ve iksmas , v ė l i a u 
vadinamas savižudyste dėl psi
chinių sutrikimų. Saugumiečiai 
šokosi tardyti jaunuolio šein.os 
narius, draugus, mokytojus. 
Sudaryta teisminė medicinos 
komisija iš psichiatrų ir medi
cinos daktarų — iš viso penki 
žmonės. Ji , neva remdamasi 
Kalantos užrašais, klasės dar
bais. KGB apklausinėtųjų pro
tokolais, priėjo išvadą, kad 
Romas buvo psichiškai sergąs 
žmogus ir nusižudė dėl depresi
jos. 

Žurnalistas Pe t ru l i s kelia 
klausimą — ar visi dokumentai 
buvo parodyti medikams? Ar jie 
nebuvo tendencingai a t r inkt i? 
Komisijos nariai neturėjo pro
gos asmeniškai kalbėtis su po 
protokolais pasirašiusiais . Ka
lantos artimieji, draugai prisi
mena, kad saugumiečiai jiems 
stengėsi įteigti mintį, jog Romas 
buvo psichinis ligonis. Žinoma, 
j is turėjo teise tokio protokolo 
nepasirašyt i . Tač iau re ikia 
prisiminti, kokioje dvasinėje 
būklėje tada buvo tėvai, broliai. 
Lina. J ie protokolus pasirašė 
net neskaitę. 

Petrulis rašo: ..Ilgai myniau 
Saugumo komiteto ir Respubli
kos prokuratūros slenksčius. 

prašydamas suteikti galimybę 
susipažinti su tardymo medžia
ga. Respublikos prokuroro pa
vaduotojas B. Babraitis pasa
kė „Neišeina". 

Straipsnio rašytojui užsukus 
pas V. Bernerį, Kauno psicho
neurologinės l igoninės vyr. 
gydytoją, buvusj medicinines 
komisijos narį ir vos įjungus 
diktafoną, profesorius delnu 
užsidengė burną ir Petrul į 
p radė jo s t u m t i pro d u r i s . 
Žurnal is tas paaiškina, kad iki 
šiol galioja potvarkis, pagal kur} 
e k s p e r t o d a r y m a s ž inomai 
melagingų išvadų arba žinomai 
melagingas specialisto paaiš
k i n i m a s baudž iami la i svės 
atėmimu iki dvejų metų arba 
pataisos darbais iki vienerių 
me tų . G a l t a s ir gą sd ina 
prokuratūros bei medicininės 
komisijos žmones. O gal juos 
veikia gėdos jausmas. 

P a s i t e i r a v u s , kokią cha
r ak t e r i s t i ką Pūkel is parašė 
po Romo mirties, aiškino, kad 
„reikalingą" <su užuomina apie 
Ka l an to s nesveiką psichinę 
būklę), nes naujasis mokyklos 
d i r e k t o r i u s S. L a n z b e r g a s 
nedviprasmiškai davė suprasti, 
kad jam mokykloje bus leista 
dirbti t ik tokiu atveju. 

1972 m. gegužės 21 d. „Kauno 
tiesoje" pasirodė net keturių 
žmonių laiškai, smerkiantys 
Kalantos poelgį ir Kaune kilu
sias riaušes. Stilius toks. tar tum 
rašyta vieno žmogaus. Tai, be 
abejo, saugumiečių darbas. 

Gegužės 27 minėtame dien
raštyje ir kituose laikraščiuose 
buvo išspausdintas Romo moti
nos pokalbis su Z. Lapinsku. 
Motinos atsakymuose ypač pa
b r ė ž i a m a , kad . .bažnyčios 
Romas nelankė ir visoje mūsų 
šeimoje nėra vietos religiniams 
prietarams. Romą privedė prie 
mirties paskutiniu metų dažnai 
jam su t r inkant i a tmint is ir 
pablogėję n e r v a i " . D a b a r 
Ka lan t i enė teigia, k a d šito 
niekada nesakiusi. 

Aštuonerius metus buvo vilki
nama paminklo statyba Romai
nių kapinėse. Neleista ant 
Romo kapo padėti net akmens 
su įrašu. Per naktį buvo nu
gr iau tas prie Ariogalos pa
s t a t y t a s t ragedijai a tmin t i 
kryžius. Straipsnio rašytojas 
klausia: „Ar vertas tokio dė
mesio psichinis ligonis?" 

Kada Romas Kalanta bus rea
bili tuotas — neaišku. Tas ir 
netaip jau svarbu, nes mūsų 
tautos herojus, davęs pradžią 
pasyviam pasipriešinimui prieš 
okupantą, jau seniai tu r i gar
bingą vietą tėvynainių širdyse. 
Iš jo aukos stiprybės semiamės 
dabar, jos semsis ir ateinančios 
kartos. 

SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
V A L I U S KUTKEVIČIUS 

Čia apsupime buvo gal pusė milijono žmonių Kai 
Dancigas krito, m e s persikėlėme į Pucką, mažą salą. 
Iš ten 1945 m. Velykų antrą dieną per Baltijos jūrą 
išplaukėme į Daniją. Danai mūsų neįsileido, tai 
sugrįžome tiesiai į anglų nelaisvę. Munster Lagery buvo 
apie 90,000 belaisvių. Mums buvo geriau, nes turėjome 
raudoną kryžių ant rankovės ir skai tėmės internuoti, 
bet vis tiek buvome belaisviai laikomi už spygliuotų 
vielų. 

Vieną dieną nuėjau į vokiečių raštinę ir pasakiau 
kad aš to karo nepradėjau ir todėl jie mane galėtų 
anksčiau paleisti. Tuomet man vokietis paaiškino, kad 
jie gauna kvotą, kiek žmonių gali paleisti, ir kad jie 
pirmiausia paleis savo žmones. Tai reiškė, kad man, 
kaip svetimtaučiui, gali tekti išeiti paskutiniam. Tada 
aš jam pasakiau, kad pabėgsiu. J i s tik nusijuok* ir 
palinkėjo daug laimės. 

Žinojome, kad, jei prie vielų kas arčiau prieina, t uos 
iš sargybos bokštų anglai šaudo. Ir be bokštų buvo dar 
dvi sargybų ei lės. 

Gerai galvą pasukęs, radau išeitį. Pažinau vieną 
vokietį, kuriam anglai išduodavo leidimą vieną kartą 
per savaitę iš ligoninės arkliniu vežimu išvežti šiukš
les už lagerio ribų. Tam vokiečiui pasakiau, kad galiu 
jam padėti. Sakiau dar turiu ir draugą, kuris irgi nori 
padėti. Trise š iukšles greičiau sutvarkysim, tat liks 
daug laiko, galėsim pas ūk in inkus pasiieškoti maisto. 
Vokietis apsidžiaugė, kad gaus darbininkų ir gal dar 

maisto. 
Galvodamas bėgti, iš parašiutinės medžiagos bu

vau susiraukęs švarką ir kelnes. Dabar juos pasivilkau 
po uniforma ir. kai atėjo laikas, susikrovėm šiukšles 
ir išvažiavom. Prie vartų sustabdė anglas sargybinis, 
pasižymėjo, keli išvažiuojame ir dar įspėjo, kad visi 
tur ime sugrįžti. Toliau kitas sargybinis pakartojo tą 
patį. Toj vietoj, kur vertėm šiukšles, buvo daug krūmų. 
Aš ir sakau vokiečiui, kad man reikia e i t i į k rūmus 
atl ikti savo reikalo, o savo draugui pasakiau, kad po 
kelių minučių ir jis tą pat} padarytu- Kol draugas atėjo, 
nusivilkau savo uniformą, pakišau po k r ū m u , o jam 
atėjus, abu krūmais ir nuslinkome tolyn. Taip pirmą 
dieną per krūmus, miškus ir laukus nuėjome kokį dvi
dešimt kilometrų. Paskum jau nebesisaugojom. 

Gaila buvo to šiukšlininko vokiečio. J i s ko gera 
galėjo būti ir nubaustas, bet ką mes galėjom padaryti, 
kad laisvė labiau t raukė , negu kas kita. Mumis irgi 
niekas nesirūpino. 

Gerokai pasibastėm po Vokietiją, k iek ilgiau pa
buvom Bavarijoj, pagaliau iš Wuerzburgo nuvažiavome 
į Karslsruhe, nuėjom į prancūzų atstovybę ir pasakėm, 
kad norim stoti į svetimšalių legioną. Ten mums tuoj 
išdavė raštą ir liepė vykti į NVillengeną. Sakė, kad ten 
rasime žmogų, kuris mus nuveš į Marseille. Taip ir 
buvo. Net nepajutome, kai pasakėm sudiev Europai ir 
,...ojom į svetimšalių legioną. 

Nuvykę į Fort St., Nicola Marseille. radome keletą 
lietuvių. Jie pasakojo, kad Prancūzijoje prie Colombo 
miesto j legioną per vieną dieną užsirašė dvidešimt 
lietuvių. Nesunku tai suprasti. Kai an t ras karas 
baigėsi, ne visiems jis atnešė džiaugsmo, daugeliui 
atnešė ir netikros ateities. 

Po karo lietuvių pabėgėlių buvo ir Prancūzijoje. Ten 
nebuvo stovyklų, buvo tik vadinamos pereinamos sto

vyklos, iš kur ių svetimšalius grąžindavo į jų kraštus. 
Kai karas baigėsi, Europą ir Prancūziją užplūdo 
vadinamos rusų misijos. J ų vadovas buvo politinis 
komisaras rusų generolas Golikov. J is galėjo laisvai 
t ikr in t i pereinamųjų stovyklų sąrašus ir r inktis , ką 
norėjo, nes iš pradžių prancūzai jiems visus atiduodavo. 
Daugiausia jie ieškojo rusų. ukrainiečių, bet ypač 
lietuvių. Tada tie, kurie nenorėjo patekti rusams, 
geriau stojo į svetimšalių legioną. Bet ir čia stodami 
rusų taip bijojo, kad užsirašydavo rumunais , vengrais 
ar jugoslavais, nes tų rusai neieškojo. 

Mūsų veiksniai to turbūt nežinojo, o jeigu ir žinojo, 
tai nieko padaryti negalėjo. Vėliau prancūzai tas 
medžiojimo misijas uždarė, ir į legioną jau galėjai užsi
rašyt i be jokios baimės. Čia sut ikau dar vieną jauną 
vyrą, kurio motina gyveno Kaune. Jį kurį laiką vokie
čiai buvo paėmę darbams. Buvo Todd organizacijoje, 
vėliau kiek gyveno ir lageryje. Turėjo dvi seseris. Per 
karą viena sesuo ištekėjo už belgo, o kita už vokiečio 
invalido, be kojos. Tokį gyvenimą jam sunku buvo 
pakelti , ir jis atsidūrė legione. 

Po trejų metų buvau jį sutikęs legione. J i s užsirašė 
vykti antrą kartą į Indokiniją. Vėliau jo ieškojau, bet 
nieko apie jį nebeišgirdau. Spėju, kad ir gyvo nebėra. 

Tuo pačiu laiku Marseille sut ikau ir kalbėjau su 
buvusio Musolinio švietimo ministeriu. kurį italai 
legionieriai greit atpažino. Toks neaukšto ūgio. rau
donais skruostais vyras, puikiausiai kalbėjo keturiom 
kalbom. Tai buvo Giuseppe Bottai. Vėliau girdėjau, kad 
pakeitė pavarde į Battaglia. Buvo puskarininkis ir dir
bo legiono raštinėje. 

(Bus daugiau) 
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IR FLORIDA SVETINGAI 
PRIĖMĖ RATILIO 

JURGIS JANUŠAITIS 

Po trečiojo koncerto Chicago-
je balandžio 24 d. vidurnaktį po 
trumpų vaišių ir atsisveikinimo 
tolimon Floridos kelionėn lei
dosi Vilniaus universiteto 
studentų folklorinis ansamblis 
Ratilio. Keliavo be miego, iš
vargę beveik 24 valandas. St. 
Petersburge jų koncertas turėjo 
įvykti balandžio 26 d. 

Svečių pasitikti St. Petersbur-
go lietuviai ir ansambliečius su
tikę globoti į Lietuvių klubą 
rinkosi jau apie 7 vai. vakaro. 
Svečiai vis nepasirodė. Tik 
10:30 vai. vakare į klubo aikštę 
lėtai įriedėjo didelis autobusas 
su ratiliečiais. Tamsią naktį 
nuaidėjo laukiančiųjų audringi 
aplodismentai. Atvyko, atvyko. 

Iš autobuso pirmoji išlipo an
samblio vadovė Zita Kelmic-
kaitė. Jos įkandin vilnele 
pasipylė gražių merginų ir 
vaikinų vilnelės. 

Rengėjų vardu pirmas vadovę 
ir ansambliečius sveikino Bro
nius Ginčauskas, įteikė vadovei 
gražių gėlių puokštę, o jo palyda 
visiems ansambliečiams po 
gyvų gėlių žiedą. Staiga pasi
girdo pirmoji, graži sutiktuvių 
tradicinė daina — Kūmai, 
kūmai... Po jos skambėjo Gerą 
kelią svečiai keliavo... 

Klubo salėje svečių ir su
tikimo dalyvių laukė šauniai 
paruošta vakarienė su atgaiva. 
Susėdus vakarienei Bronius 
Ginčauskas trumpu, jautriu žo
džiu pasveikino svečius iš 
tėvynės, palinkėjo malonios 
viešnagės St. Petersburgo lietu
vių šeimoje. 

Ansamblio vadovė Zita 
Kelmickaitė taip pat trumpu, 

jausmingu žodžiu padėkojo St. 
Petersburgo LB apylinkei ir 
Pensininkų draugijai bei jų pir
mininkams ir visiems floridiš-
kiams už svetingą sutikimą, 
drauge pažymėdama, kad taip 
norėtųsi daug ką pamatyti, 
pirkti, bet tos trys savaitės grei
tai prabėgo ir jau išvargo. Vaka
rienės metu ansambliečiai dar 
padainavo gražių dainų, o pa
baigoje nuskambėjo Namolio 
daina. Buvojau po vidurnakčio, 
kada ansambliečiai išvyko pas 
jų globėjus poilsiui. 

Pirmojo koncerto balandžio 26 
d. į klubo salę jau nuo antros 
rinkosi žmonės. Iš Miami, Juno 
Beach atvyko pilni autobusai. 
Daytoniškių didelis būrys at
vyko automobiliais. Punktu
aliai 4 vai. iš klubo aikštės dai
nuodami į salę atžygiavo 
Ratilio. Širdyje džiaugsmas, 
daugelio akyse ašaros. Tai po 
daugelio metų mūsų tarpe Lie
tuvos šaunusis jaunimas. 

Koncertą pradedant Bronius 
Ginčauskas sveikino Ratilio St. 
Petersburgo LB apylinkės ir 
Pensininkų draugijos bei visų 
floridiškių vardu. Žodis išskir
tinai prasmingas. 

Jūs tėvynėje pergyvenote kru
vinąją lietuvių tautos dramą: 
žmogaus suniekinimą, žudynes, 
ištrėmimus ir neviltį. Jūs per
sekiojami, išjuokiami, tyliai 
kantriai būrėtės į meno viene
tus, kad juose galėtumėte kurs
tyti tautos- gyvastingumo ži
dinio ugnelę. Pamilote lietuvių 
tautos senovės ir liaudies 
dainas. Savose širdyse nešiojote 
meilę lietuviškajai kultūrai. 

Jau daug metų dainuojate. 

CLASSIFIED GUIDE 

Ratilio ansamblį St. Petersburge pasitinkąs pensininkų pirmininkas B. Gimžauskas ir ansamblio 
vadovė Zita Kelmickaitė (su gėlėmis). 

Daug kartų dainavote savoje 
tėvynėje savo tėvynainiams. 
Savo daina ugdėte tautos sąmo
ningumą ir meilę Lietuvai tiek 
vyresniųjų, tiek jaunesniųjų 
gretose. Dainavote daugelyje 
šalių ir savo daina liudijote, kad 
lietuvių tauta gyva, kūrybinga, 
verta laisvės ir nepriklausomy
bės. 

Žodį taria ir ansamblio vadovė 
Zita Kelmickaitė. Įdomi kalbė
toja, turinti gražaus humoro. Ji 
išryškino studentų pasiauko
jimą renkant mūsų tautos gilios 
senovės kultūrinius lobius. Ji 
nukėlė mus į pasiilgtą tėvynę, 
į aštuonioliktąjį ir devyniolik
tąjį šimtmečius į mūsų kaimą, 
kur mūsų senoliai dainavo, 
šoko. kūrė gražių dainų, šokių 
lobius. Aptarė senovės lietuvių 
liaudies tautinius drabužius, ke
liavome po Žemaitiją, Aukštai
tiją, Suvalkiją, Dzūkiją, 
Vilniaus žemes, Lietuvos pajū
riais. Aptarė l iaudies in
strumentus, ir lietuvio prisi
rišimą prie gimtojo kaimo, kur 
ir glūdi amžiais sutelkta liau
dies kūryba. 

- - RAUPSUOTŲJŲ 
APAŠTALAS MIRĘS 
PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ 

Šiemet suėjo šimtas metų nuo 
kun. Damijono de Veuster mir
ties. J i s žinomas visam 
pasauliui kaip ..raupsuotųjų 
apaštalas", gyvenęs tarp jų 
savanoriškai, užsikrėtęs tuomet 
dar neišgydoma liga ir miręs 
nuo jos tarp raupsuotų žmonių, 
savo artimųjų, kuriais rūpinasi 
ne tik kaip misijonierius, bet ir 
kaip raupsuotųjų fondo sudary
tojas. 

Šv. Jonas savo Evangelijoje 
primena Kristaus žodžius: 
„Niekas neturi didesnės meilės, 
kaip ta. kad kas guldo savo gy
vybe už savo prietelius" I Jn. 15, 
13). Kun. Damijonas de Veuster 
paliko lyg testamentinius žo
džius: ,,Jei aš net nebūčiau 
raupsuotas, aš jaučiuosi raup
suotas tarp raupsuotųjų. Dėl to 
aš kreipuosi į juos žodžiais „mes 
raupsuotieji", o ne „mano 
broliai". 

Juozas de Veuster gimė 1840 
m. sausio 3 d. Tremelio vietovėje 
Belgijoje, aštuonerių vaikų 
šeimoje. Jo vyresnis brolis įsto
jo į Švenčiausios Širdies kongre
gaciją, tai Juozukas buvo 
paliktas namie darbuotis. Bet 
vėliau ir jis pasiryžo eiti vie
nuolišku keliu — 1859 m. va
sario 2 d. įstojo į tos pačios vie
nuolijos noviciatą, gaudamas 
Damijono vardą. Kai 1863 m. jo 
brolis buvo skirtas misijų dar
bams, bet dėl ligos negalėjo 
vykti, tai Damijonas pasisiūlė 
vykti į Havajus misijonierium. 
Tuo metu vienuolijos vyriausias 
vadovas gyveno Paryžiuje (Rue 
de Picpus gatvėje, ir kongrega
ciją vadino Picpus!) tai jo lei
dimo ir paprašė. 

Honolulu pasiekė 1864 m. 
kovo 19 d. Tais pat metais 
gegužės 21 d. buvo įšventintas 
kunigu ir darbavosi Kohala-
Hamakua srityje. Bet 1873 m., 

Kun. Damien de Veuster — raup
suotųjų apaštalas 

vietos vyskupo prašomas, 
persikėlė į Molokai pussiasalį, 
kur buvo raupsuotųjų gyve
nimas. Čia gyveno ir dirbo iki 
savo mirties nuo raupsų — 1889 
m. balandžio 15 d. 

Tarp raupsuotųjų darbas buvo 
tikrai misijonieriškas, reikala
vęs gilaus tikėjimo, pasiauko
jimo ir drąsos. J is žinojo, 
kad jį kankins raupsai (lepra) ir 
mirs nuo tos ligos. Jis čia krikš
tijo, tuokė, laidojo, vaikščiojo 
tarp ligonių, juos guodė ir 
ramino, kad tik jų gyvenimas 
būtų lengvesnis. Jis buvo atskir
tas nuo savo tėvynės, giminių, 
artimųjų, nes raupsuotieji ne
galėjo susisiekti su pasauliu. 

kad jo neužkrėstų. Jis jautė, kad 
jo pašaukimas yra tarnauti reli
giniu ir materialiniu būdu tik 
raupsais sergantiems ir nuo 
visų atskirtiems žmonėms. 

Jis nebuvo gydytojas, bet 
naudojosi visais gydytojų pa
tarimais, išradimais ir atra
dimais, mėgindamas ant savęs 
ir ant kitu panaudoti Kinijoje ar 
Japonijoje išrastus vaistus. Bet 
kartu jis savo parapiečiams ne 
tik įsteigė parapiją, bet ir stei
gė ligoninę, našlaičių namus, 
prieglaudas. Jis rūpinosi raup
suotaisiais kaip žmonėmis, o ne 
tik kaip ligoniais ir pa-
rapiečiais. Jis pats kentėjo raup
sams pamažu ėdant kūną ir silp
ninant jėgas, bet dar labiau ken
tėjo, kai jo ir kitų ligonių ne
galėjo suprasti dvasininkai ir 
civilinė valdžia, kuri persekio
jo raupsuotųjų koloniją ir 
norėjo, kad jie greičiau išnyktų 
nuo žemės paviršiaus. Ir ku
nigas Damijonas de Veuster, tas 
raupsuotųjų apaštalas, kurio 
vardas ir išskirtinis pasiauko
jimas žinomas visame pasaulyje 
mirė, tik 49 metų amžiaus. 

Reikia priminti, kad kun. 
Damijonas rūpinosi ne tik savo 
parapiečiais, kuriuos jis buvo 
suorganizavęs, ne tik katali
kais, bet ir visokių tikėjimų bei 
be tikėjimų žmonėmis, jei tik 
sirgo raupsų liga. Tas ekume
ninis elgesys pranoksta Va
tikano II susirinkimo nuostatus 

Po vadovės įdomaus žodžio, 
scenoje pasirodo triūbočiai su il
gomis triūbomis, skelbią kon
certo pradžią. Pasigirsta tikro
ji lietuviškojo kaimo ir laukų 
idilija. Čiulba paukšteliai , 
čiurlena upeliai, visa tai atlieka 
ansambliečiai gausiais in
strumentais — lumzdeliais, švil
pynėmis ir kitais instrumentais. 

Mūsų spauda jau daug apie 
Ratilio koncertus įvairiose vie
tose išsamiai rašė. Aptarė pro
gramų pobūdį, drabužius, nuo
taikas, šokius, dainas. Tai be
veik ir Floridos lietuviai tą patį 
išgyveno. Tad gal nebesikarto
siu. Tik įsimintinai ir graudžiai 
nuaidėjo Sibiro tremtinio poeto 
Miškinio kūryba, taip su giliu 
išgyvenimu ansambliečių 
perteikta. Salėje nestokota 
ašarų, o ansambliečių veiduose 
ir elgsenoje įskaitėme nuostabų 
išgyvenimą. Tai mūsų pasku
tiniųjų laikų tautos drama. 
Kaip graudžiai skamba dainos 
posmas: „Visa Lietuva atsidūrė 
Sibire ir kas ją į laisvę išves..." 

Kai kurios dainos mums gerai 
pažįstamos, tad su ansamblie
čiais drauge dainavome: Į kovą, 
į kovą, Oi neverk motušėle ir 
kitas. Pakaitomis liaudies 
dainas dainavo merginos ir 
vyrai. Aidėjo instrumentai, 
smuikų, bubno, armonikų 
melodijos, jose sujosi poros, 
atlikdamos įvairi _: senovės 
liaudies šokius. O protarpiais 
ansamblietės ir ansambliečiai 
pakvietė šokėjus ir iš publikos 
ir drauge šoko ir dainavo. Pasi
rodo, kad mūsų senjorės, senjo
rai neblogai paskirtį atliko, šau-

plėsti ekumenizmą žmonijoje. 
Kun. Damijono de Veuster 

palaikai į Belgiją buvo parvežti 
1936 m. ir iškilmingai palaidoti 
vienuolijos kapuose. Šiuo metu 
yra eigoje jo palaimintuoju pa
skelbimo byla, kurią veda Švč. 
Širdies kongregacija ir Romos 
Šventųjų skelbimo kongrega
ciją. Apie jį yra parašyta įvai
riomis kalbomis daugybė knygų 
(buvo išversta ir išleista lietu
viškai*. Angliškai ypatingai 
gera jo biografija aprašyta prof. 
Gavan Daws ,,Holy Man, 
Father Damien of Molokai". Ją 
verta perskaityti po šimto metų 
šio raupsuotųjų herojaus mir
ties. 

Ged. A. Šauklys 

niai su jaunimu šoko. Koncerto 
programa sudėtinga, tačiau Ra
tilio visas dainas ir šokius atliko 
preciziškai. 

Išskirtinai paminėtina Vero
nika Pavilionienė, liaudies dai
nininkė, filologė, taip šauniai 
vaidinusi ir dainavusi kai 
kurias dainas solo, papasakojus 
linksmų nuotykių bei deklama
vusi patriotinę poetų kūrybą. 
Daug juoko ir nuotaikos įnešė ir 
jauna žemaitukė, žemaitiškai 
perteikusi anekdotą apie skau
dantį dantį. 

Pagal iau nutilo Ratil io 
dainos, šokiai, koncertas bai
gėsi. Audringi plojimai išreiškė 
ansambliečiams floridiškių 
nuoširdų dėkingumą. Padėkos 
žodį taria LB St. Petersburgo 
apylinkės pirmininkas Algis 
Dūda. Ansamblio vadovė Zita 
Kelmickaitė jautriai išreiškė 
padėką visiems Floridos lie
tuviams už svetingą globą. I-
teikia atminimui klubo šeimi
ninkams dovanas — gražią tau
tinę juostą su įrašu Lietuva, kad 
ji primintų visiems laikams Lie
tuvą. Knygą — aš išdainavusi 
visas daineles, šiuo metu 
būdingus plakatus Lietuvoje, 
glėbį dabartinės lietuviškos 
spaudos. Sąjūdžio leidinius. 
Katalikų pasaulį ir kt., an
samblio plokštelę ir pakvietė at
vykti Lietuvon, Vilniaus uni
versitetan. Dovanas priėmė 
klubo pirmininkas Gudonis. Be 
svetingo ansambliečių globo
jimo, koncertų rengėjai įteikė 
ansambliečiams piniginę 
dovaną 4100 dol., o taip pat 
salėje suaukotus koncerto metu 
1225 dol. Tai likutis, apmokėjus 
visus įsipareigojimus, ansamblį 
kviečiant. 

Koncertas baigtas didingai 
skambant Lietuvos himnui. Dar 
trumpą žodį tarė Veronika 
Pavilionienė ir apleidžiant 
sceną ansambliečiai sudainavo 
paskutinę dainą ..Daug. daug 
dainelių... 

Ansamblį sveikino ir dovanėlę 
įteikė ir Miami lietuvių klubo 
atstovė. 

Antras koncertas įvyko 
balandžio 27 d. Eckard kolegijos 
salėje. O po to buvo atsisveiki
nimo pokylis. Abiejuose koncer
tuose rengėjų teigimu dalyvavo 
apie 800 žmonių. 

Rengėjai nuoširdžiai dirbo ir 
jiems priklauso nuoširdi 
padėka. 

Pradedant I N I m. llapos 2 d., kas ftostoolonl 
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Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika tvalktu - motorų pasaufe • sportas - Htaratūra kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 v.v. M 1:40 v.v. 

Alllanca Communications, Inc. 
408 South Osk »ark Avsnus, Oak Park, IL 80302 

tol. nr. 848-8980 

American Travel Service Bureau kviečia jus apsilankyti 
mūsų kelionių įstaigoje ir apžiūrėti atnaujintas patalpas. Sav. 
A. Lauraitis ir tarnautojai lietuviai pasiruošę jums padėti ir pa
tarti visuose kelionių reikaluose. 

Rengiame ekskursijas į Lietuvą, paruošiame iškvietimus 
giminėms iš Lietuvos, darome nuotraukas pasams, parūpiname 
lėktuvų ir traukinių bilietus JAV, keliones lėktuvu j visas pasaulio 
šalis; rengiame grupines lietuvių ekskursijas ir užpildome 
dokumentus norintiems privačiai vykti į Lietuvą. 

jei norite atostogas praleist Havajuose ar Meksikoje, arba 
domitės kelionėmis laivu, teiraukitės pas mus — padėsime išsi
rinkti, apsispręsti, ir maloniai lietuviškai patarnausime. 

įstaigos vedėja: Bronė Barakauskienė 
Tarnautojai: Rita Dapkutė, Rūta Galinaitienė, Vytas Lau

raitis ir Laima Luneckienė (Visi kalba lietuviškai). 
Visai* kelionių reikalais kreipkitės į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. VVestern Ave. 

Chicago, IL 60643 
Tel. 312-238-9787 

RE AL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbajxxite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

No. 424 — 53 & Kolln. 2 butų apt TIK 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute: didelis 
valg. kamb sav ; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

Namas apžiūrėjimui sekmad gegužės 
14. 1-4 v. p.p., 13045 Silver Fox Dr., Le-
mont. Senoviškas, jaukus, puikios statybos 
90-tųjų metų stiliaus namas. Saulėtas 
pusryčių kamb., 17 x 11 pėdų Floridos 
kamb. Aštuonkampė biblioteKa. 10 kam
barių. Didžiulis sklypas $279,900. 

Žavus ..Lerrtont ranch" namas su di
džiule virtuve: šeimos kamb. su židiniu, 
poilsio kamb. su baru ir šaldytuvu; ištisas 
rūsys. Didžiulės atviros verandos, ba
seinas. 2 auto garažas sujungtas su namu; 
11/2 auto. garažas, atskiras. Didžiulis 
sklypas. $158.500. 

ŠIMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Ksdzls Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tol. 436-7876 

0 r **2l KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIM 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

OnM^I 
OLSICK A CO., REALTORS 
1180 Stato Stroot 
Lomont, lUInois 60439 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

CASH! CASH! CASH! 
Immediately we buy homes, 

tvvo-flats and foreclosures 
Call G. Bormus 

436-7600, Eve. 429-7854 

FOR RENT 

Išnuomojamas gražus 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl. 
Apšildymo ir virimo dujos, virykla, 
šaldytuvas, oro vėsinimas; parke
to grindys, balkonas. Suau
gusiems. Tel. 737-0835. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

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

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

~ L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

659-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

John Putne 
Stockbrokoris 

Patarnauju perkant-parduodant 
akcijas ir bonus 
Tol. 240-5600 

Skambinkite dabar! Kalbu lietuviškai. 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių iš I R Į 
PAL, SECAM, NTSC 
Greitas patarnavimas, žemos kainos. 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

>d®fc (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM ^ l £ ^ 2321 W. DEVON AVE. 
ORLAND PARK, IL 60462 CHICAGO, IL 60659 

532-7799 312-338-9033 

Anatolijus Ka'rys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00. 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 Wost 63rd St., Chicago, III. 
60629. 

ANATOLIJUS KAIRYS 

E P I G O N A I 



Mindaugas Tamošiūnas. Vilniaus estradinio orkestro „Oktava" vadovas, susitikęs su sol. Nele 
Paltiniene ir muz. Arvydu Paltinu „Margučio" surengtame koncerte Chicagos Jaunimo centre. 
M. Tamošiūno vadovaujama „Oktava" planuoja ateinančių metų sausio mėnesį lankytis JAV. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

DR. A.V. KANAUKA 

Dakta rą A.V. K a n a u k ą svei
kina jo draugai . Algirdas Vincas 
K a n a u k a apgynė disertaciją 
1988 metų gale daktaro laipsniu 
— Doctor of Public Administra-
tion Univers i ty of Southern 
California, School of Public 
Adminis t ra t ion , Los Angeles. 
D i s e r t a c i j o s t e m a : „ T h e 
Changfng Role of Scientists 
and Technologists in Defense 
Policy Crea t ion" . 

Ki t i Algirdo mokslo laipsniai: 
BS — Electr ical Eng ineenng , 
The Ci tadel , Char les ton , S. Ca-
rol ina, 1954 MBA — Universi
ty of Dayton, Ohio, 1970 MS -
Sys tems Managemen t , Univer
sity of Southern California, Los 
Angeles 1980. 

Algirdo j aunys t ė Kempteno 
l i e t u v i ų oro s k a u t ų e i lėse 
pa lenkė jo gyvenimo kryptį . 
Profesoriaus dr. Vinco ir Onos 
Kanaukų šeima su vaikais Algir
du ir Aldona, (kuri pr ieš keletą 
metų, nors ir aug indama šeimą, 
taip pa t įsigyjo dak ta ro laipsnį). 
1949 meta i s emigravo į New 

DRAUGAS, penktadienis. 1989 m. gegužės mėn. 12 d. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 

SYDNĖJAUS ANTRAS KAIMAS 
Pamatę šį pavadinimą, origi

nalūs Chicagos Antro Kaimo 
dalyviai pagalvos, kad kažkas 
ne taip atsitiko. Juk mes Chi-
cagoje. o ten kažkur apačioj že
mės — Australijoj, mūsų vardas 
yra minimas, net ir dalis mūsų 
pastatymų buvo parodyta Syd-
nėjaus lietuviams. 

Taip t ikrai , balandžio 16 
dienos sekmadienį didžioji Lie
tuvių klubo salė pilna žmonių. 
Net ir jaunimo ats i lankė gana 
daug. Kėdės ir stalai sustatyti 
ne taip kaip paprasta i koncer
tams. Atrodo lyg i gerą restora
ną, net ir daug didesnį ir gra
žesnį kaip garsiojoj Chicagos 
69-je gatvėje, kur prieš keletą 
metų man teko matyti ir klau
sytis originalaus Antro Kaimo 
pastatymo. Įėjus į salę, iš karto 
jaučiasi jaukumas. Atsinešus iš 
baro savo gėrimus, net ir puto
jantį gerą australišką alutį, ant 
stalų randi ir priedų — tai rie
šutai, sūris ir biskvitai . Atrodo 
programos globėjai Sydnėjaus 
.,Atžalos" t e a t r a s ir vietos 
Jaunimo sąjunga žino, kaip 
užimti svečius, dar ne t ir pro
gramos nepamačius. 

O visas šio popiečio kaltinin
kas yra čikagietis, dabar į 
Australiją laikinai sugrįžęs, ne
žinia tik kiek ilgam, buvęs syd-
nėjiškis Romas S takauskas . 
kurį draugai net „Pabėgėliu" 
buvo pavadinę. Tačiau dabar ir 
vėl viskas buvo atleista. Seniai 
ir aš pažįstų tą Antro Kaimo 
aktorių Romą, anksčiau mūsų 
„Joške" vadinamą. Negaliu pa
miršti, kai 1956 metais , olim
piados metu Melbourne. vieną 
naktį, man grįžtant iš olimpinio 
stadiono, kur kaip žurnalistas 
dalyvavau viename priėmime, 
pusiaukely į miestą, kuone 
vidury laukų, važiuodamas taxi 
pamačiau du susikabinusius vy
rukus žygiuojant vidury kelio ir 
stabdant mano taxi. Vairuotojui 
liepiau sustoti ir koks buvo ma
no nustebimas, kai į taxi įsėdo 
Romas su savo draugu Kęstu 
Protu, abu linksmai nusiteikę ir 
kelionę palydėdami lietuviška 
daina. Ką gi, negalėjau ir aš nuo 
jų ištrūkti ir tokį susitikimą 
reikėjo toliau atšvęsti. 

Ir dabar, jau kuris laikas besi
svečiuodamas ir apžiūrėdamas 
savo anksčiau gyventas vietas, 
Romas sugalvojo padaryti Syd
nėjaus Antrą Kaimą, tikiuosi, 
kad jo kolegos Chicagoje, grįžus 
jam atgal j ją. jo galvos nenu
suks ir barzdelės neišpešios. J is 
ir čia laikėsi principo, kad „Juo
kingi esame ne mes, juokingas 
yra gyvenimas". 

Norams virtus tikrove, pir
miausia jis pričiupo savo seną 

— draugą veteraną sportininką, 
didel) dainos, taut inių šokių ir 

scenos mėgėją, Kęstą Protą ir 
vėliau Nitą GrincevičiūtęAVal-
lis, Laurie ir Mariną Osinaitę 
Coxus, neseniai iš Lietuvos 
atvykusią Saulę Donelaitę ir 
jaunimo atstovus Gabiją Čeičytę 
ir Raimondą Stasiūnaitį. Pra
sidėjo r imtas darbas. Romui tai 
kas, kaip sportininkai sako. tik 
mažas apšilimas. Viskuo jis 
buvo čia — ir artistu, ir rėži 
s ier ium, ir prievaizda, kai 
visiems kitiems, daugiausia sce
nos naujokams, reikėjo gana 
stipriai padirbėti ir paprakai
tuoti, kol Romas iš jų išgavo, ko 
jis norėjo. Viskas buvo nauja. 
Meilės istorijos, povestuvinis in
cidentas, šeimos aferos, nuteis
tojo sušaudymui paskutiniai 
norai, o nesušaudytam vidur
nakčio egzistencializmas ir sme
genų sklerozė bei parodymas 
idealios žmonos ir dar ideališ-
kesnio vyro, ypatingai šiais ne
idealiais gyvenimo laikais, tai 
yra jau ne taip paprasta. O kai 
dar prisidėjo trumpų distancijų 
bėgimas, vizinė radio programa, 
įdomios viet inės žinios su 
sve ika tos pa ta rė ju , kur ias 
paruošė mūsų žinomas „Links
masis brolis" Edis Lašaitis, vis
ką kuone pabaigiant skyrybo
mis, tai žmonės net nepastebėjo, 

kai prabėgo gerų dviejų valan
dėlių laikas. O plojimų tai taip 
pat nepagailėjo susirinkę žiūro
vai, kai garsus juokas salėje 
girdėjosi visą laiką. Visas pasta
tymas buvo tikrai puikus ir kaip 
malonu, kad vienas žmogus, 
šiuo atveju Romas Stakauskas. 
sugebėjo atrasti šią grupe jaunų 
žmonių, juos sujungti ir duoti 
tokį gražų pasirodymą. 

Sydnėjuje mes turėjome daug 
ir įvairių pastatymų, tačiau 
tokio žanro, tai buvo pats pir
masis. Žmonės mėgsta humorą, 
trumpus, bet gerus ir dar geriau 
parodytus dalykėlius, o juo 
labiau, kad viskas buvo atlikta 
ne profesionalų, bet jau išeivijoj 
subrendusių, jaunesnės kartos 
artistų. 

Yorką. Iš t en Algirdas įstojo į 
„The Citadel", pradėjo karinės * 
av iac i jos t a r n y b ą , k a r t u 
t ę s d a m a s mokslo s tud i j a s . 
A t l i k ę s į v a i r i a s aviaci jos 
pareigas, Algirdas V. Kanauka 
yra išėjęs į atsargą Amerikos 
karo aviacijos majoro laipsniu ir 
šiuo metu dirba „The Aero-
s p a c e " korporaci joje , ka ip 
projektų inžinierius įvairiose 
e r d v ė s g y n y b i n i ų s a t e l i t ų 
programose. 

K e m p t e n o bič iu l ia i 

R O M O KALANTOS 
M I N Ė J I M A S SU 

BALIU G A J A U S K U 

Kai šiandien Tėvynėje be 
baimės skanduojama „Laisvės 
Lietuvai", jau prieš 17 metų 
Romas Kalanta išdrįso tai pasa
kyti viešai Kauno miesto sode, 
mirdamas liepsnose. Tai jo 
aukai prisiminti ir pagerbti 
minėjimas y r a r e n g i a m a s 
gegužės 21 dieną, sekmadienį. 
Minėjime kalbą pasakys ir at
sakinės į klausimus Balys Ga
j a u s k a s , savo gyvenimą 
paaukojęs Lietuvos laisvei 

LTž šią puikią programą didelė 
padėka tenka ir čia nebuvu
siems originaliems II Kaimo 
tekstų autoriams iš Amerikos, 
tai Kaziui Almenui, Algirdui 
Titui Antanaičiui, Vytautui De-
mereckiui, Vytautei Žilinskai
tei ir, žinoma, pačiam Romui 
Stakauskui. Prie pastatymo 
prisidėjo garsų ir šviesų koordi
natoriai Just inas ir Kęstas An-
kai, kai visą administracinį 
darbą tvarkė Daiva Labuty-
tė-Bieri. 

Programai pasibaigus visus 
pastatymo dalyvius pasveikino 
ir dovanomis apdalino Sydnė
jaus Jaunimo s-gos pirmininkė 
M. Coxaitė. 

Po tokio gražaus ir sėkmingo 
pasirodymo Sydnėjuje, mūsų II 
Kaimą nori pamatyti ir ki t i 
mūsų lietuviškieji miestai, visa 
bėda, kad didysis keliautojas ir 
II Kaimo „bosas" čia numato 
patyrinėti Siaurės tolimąją 
Australiją, kur vietoj lietuvių 
gyvena tik aboridžinai ir kroko
dilai su rykliais, kuriems gal t ik 
pats Romas, o ne jo II Ka imas 
būtų įdomiau pasismaguriauti . 
tad ačiū Romui ir abiems Ant
riesiems Kaimams, tiek Sydnė
jaus, tiek ir Chicagos, už pui
kų pastatymą ir Sydnėjaus lie
tuvių pralinksminimą. 

A n t a n a s L a u k a i t i s 

TREMTINIO" 
KLUBAS 

Dabar mes gal ime viešai tar
ti žodį ap ie t au tos t ragišką 
praeit į . D a u g girdėjome apie 
s u n k i u s t r e m t i n i o k e l i u s 
Š iaurė je , S ib i re , Tol imuose 
Rytuose, Vidurinėje Azijoje ir 
kitose vietose. Po visą plačiąją 
šalį buvo išmėtytos Gulago 
salos. Jose sunkią dalią vilko 
politiniai kaliniai . Dar neišgydė 
mūsų t a u t a gilias žaizdas ir il
gai j a s neišgydys. Ne t ik t iems, 
kur ie braidė Rusijos pelkynus, 
t a igas ir dykumas , bet sunki 
dal ia teko politinių kalinių ir 
t remtinių giminėms. Skausmas 
ir l iūdesys juos lydėjo visą kali
nimo ir trėmimo laiką. Daugelis 
iš jų dar ir šiandien ieško jų 
kapo svetimoje žemėje. 

J . Stalinui mirus, 1953 m. kei
tėsi politinė padėt is Sovietų 
Sąjungoje. Žiaurios d ik ta tū ros 
va rž t a i silpnėjo. Paleidinėjo 
t r emt in iu s ir poli t inius kali
n ius . Kai kur ie grįžo į Lietuvą, 
bet ir tol iau juos represavo. J ie 
buvo ant ros rūšies piliečiai. 

Pas ta ruo ju metu, keičiantis 
v i d a u s p o l i t i k a i Sov i e tų 
Sąjungoje, pagerėjo buvusių 
t r emt in ių ir politinių kalinių 
padėt is . 1988 m. buvę trem
t in ia i ir politiniai kal iniai susi
b ū r ė į organizaciją, pavadinę ją 
„Tremt in io" klubu. J i s įsistei
gė Kaune , o vėliau ir kitose Lie
tuvos vietose. Šiuo m e t u klubas 
priskaičiuoja apie šimtą dvi
deš imt šešis tūks tančius narių. 

K l u b u i vadovauja t a ryba , 
kur ios p i rmininku dabar y ra 
gydytojas Audri.is Butkevičius. 

Darbas paskirs tytas į komite
t u s . Veikia medicinos, teisės, is
torijos, l i teratūros ir socialinis 
komi te ta i . 

CHICAGOS D E F I C I T A S 

Paaiškėjo, kad 1989 m. biu
džete Chicagos miestas t u r ė s 
apie 122 mil. dol. deficito. Nau
jasis meras R. Daley nenori, kad 
būtų pakel t i mokesčiai u ž 
nuosavybes. 

BUTAI ANT K A P Ų 

Pontarelli Builders nupirko 
ligoninės sklypus ta rp I rv ing 
Park ir Narraganset t gatvių 
Chicagoje ir čia pradėjo staty
ti namus. Bekasant už t ik ta 
žmonių kaulų. Istorikų draugija 
išaiškino, kad toje vietoje y r a 
buvusios kapinėss, kur laido
davo įvairius benamius. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegularly! 

Paid and 
ompounded 
Ouarterly 

v«»fc 
see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 
MVITH « f » » V M f N I 

T O t'l V O O » I N C O M t 

<-3iii^\ 
INSURfO 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel. : 847-7747 

Hours M o n . Tue. Frt. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

atgauti ir u i tai net 37 metus 
iškentėjęs komunistų kalėji
muose. 

Minėjimas prasidės su 10:30 
vai. Mišiomis ir procesija Šv. 
Andriejaus bažnyčioje <19th & 
Wallace St.). Po Mišių apie 12 
vai. parapijos salėje bus pietūs 
ir programa su Baliu Gajausku. 

Lietuvių Moterų federacijos 
Philadelphijos klubo valdyba 
maloniai kviečia visuomenę 
minėjime gausiai dalyvauti . 
Moterys ir m e r g a i t ė s y r a 
prašomos pasipuošti taut iniais 
drabužiais ir įsijungti į procesiją 
bažnyčioje. c ^ 

Medicinos komitetas rūpinasi 
buvusių t remtinių ir politinių 
kal inių sveikata. Jį sudaro dau
giausia gydytojai. 

Teisės komitetas konsultuoja 
žmones tur to atgavimo ir kitais 
reikalais. Pernai buvusius trem
t in ius reabilitavo. Jų tur tą bent 
dal inai grąžins arba atlygins už 
jį. Ats i randa daug sunkiai iš
sprendžiamų problemų, todėl la
bai reikalinga tiems asmenims 
jur id inė pagalba. Komitetą su
daro daugiausia teisininkai. 

Istori jos komi te tas renka 
žinias apie ištremtuosius, poli
t i n ius kalinius, jų trėmimo ir 
kal inimo vietas. Renka žinias 
apie partizanines kovas ir jų 
dalyvius. 

Literatūrinis komitetas renka 
buvusiu t remtinių ir politinių 
kalinių kūrybą. Pagal išgales ją 
ske lb ia . Leidžia la ikraš tė l į 
„Tremtinys". Šiuo metu jį reda
guoja S. Bacevičius. 

Socialinis komitetas rūpinasi 
buvusių tremtinių ir politinių 
kal in ių butų, pensijų ir kitais 
socialiniais klausimais. 

Klubo nariai suorganizavo 
„ T r e m t i n i o " chorą, k u r i s 
a t l ieka buvusių tremtinių ir 
politinių kalinių dainas. 

Klubas organizuoja buvusių 
t remtinių ir politinių kalinių 
susitikimus, švenčių minėjimus. 

G i m i n ė s s u s i r ū p i n ę savo 
giminaičių likimu ir ieško žuvu
sių Rusijoje ir kitose vietose. 
Todėl klubas ieško žuvusių 
t apų ir stengsis? jų palaikus su
grąžinti į Lietuvą. 

Respublikinis . .Tremtinio" 
Klubas įs ikūrė K a u n e . Do
nelaičio 70 B. Tel. 206735. 

Balys G a j a u s k a s 

A t e i t i n i n k ų Kęs tuč io Korporaci jos B r o l i u i 

A.tA. 
ANDRIUI DAUGIRDUI 

m i r u s , j o ž m o n a i , g i m i n ė m s ir a r t i m i e s i e m s 
r e i š k i a g i l i ą užuo jau tą 

Korp! Kęstutis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia Avenue 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So . 50th A v.. C i c e r o 
Te le fonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA ( HICAGO-JK BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 
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x Prof. dr . Vytautas Bie
l iauskas , PLB pirmininkas, iš
vyko į Taliną, Estijoje, kur 
vyksta Pabaltijo tautų atstovų 
suvažiavimas. Paskiau Sąjūdžio 
kvietimu vyksta į Vilnių ir 
turės pasikalbėjimą su Sąjūdžio 
pareigūnais. Gegužės 27 d. Lon
done, Anglijoje, lietuviams pa
darys pranešimą ir grįš gegužės 
28 d. namo. Šiuo metu jį pava
duoja PLB vicepirmininkė Ga
bija Pe t rausk ienė , gyvenanti 
Toronte, Kanadoje. 

x „Blessed George Matu
laitis, His Life and Work'*, pa
rašy ta brošiūra ses. Onos 
Mikailaitės ir išleista šiais 
metais Putname. Brošiūroje 
sklandžia i aprašytas visas 
palaimintojo J. Matulaičio gyve
nimas, pabaigoje įdėta litanija 
į pal. J. Matulaitį. Brošiūra gau
siai iliustruota, turi 32 psl. ir 
viršelius. Tai amerikiečiams 
graži ir patogi dovana susi
pažinti su Lietuvos palaimin
tuoju. 

x „Vyt is" , Lietuvos Vyčių 
sąjungos žurnalas, gegužės 
mėnesio nr. 5, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje supažindinama 
su Suvalkija, duodama straips
nių, liečiančių Lietuvos švento
ves ir lietuviškas organizacijas, 
kaip pačius vyčius. Taip pat 
daug informacijos iš vyčių 
veiklos lietuvių gyvenvietėse. 

x Lietuvių Fondo metinio 
vajaus užbaigtuvių banketas 
bus spalio 21 dieną Martiniąue 
pokylių salėje. Jau dabar 
prašoma rezervuoti tą datą ir 
dalyvauti pokylyje. 

x J o s e p h V e n c k a u s k a s , 
Chicago, 111., Builders & Rėmo-
deling, Inc., mūsų rėmėjas, pra
tęsė p renumera tą su visa 
šimtine. J. Venckauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. Mi
nima bendrovė garsinasi ir 
„Drauge" kiekviename šešta
dienio numeryje skelbimų sky
riuje. 

x Lau rea tų IX-ji premijų 
šventė įvyks gegužės 20 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Rezervacijoms skambinti Ire
na i Polikaitienei 434-2243. 

(sk) 

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos 
gegužinė įvyks gegužės 21 d., 
sekmadienį. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Pradžia 12 vai. 
Bus skanus maistas, laimės 
šulinys, veiks baras, šokiams 
gros Kostas Ramanauskas. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

(sk) 
x Greit parduodu vieims ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Marija Remienė, Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininkė, iš
vyko į Los Angeles, Calif. Ji 
gegužės 13 d. dalyvaus Lietuvių 
Fondo rengiamam koncerte, 
susitiks su Liet. Fondo darbuo
tojais ir pasitars dėl tolimesnės 
veiklos. 

x Pianistas Andrius Kup
revičius ir Juozas Stempužis, 
šių metų laureatai atvyksta į 
JAV LB Kultūros tarybos 
rengiamą Premijų šventę. Nuo
širdžiai kviečiama visuomenė 
su laureatais pabendrauti 
gegužės 20 dieną Jaunimo cen
tre. Bus pasižmonėjimas, puota, 
premijų įteikimas ir meninė 
dalis. 

x Gaja Pemkutė ir Pe t ras 
Bliūdžiai, gyveną Texas, klai
dingai buvo aprašyti „Akademi
nėse Prošvaistėse" (balandžio 15 
d. „Drauge"), kad jie rūpinasi 
Fort Worth su Kaunu padaryti 
„Sisters City". Priešingai, jie 
kaip tik pasipriešino, ypač 
kalbėjo Gaja Pemkutė-Bliūdžiu-
vienė, kad to negalima padaryti, 
nes tai Lietuvos okupantų 
siekimas. Autorės klaidą reikia 
imti kaip klaidą. 

x Dr. Jadvyga Dubinskie-
nė, praleidusi visą žiemą Miami 
Beach, Floridoj, grįžo į Chicagą 
pas savo vyrą dr. V. Dubinską. 

x Dr. K. Rimkus, Chicago, 
111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su visa šimtine. 
Dr. K. Rimkui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, už paramą 
savai spaudai labai dėkojame. 

x Viktoras Veselka, De-
troit, Mich., parėmė „Draugą" 
30 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. V. Veselkai, mūsų gar
bės prenumeratoriui, rėmėjui, 
už paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Irena Kairys, Chicago, 111., 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. I. Kairį įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Teodoras Mitkus, Chi
cago, UI., pratęsė „Draugo" pre
numeratą su visa šimtine. T. 
Mitkui, mūsų garbės prenume
ratoriui, rėmėjui, tariame nuo
širdų ačiū. 

x Žydinčios gėlės, puokš
tės ir korsažai Tau, Mamyte! 
Skambinkite Baltic Blossoms, 
434-2036. 

(sk) 
x Abipusio džiaugsmo su

teiks mūsų susitikimas su Lie
tuvos televizijos ir radijo an
sambliu „Armonika". Bilietai 
— dovanų ir elektronikos par
duotuvėj „Patr ia" 2638 W. 71 st 
St. tel. (312) 778-2100. 

(sk) 

x Dr. Kastytis Jučas , der
matologas (tel. 925-2670; veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, gegužės 
13 d. dr. Seymour Diamond, 
Diamond Headache Center di
rektorius, kalbės apie galvos 
skausmus ir jų priežastis. 

(sk) 
x Albinas Kurkul is , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. 

Lietuvių Prekybos rūmai gegužės 7 d. Martiniąue pokylių salėje įteikė stipendijas studijuojan
tiems. Iš kairės: Andrius E. Kirklys, Vytautas Tamulaitis, Edvardas A. Kirvaitis, Viktorija A. 
Ramonytė, Kim Laha Marie Sliterytė ir Vida Vizgirdaitė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Video, stereo, siuvimo 
maš ina s ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Suda
romi iškvietimai, siunčiame 
k a r g o . R o m a s P ū k š t y s , 
T r a n s p a k , 2655 W. 69th St., 
C h i c a g o , IL 60629. Darbo 
valandos. 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeš td . 10 v.r.-4 v. p.p., a rba 
sus i t a rus . Pirmad. uždaryta . 
T e l . 312p436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

'sk) 

(sk.) 
x L ie tuv iška i ke l ion ių 

agentūrai reikalingas patyręs 
tarnautojas (galintis dirbti su 
PARSi Skambinti 238-9787. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į'Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk^ 

JAV LB VAKARŲ IR 
RYTINIO PAKRAŠČIO 

RAJONŲ SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių Bendruomenės Vidu
rio Vakarų apygardos atstovų 
suvažiavimas įvyko balandžio 
23 d. 9 vai. ryto Jaunimo centro 
mažojoje salėje, o bendras Ry
tinio pakraščio ir Vidurio rajonų 
tą pačia dieną išskirtinai 1 vai. 
kavinėje. 

LB Vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavimą pradėjo valdybos 
pirm. Birutė Vindašienė. Daly
vavo apylinkių pirmininkai 
apie pusė, t.y. 18 apygardos 
tarybos narių, iš viso 85 bend-
ruomeninmkai . Maldą su
kalbėjo kun. Ričardas Repšys. 
Suvažiavimą prasmingu žodžiu 
sveikino JAV LB-nės pirm. dr. 
Antanas Razma, Lietuvių Fon
do vardu valdybos pirm. Mari
ja Remienė, LRKF apygardos 
vardu Algis Kazlauskas, raštu 
— Altos pirm. Gr. Lazauskas ir 
kt Danguolė Ilginytė perskaitė 
jos pačios gerai parašya praeitų 
metų suvažiavimo protoklą. 

Apygardos valdybos pirm. B. 
Vindašienė pranešė, kad praei
tais metais kar tu su apy
linkėmis organizavo ir dalyvavo 
visose viešose demonstracijose, 
dalyvavo Pavergtų tautų komi
teto posėdžiuose (Pavergtų 
tautų komiteto pirmininkas 
dabar yra l ie tuvis pulk. 
Kazimieras Oksas — jš). Jau
nimo centro kavinėje suruošė 
dvi kultūrines vakarones. Be to, 
apygardos valdyba su apylinkių 
talka suorganizavo ir globojo 
JAV LB-nės XII-sios tarybos 
sesiją Chicagoje. Aplankė 4 LB 
apylinkes ir palaikė su jomis 
ryšį telefonu. Dalyvavo trijų 
veiksnių pasi tar ime apie 
įvykius okup. Lietuvoje. Bend-

x Adolfina Czizauskas iš 
Chicago. 111., pratęsdama 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo ir 30 dol. dien
raščio stiprinimui. A. Czizauską 
įrašome į garbės prenumera
torius, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Alfonsas Krakauskas , 
Chicago, 111., pratęsdamas 
prenumerata parėmė „Draugą" 
30 dol. auka ir 10 dol. pridėjo už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. A. Krakauską skelbiame 
garbes prenumeratorium, o už 
dosnią auką labai dėkojame. 

x J a n i n a Mačiulis, Dan-
ville, Cal., pratęsdama „Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 20 
dol. auką. J. Mačiulį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už stip
rinimą lietuviško žodžio labai 
dėkojame. 

ruomenės veiklai aptarti buvo 
sukvietusi apygardos LB 
tarybos narių ir apylinkių 
pirmininkų posėdį ir t.t. 

Apygardos valdyboje dabar 
yra pirmininkė Birutė Vinda
šienė, sekr. Irena Levickienė, 
ižd. Raimondas Rimkus ir įvai
rioms pareigoms vicepirminin
kės: Aleksandra Likanderienė, 
Asta Spurgytė, Dana Šilimaitie-
nė—Pape, Rasa Miliauskaitė ir 
Vida Vizgirdaitė, kuri, jos tė
veliui iškeliavus amžinybėn, 
perėmė tęsti jo turėtas valdyboje 
pareigas. Didi pagarba puikiai 
lietuvaitei, garbė Lietuvių 
Bendruomenei! 

Ižd. Raimondas Rimkus 
pranešė apie valdybos metinę 
pajamų ir išlaidų detalizuotą 
apyskaitą. Grynais pinigais 
kasoje turi 1630 dol. Iš publikos 
buvo paprašytas pranešti ir apie 
LB XII tarybos pirmosios sesijos 
finansinę apyskaitą. Ižd. 
Rimkus paaiškino, kad turėjo 
pajamų 3685 dol., išlaidų — 
4296 dol. su nuostoliu 611 dol. 

Julius Balutis, kontrolės ko
misijos pirmininkas, perskaitęs 
revizijos aktą paaiškino, kad 
apygardos finansinė atskai
tomybė ir pateisinamieji 
dokumentai tvarkomi gerai ir 
teisingai. Kasos knygoje įrašyta 
pinigų suma — 1630 dol. Siūlė 
suvažiavimui finansinę apy
skaitą patvirtinti. 

Algis Regis, LB V.V. apy
gardos Pasauliečių teisėms ap
ginti komiteto pirmininkas, 
prašė lietuvių dalyvauti komi
teto šaukiamuose susirinki
muose. Laidojant šeimos narį 
dalyvauti ir patiems kapinėse, 
nes, kai kapinių darbininkai 
paima iš koplyčios kūną palai
doti, neįskaitydami svetimos 
kalbos užrašų, gali padaryti 
klaidą — sukeisti duobes. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės yra 
didelės, t rūksta lėšų jas 
administruoti, užtai dalinai leis
ta laidoti ir ne lietuvius. Turime 
rūpintis išsaugoti „Švento 
Kazimiero lietuvių kapinių" 
vardą. 

Vytautas Janušonis, LB Wis-
consino apylinkės pirmininkas, 
paaiškino, kad iš Milwaukee 
apylinkės daug lietuvių išsikėlė 
gyventi kitur. Lietuviai liko ma
žumoje. Susijungė LB Kenoshos 
ir Racine apylinkės. Turi vei
kiantį chorelį Aukoja Vasario 
16-sios gimnazijai, paremia 
spaudą. Numato jungtis į vieną 
lietuvišką parapijos bažnyčią 
maldoms. Veikla dar yra gyva. 
Visos apylinkės etninės grupės 
sutartinai ruošia minėjimus, 
kultūrinio pobūdžio renginius, 
kuriuose aktyviai dalyvauja ir 
lietuviai. 

Kazimieras Oksas, Paverg
tųjų tautų komiteto pirmi
ninkas Chicagoje, pasveikinęs 
Bendruomenės suvažiavimą, 
supažindino su komiteto paskir
timi, skatino ir šiais metais 
gausiai dalyvauti Pavergtų 
tautų bendrose demonstracijose. 
Pulk. Oksas yra Chicagoje 
gimęs, aktyviai dalyvauja lietu
viškų organizacijų veikloje. 

Kazys Laukaitis pakviestas 
„Pasaulio lietuvio" redakto
riaus ir administracijos būti to 
žurnalo platinimo vajaus va
dovu, paaiškino, jog daug vyr. 
amžiaus skaitytojų iškeliauja 
amžinybėn ir dėl šios liūdnos 
priežasties sumažėjo prenume
ratorių skaičius. Esą pavojaus, 
kad „PL" ateity gali nebeišsilai-
kyti ir užsidaryti. Kad taip 
puikiai ištobulėjęs žurnalas 
neužsidarytų, Laukaitis prašė 
JAV LB krašto, apygardos ir 
apylinkių valdybų pagelbėti iš
silaikyti ir tęsti ligi šiol einantį 
žurnalą. Prašė visų bendromis 
pastangomis sutelkti trūkstamą 
skaičių prenumeratorių. 

Aleksandras D. Domanskis 
susirinkimui pateikė 6 psl. 
anglų kalba išspausdintą pro
jektą apie sustiprinimą bei 
išsilaikymą lietuviškos kolo
nijos Marąuette Parke. Susi
domėjusiems siūlė užmegzti su 
juo ryšį. 

LB apylinkių pranešimus pa
darė šių apylinkių dalyvavę pir
mininkai: Auroros M. Vizgir
dienė, Brighton Parko — S. 
Daulienė, Cicero — R. Rimkus, 
East Chicago — B. Vilutienė, 

Lemonto — baigęs kadenciją L. 
Slėnys ir naujasis — K. Sušins-
kas, Marąuette Parko — J. Le
vickas, Melrose Parko — O. Ra
kauskienė, Waukegan-Wis-
consin-V. Janušonis. Kitos 
apylinkės apie savo veiklą pra
nešė raštu bei telefonu pirmi
ninkei. Visos LB apylinkės yra 
pagrindinis ramstis visos lie
tuviškos veiklos. Pirmi-
ninkai,-ės išsakė savo pagei
davimus, sugestijas, kalbėjo 
apie veiklą, pinigus ir t.t. 

Pasižymėjusiems gera lietu
viška veikla pirm. Vindašienė 
įteikė padėkos pažymėjimus: 
rašytojui-žurnalistui Broniui 
Kvikliui, pedagogams Juozui 
Plačui, Juozui Masilioniui, 
Juliui Sirkai, Birutei Vilu-
tienei, Antanui Valavičiui, 
Algiui Čepėnui, Sofijai Valiušie-
nei ir Vladislavai Damušienei. 

Vid. Vakarų apygardos suva
žiavimas pasibaigė 12:30 vai. 
Sugiedojo himną ir pasistiprino 
priešpiečiais. 

JAV LB Vakarų ir Rytinio pa
kraščio rajonų suvažiavimas 
vyko balandžio 23 d. 1 vai. Jau
nimo centro kavinėje.Chicagoje. 
Atvyko tik Michigan ir V. 
Vakarų apygardų pirmininkai. 
Nedalyvavo LB Ohio iš Cle-
velando ir Vakarų — Los 
Angeles apygardos. Dalyvavo 
JAV LB pirm. dr. Antanas Raz
ma, organizacinių ir admin. 
reikalų vicepirm. Birutė Jasai
tienė, vykd. vicepirm. Linas No
rusis, vicepirm. Ramunė Ku-
biliūtė, keletas LB tarybos na
rių ir apie 20 vietinių ir iš toliau 
atvykusių Bendruomenės dar
buotojų. Šiai sueigai pirmi
ninkavo vicepirm. B. Jasaitienė, 
kuri kalbėjo, jog ūmai iškilo 
nauji darbai ir naujos pro
blemos. Yra svarbus reikalas 
padėti laisvės siekiančiai Lie
tuvai. O kai ši pagalba yra 
galima ir mes tai darome, susi
laukiame kritikos iš kultūrinės 
veiklos privačių asmenų, kad, 
besirūpindami Lietuvos išlaisvi
nimu ir jai begelbėdami, užmirš
tame l ietuvių išeivijos 
išsilaikymo reikalus išeivijoje. 
Priekaištaujama dėl lietuviškų 
kultūrinių programų priėmimo 
iš okup. Lietuvos, kurias išei
vijos lietuviai entuziastiškai su
tinka perpildytose salėse. Dar 
kalbėjo, kad numatoma peržiū
rėti apygardų apimties ribų per
grupavimą ir t.t. 

Valdybos sekr. Prano Jogos 
pateiktoje informacijos kopijoje 
sakoma, kad LB kraštų valdy
bų pasitarime Romulus, Michi-
gane, palankiai buvo sutiktas 
PLB ir VLIKo pirmininkų pra
dėtas bendradarbiavimas. Ten 
pat laisvėjančios Lietuvos reika
lams, jų paramai prašymai 
plaukia į PLB valdybą. Sutarta, 
kad PLB valdyba ištirs jų reika
lingumą. Paskirų kraštų valdy
bos JAV LB krašto valdyba jau 
anksčiau nutarusi galutinai 
susitarti su Baltų Laisvės lyga, 
kad Asta Banionytė-Connor 

dirbs, atstovaudama JAV Lietu
vių Bendruomenę VVashingtone 
valdžios įstaigose. Šis darbas 
esąs aktualus, kada Amerikos 
visuomenė pradeda suprasti, 
kad Lietuva yra okupuota. Tuo 
tarpu vyriausybės žmonės, norė
dami pagerinti santykius su 
Sovietų S-ga, ignoruoja lietu
vius. Toliau tame bendrarašty 
pranešama, kad balandžio 8 d. 
Danguolė Valentinaitė pasi
traukė iš JAV LB krašto valdy-
bo soc. reikalų tarybos. Papra
šytas Linas Norusis sutiko 
laikinai eiti šias pareigas. 

JAV LB Michigan apygardos 
valdybos pirm. Vytautas Kut-
kus pranešė, kad LB XII tary
bos ir PLB seimo nariams iš
r inkti sėkmingai vadovavo 
Gražina Kriaučiūnienė. Suor
ganizavo lietuvių grupę daly
vauti tarptautiniame festivalyje 
Logan mokykloje. Globojo PLB, 
JAV LB ir Kanados LB kraštų 
valdybų suvažiavimą balandžio 
15 ir 16 d. Sheraton viešbutyje. 
Iš re iškė nepasi tenkinimą 
ruošiamais rajoniniais suvažia
vimais Chicagoje. Michigan 
apygardos valdyboje dabar yra 
pirm. Vytautas Ku tkus , 
vicepirm. Vytautas Jonaitis ir 
ižd. Gražina Kriaučiūnienė ir 
revizijos komisijoje — Mykolas 
Abarius, Algis Bražėnas ir Liu
da Rugienienė. 

Už ilgametę Lietuvių Bend
ruomenės veiklą dirbusiam 
vadovaujančiose pareigose JAV 
LB krašto valdybos pirm. dr. 
Razma ir vicepirm. Jasaitienė 
šia proga veteranui Vytautui 
Kutkui įteikė garbės pažy
mėjimą. 

LB Vid. Vakarų apygardos 
valdybos pirm. Vindašienė 
pranešė, kad šioje apygardoje 
veikia 16 LB apylinkių. Dėl lie
tuvių kunigų trūkumo silpnėja 
lietuviškos parapijos. Supažin
dino su Vidurio Vakarų apy
gardos veikla ir t.t. 

Diskusijose Kazys Laukaitis 
siūlė apygardoms steigti LB 
apylinkes mažai tegyvenančių 
lietuvių gyvenvietėse. Statutas 
leidžia kad, susirinkus 7 lie
tuviams, gaima steigti naują 
apylinkę. Šiuo būdu būtų 
galima sujungti žymiai daugiau 
lietuviu. 

LB pirm. dr. A. Razma suva
žiavimo uždarymo žodyje ap
žvelgė krašto valdybos darbus. 
Sakė vykstant Lietuvoje persi
tvarkymo Sąjūdžiui ir visai 
tautai pakilus dėl tautos laisvės, 
mums pagausėjo darbų ir rūpes
čių. Bet mes džiaugiamės, kad 
išeivijos lietuviai suprato šio 
laiko svarbą ir mūsų darbus re
mia. Aukų, vadinamų „Dovana 
L ie tuva i" , jau suauko ta 
daugiau kaip 151,000 dol. 
Išleista 85,000 dol. Paminėjo, ką 
legal ia i gali arba galėjo, 
paskyrė ir pasiuntė. Jau per
spausdinta 320,000 egz. 
Šapokos Lietuvoje istorija. 
Paminėjo, kas ten gyvybiškai 
buvo ir yra reikalinga paremti, 
stengėsi tai padaryti. Gal kas 
klaidingai supranta ir skleidžia 
gandus, kad suaukotus pinigus 
pasiunčiame, kur iuos ten 
valdžia konfiskuoja arba uždaro 
sąskaitą. Taip nėra! Pirm. Raz
ma sakė — siunčiame, kas yra 
legalu ir kuo galime lietuviškus 
darbus paremti. Džiugu, kad 
telkiant aukas „Dovana Lie
tuvai", lygiagrečiai Vasario 
16-sios aukotojų dosnumas ne 
tik nesumažėjo, bet aukų gau
ta daugiau negu praeitais 
metais. Gauta daugiau kaip 
70,000 dol. Bendruomenės dar
bams paremti. O kurie skleidžia 
gandus, tai daro iš pavydo, kad 
Lietuvių Bendruomenei sekasi. 

J . Šlajus 
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David Mackewicz, Standni d Ffd»r;<i l*>nHn> 
Vidai Vizgirdaitei. 
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