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Tarybinio 
memuarai 

VLADAS L A P I E N I S 
(Tęsinys) 

Priešindamasis tam, turi visą 
gyvenimą trankytis po kalėji
mus, katorgas, konclagerius, 
amžinai apstatytas sekliais, 
šnipais, vilkšuniais, sargy
biniais, nuolat įkinkytas į 
vienokios ar kitokios baudžia
v o s n e i š b r e n d a m o i r 
nepakeliamo darbo jungą, 
negalėdamas nei ką nori 
veikti, nei kur nori gyventi, 
nei ką nori valgyti. (Beja 
maistas Jaroslavlio kalėjime 
daug prastesnis, negu Vil
niaus saugumo kalėjime.) 

Vieną vakarą atėjo korpu-
sinis su sąrašu. Pavardė, var
das, tėvo vardas"1 Gimimo 
metai? Str ipsnis? Terminas? 
Skubiai su daiktais! Etapas! Ir 
vėl kelionė nežinoma kryptimi! 
Krata. Gaunu kepaliuką 
forminės duonos, kelias sūrias 
žuvis, truputį cukraus. Paly
dėti ginkluotų sargybinių ir 
vilkšunių, atsiradome prie 
„Stolypino" (grotuoto trauki
nio). Kalinių vagone buvo 
privaryta tiek daug. kad 
nebuvo nė kur atsisėsti. Teko 
stovėti. Kaip žmonės sako, 
kaip silkių statinėje! Trauki
nys važiavo Ivanovo kryp
timi. O iš čia — Gorkio kryp
timi. Traukinyje kiti kaliniai, 
naujos pažintys. 

Gork io ka lė j ime 
Iš Gorkio geležinkelio stoties 

mus keliais voronokais nuvežė 
į labai didelį Gorkio kalėjimą. 

apgyvendino labai didelėje 
kameroje su žmogžudžiais, 
plėšikais, vagimis ir prievar
tautojais. Iš abiejų pusių 
metalinės dviejų aukštų lovos. 
Kai mane Čia apgyvendino, 
nebuvo nė vienos tuščios 
lovos. Šiame kalėjime visiems 
k a l i n i a m s d a v ė pa ta lynę , 
n esi ai skindami kaip kituose 
kalėjimuose, kad tranzitu 
vežamiems kaliniams pataly
nė nepriklauso. (Pskovo ir 
J a r o s l a v l i o k a l ė j i m u o s e 
patalynės nedavė.) Maistas 
Gorkio kalėjime buvo daug 
geresnis, negu Pskovo bei 
Jaroslavlio kalėjimuose. 

Kameroje kaliniai virdavo 
arbatą, vadinamą čefiru, todėl 
būdavo labai daug dūmų. 
Dūmai labai aitrūs, nes arba
tai virti kaip kurą naudojo 
l a ik rašč ius , k n y g a s arba 
drabužius . . . O r a s slogus, 
dusinantis. Lovų galuose buvo 
pririšti kalinių duonmaišiai, 
kuriuose jie laikydavo duoną 
ir kitus būtiniausius reikme 
nis. 

Prie kameros durų buvo 
unitazas. J is buvo atviras. O 
nuo unitazo už penkių šešių 
žingsnių stovėjo didelis stalas, 
ant kurio kaliniai valgydavo. 
K a d a n g i kameroje kali
nių buvo labai daug, tai vieni 
kaliniai prie stalo valgydavo, 
o kiti tuo pat metu naudoda
vosi unitazu... Kartais prie jo 
tekdavo net pastovėti eilu
tėje... Galima įsivaizduoti, 

Cia, kruopščiai iškratę, paėmę koks kameroje buvo oras!.. 
daiktus į sandėlį, mus (Bus daugiau) 

Keliama byla 
specialiam prokurorui 

Washingtonas. — Marinų 
pulk. Oliver North iškėlė bylą 
prašydamas federaiinį teismą 
sulaikyti specialaus investiga-
toriaus tyrinėjimus Irano-cont-
ras byloje, kurie priešinasi 
konstitucijai. Jo advokatai 
užvedė bylą tuo pagrindu, kad 
s p e c i a l u s š i u o a t v e j u 
investigatorius turi prokuroro 
pareigas ir taip pat užsienio 
po l i t i kos p a r e i g a s , k a s 
priešinasi Konstitucijai ir ją 
laužo. O. North lapkričio 25 d. 
buvo atleistas iš pareigų 
Tautinės saugumo tarybos 
narių. Advokatai sako. kad 
Konstitucija suteikia išimtiną 
teisę nubausti nusikaltusius 
prieš Jungtines Valstybes. 
Specialus prokuroras, kaip 
paskirtas vienu iš trijų teisėjų, 
negali dalyvauti vyriausybės 
vadovavime. Pagal įstatymą, 
speicialaus investigatoriaus 
pozicija sudaroma paga l 
aplinkybes ir nepriklausomas 
invest igator ius gali būti 
vyriausiojo prokuroro atlei
džiamas. 

Oliver North advokatai 
sako, kad nepriklausomas 
investigatorius Lawrence E. 
Walsh ir jo štabas savo 
investigacijoje neteis ingai 
kišasi į užsienio politikos 
reikalus Irano ginče ir gauto 
pelno iš ginklų pardavimo 
pervedime Nikaragvos kovo
tojams. 

Walsh a t s a k y m a s 
Walsh savo iš le is tame 

p r a n e š i m e s a k o . k a d 
nepriklausomo investigato
riaus taisyklės bei teisės buvo 
labai kruopščiai išstudijuotos 
ir prieita išvados, kad tai yra 

konstituciškai galima. Jis pa
neigia šią North advokatų ak
ciją. 

Washington Post rašė, kad 
Poindexter, t ada Saugumo 
tarybos viršininkas, jau 1986 
m. vidury norėjo atimti iš 
North contras reikalų atsako
mybę, bet sutiko pasipriešini
mą iš konservatorių pusės. 
Jau t ada buvo manoma, kad 
North yra per daug įsivėlęs 
politiniai į Nikaragvos con
tras reikalą. Tačiau Poin-
dexter nieko nepadarė, kad 
North sustabydytų nuo con
tras reikalų vedimo. 

S u t i n k a su 
p r e z i d e n t u 

Reagano komentaras, kai jis 
buvo paklaustas apie Irano 
ginklus, ar j is yra nepatenkin
tas pranešimu, kuris sako, kad 
jis neatsimenąs, ar kada 
davęs su t ik imą parduoti 
ginklus Iranui, atsakė klausi
mu žurnalistams ir tiems, 
kurie buvo tame pasitarime. 
„Aš norėčiau paklausti vieną 
klausimą visų: visi, kurie 
atsimena, ką jie darė rugp
jūčio 8 d., 1985 metais, tegu 
pakelia rankas" . Nepakilo nė 
viena ranka. Tada prezidentas 
pasakė: „Aš manau, kad tai 
galima užmiršti". J is taip pat 
pasakė, kad, kol nėra viešai 
įteiktas Tovver komiteto tyrinė
jimų pranešimas, nedarys tuo 
reikalu jokių komentarų. 

Tovver komitetas sutinka su 
prezidento pasakymu, kad 
ginklų pardavimas buvo kaip 
noras pradėti geresnius santy
kius su Iranu, bet ne kaip koks 
mokestis už pagrobtųjų išlei
dimą. 

Kas naujo 
ukrainiečio byloje 

Tebefigūruoja netikri dokumentai 

Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekretorius M. Gorbačiovas, kairėje, lankėsi okupuotos 
Estijos sostinėje Taline vasario 19 d. 

Jei Libija pultų, 
Amerika padėtų Egiptui 

Washingtonas . — Praėju
sių metų pradžioje, kaip prane
ša administracijos parei
g ū n a i , prez. R e a g a n a s 
patvirtino slaptą planą, pagal 
kurj Amerikos karo jėgos 
padėtų Egiptui, jei jis pultų 
Libiją. Tai buvo padaryta 
tada, kai teroristai atakavo 
Romos ir Vienos aerodromus 
1985 m. gruodžio 27 dykūnuo
se žuvo 20 žmonių ir 110 buvo 
sužeista Šis planas buvo žino
mas Tautinei gynybos tary
bai. 

Washington Post rašo, kad 
Vals tybės departamentas 
stipriai pasipriešino tokiam 
Baltųjų rūmų bendram ame-
rikiečių-egiptiečių planui 
užpulti I i biją Logiška būtų 
padėti Egiptui, jei Libija 
pirmoji užpultų Egiptą. Tada 
Amerikos ambasadorius Ni-
cholas Veliotes atskrido į 
Washingtoną ir pateikė savo 
argumentus prieš adm. Poin-
dexterio pasiūlymą Cairo 
vyriausybei, kuris tada buvo 
Saugumo tarybos viršininkas. 

Niekad neįvykdytas 
planas 

Atsakydamas dabartinis 
Baltųjų rūmų kalbėtojas 
Marlin Fitzwater pasakė, kad 
šiam planui niekada nebuvo 
duota eiga. Yra betgi žinoma, 
kad adm. Poindexter buvo 
susitikęs su Egipto prezidentu 
Hosni Mubarak ir diskutavo 
galimą karinę akciją prieš 
Iibijos diktatorių Kadafi. 1986 
m. kovo mėnesį Egipto 
laikraštis rašė, kad Cairo 
atmetė triskart Amerikos dele
gacijos siūlymus pradėti ben
drą puolimą. 

Bet keli administracijos 
pareigūnai, kurie pritaria 
prezidento politikai Libijos 
atžvilgiu, šiandien sako. kad 
tie pasitarimai nebuvo tam, 
kad Egiptas pultų Libiją, bet, 
jei būtų užpultas, Amerika 
padėtų toje kovoje. Buvo tik 
norima, kad egiptiečiai žino
tų, jog amerikiečiai yra 
pasiruošę padėti. 

Ką daryti su 
Libija 

P a s k u t i n i a i s keler ia is 
metais Saugumo taryboje Libi
jos reikalas yra visada gyvas 
ir nėra vieningos nuomnės, 
kaip su ja elgtis. Praėjusiais 
metais Amerikos lėktuvai 
bombardavo Libijoje kai 
kuriuos taikinius, kai buvo 
sužinota kad Iibija įvykdė 

Berlyno diskotekos puolimą, 
kurioje rinkdavosi amerikie
čiai kariai. Šis adminsitra-
cijos p l a n a v i m a s , ka ip 
pasielgti su terorizmu, tęsiasi 
ir dabar. Ir norėdami išgelbėti 
pagrobtuosius amerikiečius 
Saugumo tarybos aukštieji 
pareigūnai pradėio slaptąjį 
ginklų pardavimą Iranui, kad 
tuo būdu paveiktų mažiau 
radikalų elementą Irane padė
ti šiame labai jautriame reika
le. 

Buvo įsakymas — 
grobti teroristus 

Šiandien jau sakoma, kad 
pranešimas Wall Street Jour
nal laikraštyje, jog buvo 
p r e z i d e n t i n i s į s a k y m a s 
žvalgybai pasiruošti pagrobti 
teroristus buvo teisingas. Bet 
tai nebuvo padaryta Tuo 
metu Jungtinis štabas buvo 
paprašytas paruošti planus 
kaip Amerika padėtų Egipte 
invazijai į Libiją Ir čia pulk. 
Oliver North turėjo pavestą 
jam koordinacijos uždavinį. 
Jungtinis štabas taip pat buvo 
paprašytas paruošti planą 
Amerikos invazijai į Libiją, 
bet vėliau buvo tai nevykdo
ma todėl, kad tai pareikalautų 
šešių divizijų ir apie 90,000 
karių. Kariuomenės viršinin
kai nesutiko, o administracija 
šiuo metu mano. kad tada jie 
perdaug reikalav karių. 

Mirė Grigorenko 
N e w Yorkas. — Buvęs so

vietų generolą? ir didelis 
žmogaus teisių gynėjas, 
kuriam Sovietų Sąjunga buvo 
atėmusi pilietybę, Petro 
Grigorenko, mirė sulaukęs 79 
m. amžiaus. Jis buvo gimęs 
Ukrainoje ir baigęs Sovietų 
Sąjungos karo akademiją, 
karo inžinerijos akademiją ir 
apdovanotas I>enino ordinu. 
Kai jis buvo jaunas, jis tikėjo 
komunizmu, bet metai po metų 
jis pastebėjo didelį skirtumą 
tarp komunistų teorijos ir 
praktinio gyvenimo, o ypač 
tada, kai jis profesoriavo karo 
akademijoje. 1961 m. jis 
pasakė kalbą p >.rtijos posė
dyje, kuriam' apkal t ino 
tuometinį sovietų vadą N. 
Chruščiovą sukūrus suskaldy
tą visuomenę į klases. Po to 
Grigorenko tuoj buvo pašalin 
t a s iš profesoriau- pareigų ir 
pažemintas pareigose. J i s tapo 
disidentu. Kai 1^79 m atvyko 
su vizitu į Airnnką, Sovietų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagos pirminiuose 
rinkimuose į miesto mero 
postą demokratų sąraše laimė
jo dabartinis meras Harold 
\Vashington. kuris gavo 53% 
balsų. Jo oponentė Jane Byrne 
gavo 47% balsų. Respublikonų 
sąraše laimėjo Donald Haider. 
Illinois Solidarumo partijos 
kandidatas Edvvard V rodo 
lyak laimėjo, nes nebuvo 
opozicijos. Iš registruotų galin
čių balsuoti iš viso 1,550,647 
asmenų balsavo 1.178.491 
asmuo, kas sudaro 76%, kurie 
užvakar dalyvavo miesto mero 
rinkimuose. 

— R o m o j e popiež ius 
pasmerkė teroristus, kurie 
nušovė du policininkus. 
Manoma, kad tai buvo ta pati 
teroristų organizacija kuri 
Italijoje stipriai reiškėsi savo 
pagrobimais tarp 1970 ir 1980 
metų. 

— Maskvoje pranešama, 
kad iš 300 vaikų gimusių neto
li Černobylio nelaimės vietos 
13 yra gimę protiniai nesveiki 
nuo radiacijos vartojimo, sako 
gydytojai. 

— Evans tone Northwes-
tern universiteto prezidentas 
Arnold R. Weber paragino 
atleisti iš pareigų marksiste 
profesorę Barbarą Foley, kuri 
dalyvavo protesto demonstra
cijoje prieš Nikaragvos con
tras. kad jų atstovui nebūtų 
leista kalbėti. Tai priešinasi 
nusistovėjusiam universiteto 
standartui visiems leisti ir 
nevaržyti akademinės laisvės. 

— Maskvoje pagaliau pasi
rodė disidentas, hebrajų 
kalbos mokytojas. Josef 
Begun, kurį tik dabar išleido iš 
koncentracijos stovyklos. Jis 
paneigė gandus, kad yra 
pasirašęs pažadą nekalbėti 
apie žmonių teises Sovietų 
Sąjungoje. 

— Jeruza lė je pranešama, 
kad įtampa tarp Izraelio 
okupuotos Vakarų Kranto ir 

•Gaza srities palestiniečių vis 
didėja, nes dažnai vyksta 
apsišaudymai ir kitokios 
rūšies neramumai. 

J e r u z a l ė . — Čia tęsiamas 
Jono Demjanjuko teismas. Jo 
advokatas pasakė, kad noras 
nuteikti palankiam galvo
jimui žmones prieš jo klientą 
Demjanjuką yra praktikuo
jamas šiame teisme. Tai buvo 
praėjusio ketvirtadienio sesi
joje. Pirmininkaujantis teisė
jas Dov Levin atsakė į tai. kad 
tai yra psichologinis klausi
mas ir dėl to jis negali būti 
diskutuojamas šiame teisme. 

Adv. O'Connor klausė, ar 
yra iš tikrųjų likę gyvų 
žmonių, kurie galėtų liudyti 
apie keliamus nusikaltimus 
prieš Demjanjuką. Jo kitas 
advoka tas Yoram Sheftel 
skaitė vieno žmogaus liudi
jimą kad tas žiaurusis sargas 
toje stovykloje buvo kalinių 
užmuštas 1943 m. Tai paneigė 
Holokausto muziejaus direkto
rius Arad, sakydamas, kad tai 
yra „wishful thinldng". Teisė
jas neleido atsakyti, kai adv. 
Sheftel paklausė, ar tas 
„Wishful thinldng" tinka taip 
pat ir tiems, kurie atpažins 
Demjanjuką, kaip norimą 
maty t i ,,Joną Žiaurųjį''. 
Teismo salėje, kuri padarytais 
išnuomoto teatro, nuotaikos 
buvo išreikštos plojimais ir 
juoku, kai teisėjas keliskart 
nutraukė adv. O'Connor kalbą. 

N ė r a prisiekusiųjų 
Ši byla yra sprendžiama 

tribunolo ir šiame teisme nėra 
prisiekusiųjų teisėjų. Toliau 
buvo keliamas Treblinkos 
stovyklos brėžinių klausimas 
ir knygų aprašymai, kurie daž
nai nesutinka, ir kaip tuose 
reikaluose gali laikytis tie, 
kurie nėra ekspertai. 

Vienas išlikęs iš Treblinkos 
stovyklos, kurį adv. O'Connor 
paminėjo, yra Hayim Steuer, 
kuris sakosi nudėjęs „Ivaną" 
su šake. Steuer emigravo į 
Australiją Jis bus pareikalau
tas iš ten liudyti. Holokausto 
muziejaus direktorius Yitzhak 
Arad suabejojo šio pareiškimo 
patikimumu. Iškilo klausi
mas, ar tie darbininkai, kurie 
iš dujų kamerų išimdavo nužu
dytųjų kūnus, galėjo pažinti 
SS sargus ir tuos, kurie opera
vo dujų kameras, jei jie yra 
dar gyvųjų tarpe. 

Sovietų inspiraci ja 
Adv. O'Connor ir jo kolega 

adv. iš Izraelio Sheftel, kurie 
gina Demjanjuką. pakarto
tinai pareiškė, kad visi įrody-

Mirė kun. J. Franas 
Ok. Lietuvoje vasario 12 d. 

mirė a a kun. Juozas Frainas, 
Kulautuvos klebonas. Velio
nis ilgai sirgo širdimi, o 
paskutiniu metu jau nebegalė
jo atsikelti iš lovos. Anks6au 
jis yra išbuvęs daugiau kaip 
dešimt metų Sibiro sunkiuo
siuose darbuose. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. balandžio 25 d. 
Įšvent intas kunigu kaip 
vienuolis salezietis 1939 m. 
liepos 2 d. Tai jau penktas 
šiais metais ok. Lietuvoje 
miręs kunigas. 

mai, kūne gauti iš Sovietų 
Sąjungos apie Demjanjuką. 
kaip SS vyrą yra sufalsifi
kuoti. O'Connor teigė, kad 
kaltinimai prieš Demjanjuką 
yra inspiruoti KGB slaptosios 
policijos. J i s taip pat pasakė, 
kad Amerika kuri atėmė jam 
pilietybę ir perdavė Izraeliui, 
taip pat buvo inspiruota sovie
tų. 

O'Connor atmetė dviejų 
sovietų karo korespondentų — 
įlyja Ehrenburg ir Vassily 
Grossman lankymąsi Treblin-
koje slapta karo metu, kai jų 
užrašai panaudoj ami dabar. 
O'Connor pareiškė, kad Jonas 
Demjanjukas niekada nebuvo 
Treblinkoje arba Travniki 
apmokymo stovykloje, kurioje 
jam būtų buvę išduoti asmens 
dokumentai. Todėl jis negali 
būti tuo „Jonu Žiauriuoju". 

Ne t i e dokumenta i 
Adv. O'Connor pranešė, kad 

asmens kortelės, kuri sakoma 
yra iš Travvniki stovyklos, 
nebuvo leista patikrinti jos 
autentiškumo, nes originalioji 
kortelė jau sugrąžinta į Sovie
tų Sąjungą. Tad jos specia
l i s t ų p a t i k r i n i m a s i š 
Demjanjuko gynėjų pusės 
nebeįmanomas. Pr ieš t a i 
Izraelio pareigūnai sakė, kad 
bus naudojama tik originali 
kortelė šiame teisme. O'Con
nor sako, kad ta kortelė yra 
aiškiai padaryta Jo eksper
tams nebuvo leista patikrinti 
originaliosios kortelės popierį. 
rašalą klijus ir pačią fotogra
fiją. Jie priima kortelę tokią, 
kokia ji yra, jos neištyrę. 
Kopija yra Užsienio reikalų 
ministerijos žinioje. T a d 
O'Connor tą kortelę atmeta, 
nes neleista teisminiam jos 
tikrumui nustatyti. Du teismo 
ekspertai, kurie tą kortelę 
tikrino Amerikoje, pareiškė, 
jog jie abejoja jos autentiš
kumu. 

Du skir t ingi 
žmonės 

O praėjusį gruodį pasirodė 
kita kortelės versija kai buvo 
gautas balandžio 30 dienos 
Molod Ukrainy laikraščio 
numeris. S t r a ip sn i s y r a 
pvadintas „Vampyras gyveno 
Clevelande" ir pridėta Trawni-
lri kortelės reprodukcija su 
kita nuotrauka asmens, kuris 
turėtų būti Demjanjukas 
Laikraščio Molod Ukrainy 
nuotrauka ir nuotrauka an t 
Trawniki II) kortelės matytas 
Amerikoje teismo metu, yra 
perduotos Izraeliui ir ant jų 
matyti du skirtingi asmenys. 

Kitas dalykas, kaip praneša 
O'Connor, yra. kad žurnalis
tams neleidžiama būti teismo 
salėje. Jiems perduodamas 
kitame kambaryje filmas. Iš jo 
spauda gauna žinias, kurios 
yra kontroliuojamos. Ir kaip 
O'Connor sako, kad „jie 
uždarė langą pasauliui. 

Sąjunga atšaukė sugrįžimo 
vizą ir atėmė pilietybę. Jo 
šeima buvo išskirta, nes 
žmona ir du sūnūs gyveno 
kartu Amerikoje, o kiti trys 
sūnūs sovietuose. Jis pažino 
kai kuriuos lietuvius ir yra 
kalbėjęs palankiai už Pabal
tijo kraštų laisvės reikalą. 

— White P l a in s mieste 
nuteistas bankininkas Dennis 
Levine dviem metams kalėjimo 
bausme ir sumokėti 362,000 
dol. u? neteisingą biržos akci
jų keitimą. 

— Iranas sakosi užėmęs 
didesnę dalį Irako teritorijos 
n e t o l i B a s r o s m i e s t o . 
Susirėmime žuvę 2,500 Irako 
karių. 

KALENDORIUS 
Vasario 26 d.: Aleksandras. 

Izabelė. Jogintas, Jorūnė. 
Vasario 27 d.: Fortūnatas. 

Gabrielius, Ašmantas. Skir
mantė. Vilana. Vilmantė. 
Oi n vilas. 

ORAS 
Saulė teka 6:32. leidžiasi 

5:36. 
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 30 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. vasario mėn. 26 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

NAUJA SAULIŲ 
VALDYBA 

L.S.S.T. Romo Kalantos 
šaulių kuopos naujai išrinkta 
ir valdybos posėdyje vasario 7 
d. pasiskirsčiusi pareigomis: 
p i r m . VI . G e d m i n t a s , 
vicepirm. A. Grabauskas, sekr. 
J. Švedas, ižd. A 2ulys. vėlia
vų seniūnas A Gudonis, 
pa reng imų vadovės O. 
Kreivėnienė ir A. Kraujalienė. 
Ji pradėjo savo organizacinę 
veiklą. 

S.m. kovo 7 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių klubo mažojoje salėje 
bus visuotinis narių susirinki 
mas, kuriame K. Urbšaitis 
skaitys paskaitą, paminint 
šaulių są-gos įkūrėjo VI. Put-
vio 58 m. sukaktį nuo jo mir 
ties. Nariams dalyvavimas 
būtinas ir svečiai maloniai 
laukiami. Po minėjimo kavutė. 

Juiia N. 

PLB VALDYBOS 
PIRMININKO KAMANTO 

PRANEŠIMAS 
Inž. Vytautas Kamantas 

1987 m. vasario 8 d. Lietuvių 
klube sekmadieninių pietų 
metu padarė svarbiais lietu
viams reikalais PLB veiklos 
pranešimą. Prieš paskaitą 
atsilankiusieji buvo aprūpinti 
raštišku pranešimo turiniu bei 
spausdinta gausia informaci
ja apie PLB pasireiškimą 
Vienos konferencijoje. 

Prelegentas savo žodį pradė
jo, tardamas, kad jis tik prabė
gomis paminėsiąs kai kuriuos 
ryškesnius darbus, kuriuos 

atlieka Lietuvių Bendruo
menė visame pasaulyje. Išvar
dinęs pavardėmis čionykščius 
PLB seimo, JAV LB tarybos. 
LB Floridos apygardos ir St. 
Petersburgo apylinkės valdy
bų narius pabrėžė, kad jau 
vien iš paminėtų pavardžių 
matote, kiek savo tarpe turite 
Bendruomenės ir apskritai 
lietuvių išeivijos žmonių, 
dirbančių didelį ir atsakingą 
darbą. PLB yra tam, kad 
pasaulyje pasklidę lietuviai 
s u d a r y t u m ė m vieningą, 
stiprią ir gyvą Lietuvių 
Bendruomenę, kurios pagrin
dinis tikslas yra reikšti lietuvių 
tautos ryžtą būti laisvai ir 
nepriklausomai, rūpintis 
Lietuvos išlaisvinimu, tarp 
išeivijos lietuvių išlaikant ir 
ugdant tautinę gyvybę bei gilų 
tautinį sąmoningumą. Esu 
rašęs ir nekartą kalbėjęs, kad 
Lietuvių Bendruomenės tikslai 
ne s ike i t ė , n e s i k e i č i a ir 
nesikeis. Yra vienas didysis ir 
antras prie jo prisidėjęs, tai 
būtent Lietuvai laisvė ir 
nepriklausomybė, mūsų gi 
pačių tarpe išlaikant lietu
viškumą. PLB jungia 19-kos 
kraštų IJ3 į vieną jungtį, kad 
galėtumėm bendrai dirbti. 
Mums pagrindą duoda Lietu
vių charta, PLB konstitucija ir 
PLB seimų nutarimai. 

PLB seimas bus 1988 m. 
birželio 28-30 d. Toronte, 
Kanadoje. PLB per kraštų 
bendruomenes derina pasaulio 
lietuvių švietimo, tautinės 
kultūros, politinę, informaci
nę, socialinę, šalpinę, ekono
minę, jaunimo. Lietuvos 
laisvės kovos ir kitokią veiklą. 

Vasario 16-tosios minėjime Clevelande šoka „Grandinėlės" Šokėjos. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Švietimas yra vienas iš 
pagrindinių mūsų rūpesčių. 
Tai sritis, kuria labai rūpinasi 
visų kraštų bendruomenės. 
1985 m. buvo sušaukta moksli
nė konferencija tautinės sąmo
nės išlaikymui spręsti. Ta 
proga buvo paruošta pasaulio 
lietuvių anketą. 

Per 5 metus Lituanistikos 
katedrai surinkta 640,000 dol. 
Perviršis 40,000 laikomas 
atskiroje sąskaitoje arba St. 
Barzduko stipendijų fondely-
je. 

Kultūrai svarstyti pasaulio 
lietuvių kongresas įvyks 
Toronte 1988 m. birželio 25-27 
d. 

Su Jaunimo sąjunga dir
bame kartu. Pasaulio jauni
mas domisi lietuvių politine 
veikla. Jie tik kiek kitaip į tą 
veikią žiūri. Pereitais metais 

GRAŽUS VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

Graži saulėta diena sutrau
kė gražų buri žmonių į Vasa
rio 16 minėjimą Detroite.Džiu-
gu, kad paskutinius dvejus 
metus Vasario 16 minėjime 
buvo žymiai daugiau dalyvių. 
Gaila, kad rengėjai to 
nepramatė ir nepastatė dau
giau kėdžių. Nemažai dalyvių 
turėjo stovėti per visą minė
jimą. 

Minėjimą pradėjo DLOC 
pirmininkas dr. A. Barauskas 
ir pakvietė inž. L. Orentą. pra
vesti programą. Įnešus vėlia
vas, moterų vokalinis kvar
tetas sugiedojo JAV-ių himną, 
o šv. Antano parapijos klebo
nas A. Babonas sukalbėjo 
invokaciją. Buvo išvardinti ir 
pagerbti minėjime dalyvavę 
Nepriklausomybės kovų sa
vanoriai - Kūrėjai. Perskai
čius Michigano valstijos 
gubernatoriaus proklamaciją, 
susikaupimo minute buvo pri
siminti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Supažindinus su gar
bės svečiais. J.V. Kongreso 
atstovo D. Hertel adminis
tracinė asistentė Moree De 
Shetler perskaitė kongresma-
no kalbą, kurią jis pasakys 
vasario 16 d. J.V. Kongrese. 
Vliko valdybos vicepirminin
kas inž. L. Grinius pasakė 
gana ilgą. turiningą kalbą. 
Kad tokie žmonės yra įsijungę 
į Lietuvos laisvinimo darbą. 
DLOC paruošta rezoliucija 
minėjimo dalyvių buvo priim
ta ir pasiųsta JAV-ių prezi
dentui, valstybės sekretoriui. 
Michigano vasltijos guber
natoriui ir JAV senatoriams 
ir kongresmanams iš Michi
gano. 

Meninėj programoj moterų 
vokalinis kvartetas: B. Januš
kienė, Č. Pliūrienė. N. Sližienė 
ir A. Tamulionienė, vadovau
jamas muz. S. Sližio padai
navo S. Sližio „Kur lygios lan
kos", J. Gaidelio iš operos 
„Dana", „Už jūrų, už kainų" 
S. Sližio, ištrauką iŠ kantatos 
„Senolio kryžius" ir B. Budriū-

no ištrauką iš kantatos „Lais
vės vasaris". Malonu buvo 
klausytis darnaus vieneto, 
kuris keli metai skambia lietu
viška daina džiugina ne tik 
detroitiškius, bet lietuvius ir 
kituose miestuose. „Audinio" 
tautinių šokių šokėjai vado
vaujami Rusnės Kasputienės, 
pašoko pasiutpolkę, gyvatarą, 
Mikitą, suktutę, ir vakarušką. 
Nors Šis Šokėjų vienetas yra 
naujas ir dar neturėjo daug 
laiko pasiruošti, sukosi lais
vai ir nesuklysdamas. Tai 
energingos vadovės ir šokėjų 
pastangų gražūs rezultatai. 

Detroito jaunosios kartos 
atstovas L. Orentas sklan 
džiai, laisvai ir be klaidą pra
vedė minėjimą lietuvių ir 
anglų kalbomis. Rima Idzely-
tė gražiai apibūdino lietuvis-
kas dainas. Antanas Norus 
paruošė šią turiningą, meniš
ką programą, kurioje buvo ir 
nemažai žinių anglų kalba 
apie Lietuvą ir apie Lietuvos 
Helsinkio grupės kalinius. 
P r o g r a m o s spausd in imo 
išlaidas sumokėjo lietuvių 
federalinė kredito unija 
„Kasa". 

Visus žavėjo Abariaus trim 
dideliais paveikslais, K. ir S. 
Miškinių vazomis ir gėlėmis 
papuošta scena. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu. Aukų 
Lietuvos laisvės kovai vesti 
surinkta daugiau negu 5000 
dol. . „ 

B. Bnzgys 
VASARIO 16-TOJI 

WAYNE STATE 
UNIVERSITETE 

Detroito Wayne State 
universiteto kalbų skyriuje jau 
12 tautybių įrengė savo 
kambarius: Afrikos amerikie
čiai, prancūzai, graikai, veng-
čiao. prancūzai, graigai, veng 
rai, japonai, lietuviai, lenkai, 
romunai ir ukrainiečiai. 

Lietuvių kambarį suprojek
tavo architektai Jonas ir Ri
mas Mulokai. Kambario lubos 
ir kampai paremti mediniais 
lietuviško stiliaus balkiais ir 
kolonomis, o sienos — ištisi 

spalvuoti paveikslai, kalba 
apie senąją ir dabartinių lai
kų garbingą Lietuvos isto
riją, siekiančią tryliktąjį 
Šimtmetį ir Nepriklausomos 
Lietuvos laikus. 

Šio kambario lietuvių komi
tetas, vadovaujamas energin
gos pirmininkės Stefanijos 
Kaunelienės, vasario 16 dieną 
čia suruošė priėmimą, ku
riame dalyvavo daug lietuvių 
ir amerikiečių. Wayne State 
universiteto reprezentante Ei-
leen Rider, kurios žinioje yra 
visi tautybių kambariai , 
pirmą kartą apsilankė lietu
vių priėmime. Pirmininkė 
Stefanija Kaunelienė supažin
dino ją su kambario detalėmis 
ir sutarė, kaip ateityje bus 
palaikomi santykiai tarp uni
versiteto ir lietuvių. Pirminin
kei stropiai talkino Vincas 
Tamošiūnas. 

Bulotienė, Jonynienė ir 
Kaunelienė padengė stalus lie
tuviškais skanumynais ir gėri
mais. Tortus ir pyragus sunešė 
Pusdešrienė, Simoliūnienė, 
Skorupskienė ir Jonynienė. 
Visi atsilankiusieji svečiai 
buvo vaišinami. Svečių tarpe 
matėsi keletas to universiteto 
profesorių ir daug studentų, 
kurie šiose tautybių klasėse 
mokosi. Tikrumoje to kam
bario pagrindinis tikslas ir 
yra supažindinti kitataučius 
su Lietuva ir jos dabartiniais 
vargais 

Algirdas Vaitiekaitis turėjo 
stalą apkrautą l i teratūra 
anglų kalba apie Lietuvą ir 
Vasario 16 aktą, kurio reikš
mę aiškino apsilankiusiems ir 
platino minėtą literatūrą. 

Prie įėjimo durų stovėjo 
JAV-ių ir Lietuvos vėliavos. 

Senosios kartos lietuvis Juo
zas Tamošiūnas mirdamas 
šiam kambariui paskyrė dide
lį palikimą, iŠ kurio pelno 
dabar yra skiriamos stipen
dijos lietuviams, studijuojan
tiems, Wayne State universi
tete. Dar ir dabar keletas 
stipendijų tebėra neišnau
dotos. Norintieji jas gauti pri
valo kreiptis į pirmininkę 
S t e f a n i j ą K a u n e l i e n ę . 
Priėmimo metu atsilankė abu 
dabartiniai stipendininkai — 
Vytas Andriušaitis ir Linas 
Barauskas. 

Vasario 16 d. suėjo 9 metai 
nuo to kambario atidarymo. 

Vytautas Kutkus 

jaunimas buvo sušaukęs savo 
politinę konferenciją, kur 
sudarė eilę ateities planų ir 
juos sėkmingai a t l i eka . 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas bus 1987.XII.20 — 
1988.1.10 Australijoje. J o 
ruoša pareikalaus daug lėšų. 

„Pasaulio Lietuvis" jau eina 
24 metai, išėję 207 numeriai. 
Tai labiausiai pasau ly je 
pasklidęs leidinys. 

Lietuvių krikščionybės ju
biliejaus metai jau prasidėjo. 
Daugelis susitiksime Romoje. 
LB visuose kraštuose, įskai
tant ir PLB, aktyviai talkina 
vysk. Baltakiui. Mūsų atsto
vas dirba centriniame komi
tete ir visokiais būdais pade
dam. 

Lietuvių teisių gynimas, 
kartu su Amerikos, Didž. 
B r i t a n i j o s , K a n a d o s ir 
Australijos LB yra t inkamas, 
skleidžiant teisingą infor
maciją apie ne te is ingus 
kaltinimus, kurie kyla iš OSI 
įstaigos. Koordinuojame 
veiklą ir su kitomis institu
cijomis bei vienetais, ypač su 
kitataučių grupėmis. Netru
kus Gintė Damušytė, Ameri
kos LB ir PLB finansuojama, 
vyks į specialią konferenciją, 
kurią ruošia American Bar 
Association — Amerikos advo
katų s-gos susidariusi grupė, 
kuri protestuoja prieš OSI 
veiklą. J i ten liudys ir teiks 
įvairias informacijas. 

LB tiek Amerikoje, tiek 
Kanadoje, tiek kituose kraš
tuose atlieka labai daug 
didelių darbų. Yra sudaryta 
PLB visuomeninių arba poli
tinių reikalų komisija. Išvardi
no 10 jos narių pavardėmis, 
kuriai jis pats ir pirminin
kaująs. Nurodė, kad komisija 
sudaryta iš rimtų žmonių, 
kurie didelę dalį savo gyveni
mo skiria lietuviškai politinei 
veiklai, Lietuvos la i svės 
gynimo reikalams ir visi palai
ką artimus ryšius su Lietuvos 
diplomatine bei konsularine 
tarnybomis. T a r p t a u t i n ė s e 

rūpintis patys savo reikalais, 
nes jie mums arčiau, geriau 
s u p r a n t a m i . Kovojančiai 
tautai reikia padėti daug 
stipriau, negu ligi šiol. 

Pranešimą baigė akcentuo
damas pagrindinį pasaulio 
lietuvių tikslo siekimą — 
laisvė Lietuvai! 

Gimka 

Pompano Beach, Fl. 

LAISVĖS ŠAUKSMAS 
A U K S I N Ė J PAKRANTĖJ 

Pompano Beach, Floridoje, 
prie Atlanto yra gyva lietuvių 
kolonija, kuriai vadovauja 
s u m a n u s Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas dr. 
Leonas Bajorūnas. Čia šiemet 
su dideliu pasisekimu paminė
ta Vasario 16. Religinis minė
jimas įvyko vasario 8 d., vado
vaujant kun. V. Pikturnai. 
Pats Šventės minėjimas buvo 
vasario 16 d. Imperial restora
ne. Minėjimą pradėdamas 
pirm. dr. L. Bajorūnas nušvie
tė Nepriklausomybės akto 
pasirašymo aplinkybes. Ska- Į 
tino, kad mes ir dabar suras- j 
tume bendrą kalbą, be pažiū
rų skirtumo. Priminė reikalą 
aukomis remti Iietuvos lais
vės siekimus ir kiek galima 
įtraukti jaunąją kartą į lais
vės kovą. 

Programą pravesti pakvietė 
jaunos ios ka r tos atstovę 
Marytę Prunskytę-Coleman. Ji 
gera lietuvių kalba savo užda
vinį sklandžiai atliko. Vado
vaujant sol. O. Jameikienei 
sugiedotas Amerikos himnas. 
Invokaciją sukalbėti buvo 
pakviestas kun. V. Pikturna. 
Minutės susikaupimu pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Pagarbiai prisimintas šioje 
kolonijoje gyvenantis dėl ligos 
negalėjęs dalyvaut i sava
noris dr. K. Pautienius. 

Paskaitą skaitė iš Detroito 
atkvi estas inž. Algis Zaparac-
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Lietuva turi daug draugų lais
vame pasaulyje. 

Ypatingai patrauklią meninę 
programą atliko dvi sesutės 
solistės: Ona Jameikienė ir 
Elena Blandytė. . Padainavo 
poetės B. Pūkelevičiūtės kūri
nį Paskutinis birželis (muz. 
Br. Budriūno), Lietuvos lau
kai (Čerienės), Mano gimtinė, 
ir Liūdesys (Kerbelio). Jaut
riai skambėjo E. Blandytės 
deklamavimas įtarpais Odės 
partizanui, atliekant Pasku
tinio birželio dainą. Publika 
solistėms išreiškė padėką 
gėlėmis ir aplodismentais. 
Dainoms palydą sudarė 
pianistas Rod Elkins. 

konferencijose LB visad daly- . k y e i W j a u n e m f t g k a r t o s 

vaudavo ir dalyvauja. J lietuvis, net 
P r a š y č i a u , k a d • j ū s 

atkreiptumėt dėmesį į pridėtas 
i škarpas iš „ D r a u g o " — 
,,Vienos konferencijos sūkury
je ir užkulisiuose" (pokalbis su 
Ginte Damušytė). „Darbi
ninke' — „Lietuva Vienos 
konferencijoje". Gana įdomus 
J. V. Danio straipsnis „Pasau
lio Lietuvyje" 1987 m. sausio 
mėn. „PLB Vienos konfe
rencijoje". 

I Vienos konferenciją buvo 
nuvykę šie LB atstovai: Gintė 
Damušytė, Lietuvių infor
macijos centro vedėja, Juozas 
Danys ir Joana Kuraitė-Lasie-
nė, abu iš Kanados, Narcizas 
Prielaida iš Šveicarijos, Jolan
ta Vaičaitytė iš Prancūzijos, 
Tomas Venclova iš JAV ir 
Karolina Masiulytė iš Prancū
zijos. Šitie žmonės pasitama-
navo Lietuvos reikalui labai 
daug. Jie kartu dirbo su Algiu 
Klimai6u, kuris tvarkė Vliko 
raštinę. 

Pirm. Kamantas savo ir 
PLB valdybos vardu prašė 
skirti didesnį dėmesį ok. Lietu
vai. Atrodą, kad paskutiniu 
laiku mes pradėjom daugiau 

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Svairbi patriotinė iškil
mė buvo sujungta su gerai 
paruoštais pietumis, ir daly
viai skirstėsi labai patenkinti. 

Juoz. Pr. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 
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DR. L DECKYS 
GYD\TO)A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

suorganizavęs 
r a d i j o s t o t į t a u t i n ė m s 
grupėms. J i s išryškino vasa
rio 16 d. svarbą, priminė Lie
tuvos krikšto 600 m. sukakties 
minėjimą, pabrėžė lietuvių 
laimėjimus išeivijoje — kul
tūros ir politikos sirtyse, 
apibrėžė Lietuvos laisvinimo 
akciją, pasmerkė OSI įstaigos 
bendradarbiavimą su KGB ir 
iškėlė reikalą vesti kovą prieš 
tą neleistiną bendravimą. 
Siūlė rinkimų proga atsiun
č iamus aukų prašymams 
vokus grąžinti su prierašu, ' 
kad nebus aukų, kol nebus 
atšauktas OSI bendradarbia
vimas su KGB. Skatino jau
nąją kartą supažindinti su 
OSI kreiva veikla. Ragino 
VVashingtone turėti apmoka
mą specialistą Iietuvos lais
vės kovai vesti, sustiprinti 
akciją, kad būtų išlaisvinti 
įkalintiejMietuviai disidentai. 

Paskaiflf buvo gerai paruoš
ta, turininga, ką patvirtino 
dalyvių plojimas. 

Kun. J. Prunskis pasvei
kino Chicagos lietuvių vardu, 
skatindamas turėti tvuto Liew 
tu vos išlaisvinimo vilti i™ 
p r i m i n d a m a s , kad dabar 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad., antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

Tai. RE-nanca 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3825 Wa«t 5tth Straat 

Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai pooiet ir 4-6 vai. vak. 

Treč. ir Sešt. uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak. 

išskyrus treč Sešt. 12 iki4 vai. popiet 
' - I I I I 1 1 ^ » — — Į Į • Į 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles, 
tilteliai, plokšteiės ir bendroji praktika. 

2656 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MF.DICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12. Tenkt. 2-7 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tai. 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. K»dz!a Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
. DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. 111. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tai. 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

2025 N. Uncoln Ava. 
Chicago, ILL. 60614 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRFJKIS 
DANTV GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMFTRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tref 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Spęcialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 7tst Street 

Tel. 434-1818 _ Re7. 852-0889 
Vai.: pirm . ar.tr . ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaueių ligos 

2*3«1W. 71st St.. CMc*«o. M. 
T*.: 439-0100 

11*00 Souttmaat Hlghw«t 
Palos Ht l įhU, M. 90403 

(312) 3«1 -0220 (312) 3*14222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 pp. 
Sešt pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialybė - Vidaus ligy gydytoms 

Kalbam* lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valančios pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5 
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Kai advokatai 

ADVOKATAMS 
NELYGUS 

Vasario 12 • 16 d. New Or-
l e a n s mies te , Amerikos 
advokatų draugijos American 
Bar Association (ABA) suva
žiavimo metu vykusiame 
simpoziume viena prelegentų 
buvo Lietuvių Informacijos 
c e n t r o d i r ek to rė Gin tė 
Damušytė. Ji susirinkusiems 
advokatams bei spaudos atsto
vams pristatė, kaip lietuviai 
advokatai Lietuvoje ne tik 
pažeidžia žmogaus teises, bet 
net ir laužo Sovietų konstitu
cijos įstatymus teismuose 
prieš kunigus bei pasauliečius 
už religinę veiklą. O JAV 
advokatams šį sovietinių 
advokatų bei teisėjų savo 
pačių konstitucijos pažeidimą 
iškelti yra labai svarbu, nes 
ABA yra parašiusi kooperavi-
mo sutartį su tariama sovietų 
advokatų draugija Associa-
tion of Soviet Lavvyers (ASL). 
Sutartyje sovietų advokatai 
laikomi JAV advokatams ly
giais įstatymo palaikytojais ir 
JAV advokatų kolegomis. 
Mums lietuviams ši sutartis 
yra problematiška ne tik dėl 
to, kad sulyginimas sovietų 
advokatų su JAV advokatais 
yra melas, bet ir dėl to, kad ji 
suoficialina JAV ir sovietų 
advokatų bendradarbiavimą 
Amerikos lietuvių palikimų 
pervedime sovietams, o ir per 
OSI įstaigą. 

Įvairios žmogaus teisių or
ganizacijos piketavo šį ABA 
suvažiavimą, vykusį Ne\v Or-
leans Marriott viešbutyje, pro
testuodamos prieš šios drau
gijos pasirašytą kooperacijos 
sutartį su ASL Protestuojantie
ji prieš sutarties pasirašymą 
aiškina, kad KGB specialiai 
sukūrė sovietų „draugiją" 
bendravimui su JAV ir kad ji 
patenkina tik sovietų, bet ne 
JAV tikslus. ABA suvažia
vimo sesijas New Orleans 
Marriott viešbutyje piketavo 
vietinės žydų organizacijos, 
Sovietinių žydų tarybų unija 
JAV, Chicagos ir New Jersey 
ukrainiečių grupės, įvairios ki
tos žmogaus teisių grupės ir 
JAV Task Force on ABA—So
viet Relations, kuri suorga
nizavo šiuos piketavimus bei 
simpoziumą vasario 17 d. Mar
riott viešbutyje. 

Protestuojantieji prikiša, 
kad šią sutartį, kuri oficialiai 
vadinasi „Kooperacijos dek
laracija", ABA vadovybė buvo 
spaudžiama pasirašyti, aplen
kiant normalią ABA procedū
rą tokiu atveju. Tačiau Gintė 
Damušytė apgailestauja, kad 
po pasirašymo ABA suvažia
vimas šį savo vadovų veiks
mą patvirtino, kas rodo, kaip 
svarbu yra JAV advokatus 
šiuo klausimu informuoti. J i 
paaiškino, kad advokatai iš 
tikrųjų mano. kad sutartis 
pasitarnauja, ABA žodžiais, 
„tarptautiniam pavaldumui 
teisei" ir kad jie į protestuo
tojų keliamas kritikas rea
guoja kaip į vienašališkus, 
siauramintiškus svaiftojimus. 
ABA kietą laikyseną šiuo 
atveju parodo ir tai, kad. 
nežiūrint to, kad ABA davė 
leidimą paskutinę suvažia
vimo dieną pietų metu suor
ganizuoti informacinį simpo
z i u m ą t a m e p a č i a m e 
viešbutyje, jie neleido vieš
butyje plakatais simpoziumo 
paskelbti ir pagrasino teis
mu tiems, kurie suvažiavimo 
dalyviams dalino informaciją 
apie simpoziumą. Atrodo, 
kad grasinimo neįvykdė. 

Simpoziume buvo pristatyta 
pirmų aštuoniolikos mėnesių 
po sutarties psirašymo koope
racijos analizė. įdomu, kad iš 
500 ABA suvažiavimo daly 
vių tik 50 advokatų, jų skai
čiuje ir simpoziumo rengėjai 
bei kalbėtojai, dalyvavo sim
poziume. norsspaudosirTV su
sidomėjimas buvo labai didelis. 
Nematyti didesnio intereso 
advokatų tarpe net informuo-
tis apie jų organizacijai žalin 
gą sutartį, kuri iš tikrųjų 
paneigia visa, kuo JAV teisė 

bei teisinė sistema remiasi. 
Matydami, kokie šios koope

racijos rezultatai, sutarties kri
tikai pastebi, kad ABA šneko
vai vis labiau painiojasi 
stengdamiesi pateisinti šią 
žiaurių pasekmių susilau
kusią pasirašymo klaidą. 
Pavyzdžiais protesto organi
zatoriai iškelia ABA tvirtini
mą, kad susitikę su Andrei 
Grcmyko Maskvoje ABA pir
mininkas Falsgraf ir būsimas 
pirmininkas Eugene Thomas 
kalbėjo „atvirai, specifiškai ir 
smulkiai . . . apie visų ameri
kiečių susirūpinimą tokiais 
reikalais kaip emigracija iš 
Sovietų Sąjungos". Tikrovėje 
ABA vidaus memorandume 
nurodyta, kad žydų emigra
cijos iš Sovietų Sąjungos klau
simas buvo pristatytas kaip 
mažumos, žydų grupių JAV-
ėse bei žydų ABA narių rūpes
tis ir, kad Gromyko papras- j 
čiausiai paneigė, kad iš viso ' 
esanti problema. Memoran
dume pažymėta, kad Falsgraf j 
Gromykai pareiškęs, kad, „jo j 
asmeniška nuomone, JAV— j 
Sovietų ryšiai yra jo gyveni
mo metu patirtame geriau
siame stovyje". 

ABA vadai pakartotinai 
tvirtina kad sutarties tikslas 
yra „skatinti pasikliovimą 
įstatymu visame pasaulyje ir 
sudaryti priemonę pristatyti 
žmogaus teisių rūpesčius so
vietų vadams". Tačiau vidi
niame ABA memorandume 
parašyta, kad tikroji deklara
cijos priežastis buvusi tik 
patenkinti sovietų pageidavi
mą turėti oficialų bendradar
biavimo dokumentą, nes tarp 
1975 ir 1985 m. ABA bend
ravo su ASL be sutarties. 

Negeriau pasirodė ABA ir 
Dartmouth kolegijoje sureng
tame seminare tarp ABA ir 
ASL. 1986 metiniame ABA 
suvažiavime p i rmin inkas 
buvo užtikrinęs, kad žmogaus 
teisės būsiančios kiekvieno 
susirinkimo programos pa
čioj pirmoj vietoj. O Dart
mouth seminare ABA vado
vai p l a č i a i g y r ė s a v o 
„sovietinius kolegas", o žmo
gaus teisių tema buvo paskir
ta paskutinės dienos pasku
tinei valandai ir net tada ABA 
delegatai kalbėjo atsargiai, 
stengdamiesi jokiu būdu ne
pakenkti santykiams su so
vietais. Nors seminaro aprašy
me ABA oficioze buvo pažymė
ta, kad dalyviai turėjo galimy
bę statyti žmogaus teisių klau
simus, neparašyta, kad pateik
tieji nebuvo iškelti sovietams. 

Sutartį smerkiančiųjų tarpe 
yra Harvardo universiteto tei
sės profesorius Alan Der-
shovvitz. Anatolijus Sčarans-
kis, dr. Juri Orlovas, buvęs 
JAV Aukščiausiojo teismo tei
sėjas Arthur Goldberg ir kiti. 
Ukrainiečių — amerikiečių ad
vokatų draugija y ra viena iš 
stipriausių sutarties kritikų ir 
jau eilę metų stengiasi išlais
vinti du ukrainiečius advoka
tus, Lukjanenko ir Kandyba, 
Ukrainos Helsinkio grupės na
rius, kurie buvo įkalinti už 
pastangas iškelti žmogaus tei
sių pažeidimus Ukrainoje. 

Nuostabu, kad JAV advo
katai gali save lygiais laikyti 
*u sovietiniais. Ar jie iš tik
rųjų ir save laiko tiktai kitų 
asmenų bei interesų nuo
sprendžių vykdytojais, mokan
tys švaistytis teisiniu žodynu, 
kas iš tikrųjų sovietiniai advo
katai yra? Prileiskim, kad 
daugiausia jie yra tik neinfor
muoti arba šia sutartį supran
ta tik kaip palengvinimą jų 
darbui, kai ateina užsakymai 
iš Sovietų Sąjungos. Bet jei 
taip, tai ar Amerikos advoka
tai iš tikrųjų yra tik parsida
vėliai, kurie tik nori atlikti 
g e r i a u s i a i a p m o k a m u s 
užsakymus, nežiūrint, kas juos 
užsako'' O gal ir tie advokatai 
ir tie lygūs? Pamatysime, ar 
pasiseks sutartį protestuo
jančiai grupei sužadinti jų 
sąžines. a. j.z. 

GORBAČIOVO „ATVIRUMO" 
POLITIKA: KO GALIMA LAUKTI? 
Trys pasisakymai politinių studijų savaitgalyje Los Angeles 

Los Angeles mieste sausio ! 

31 — vasario 1 d. vykusiose ! 
politinėse studijose tarp kitų 
klausimų buvo svarstoma Gor
bačiovo garsiai propaguo
jama g la snos t (atvirumo) 
politika, didelio dėmesio susi
laukusi visame pasaulyje. Šios 
temos svarstyme dalyvavo iš 
Lietuvos prieš pusmetį pasi
traukęs rašytojas Saulius 
Tomas Kondrotas, Lietuvių 
Informacijos centro direktorė 
Gintė Damušytė ir JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kas Juozas Kojelis. 

„ D a r ne pol i t inės 
k r y p t i e s pake i t imas" — 

D a m u š y t ė 
Da lyvaudama Helsinkio 

susitarimų peržvalgos kon
ferencijoje Vienoje, galėjau 
matyti naują sovietų taktiką. 
Jie nesiizoliavo, kaip anks
čiau, bet patys ieškojo kontak
tų su vakariečiais. Spaudos 
konferencijas organizavo pa
gal vakarietišką modelį. Visus 
klausimus diskutavo viešai ir 
privačiai. Sovietų užsienio 
reikalų ministeris net pasiūlė 
kitą peržvalgos konferenciją 
sukviesti. Maskvoje, nors, 
anot vieno Austrijos laikraš
čio komentaro, „tai būtų lyg 
debatai apie vištų auginimą 
lapės urve". 

Visame tame viltingame 
sąmyšyje nė vienas sovietų 
pareigūnas nepadarė pareiš
kimo, kad tokioje konferenci
joje Maskvoje galėtų dalyvau
t i a t s t o v a i n e v a l d i n i ų 
organizacijų, kaip aš atsto
vaudama PLB-nei ir Liet. 
Informacijos centrui, prof. 
Tomas Venclova — lietuvių 
Helsinkio grupei iš Vakarų ar 
Viktoras Petkus iš Rytų. Prie
šingai, sovietų delegacijos 
vadovas Juris Kašlevas vie
noje spaudos konferencijoje 
skundėsi, kad Amerika vis 
atsivežanti į Helsinkio susi
tarimų peržiūros konferen
cijas įvairių disidentų, anti-
s o c i a l i s t ų , an t i sov i e tų , 
sionistų ir t.t. 

Nors sovietų skelbiama 
„demokratizacijos" i r „atvi
rumo" politika turi kitą reikš
mę kaip Tomui Jeffersonui, 
tačiau kai kurie reiškiniai ver
ti dėmesio. Laisvosios Eu
ropos radijo išleistoje stu
dijoje Saulius Girnius rašo, 
kad 1986 metų antroje pusėje 
pastebėta „glasnost" ženklų: 
viešai skelbiamos susisiekimo 
nelaimės, reikalaujama iš 
partijos, vyriausybės ir litera
tų derintis prie besikeičiančio 
laiko, leidžiama atviriau kal
bėti kai kuriomis temomis, ku

rios anksčiau visai nebuvo dis- j 
kutuojamos. Dėmesio vertas | 
faktas, kad Lietuvos intelek
tualų grupė sėkmingai užpro
testavo ir bent laikinai sustab-
dė g a m t o s a p s a u g o s 
sumetimais alyvos šulinių 
gręžimą Baltijos pajūryje. 

Tačiau pati sistema, neina 
reformų ir liberalizacijos kryp
timi. 1986 m. antroje pusėje 
suareštuoti Algirdas Patac
kas už nelegalios literatūros 
turėjimą ir Vilniaus jaunimo 
teatro darbuotojas Gediminas 
Jakubčionis. 600 metų krikš
čionybės Lietuvoje jubiliejaus 
proga suintensyvinti Lie 
tuvoje puolimai prieš katalikų 
Bažnyčią. Ypač šiame kon
tekste piktai falsifikuojama 
Lietuvos istorija. Nei dvasiš
kiam, nei tikintiesiems nebus 
leidžiama vykti į Romą. 

Iš pragiedrulių reiktų nuro
dyti paleidimą iš koncentraci
jos stovyklų Antano Terlecko, 
Vlado Lapienio ir Jadvygos 
Bieliauskienės. Pastaroji, atro
do, paleista be sąlygų Kaip su 
kitais, — neaišku Kun. Sigi
tas Tamkevičius du kartus 
civiliniuose rūbuose iš Sibiro 
buvo atgabentas j Vilnių, bet, 
jam atsisakius prisipažinti 
prie kaltės ir duoti pasižadė
jimus, vėl buvo išvežtas. 

Tuos pragiedrulius temdo 
tam tikro skaičiaus turistų 
Vilniuje praėjusią vasarą 
sulaikymas, tardymai, užda

rymai viešbutyje namų areš
te, įspėjimai Vilniaus litu
anistinių kursų dalyvių „nieko 
blogo nekalbėti ir nerašyti 
apie mus", kratos, tardymai, 
areštai net ir nužudymai tų, 
kurie įtariami turi reikalų su 
Kronikos leidimu. 

Išvadoje „glasnost" kol kas 
nėra politinės krypties pakei
timas. 

„Gorbačiovui dar ne 
ač iū" — Kondrotas 

Gorbačiovas daro stebuk
lus, žinoma, sovietine-tary-
bine prasme. Jis skelbia įvai
rius pakeitimus. Peržengė 
sovietų sistemos barjerus, ku
rių peržengti atrodo neįmano
ma. 

Anksč iau Chrušč iovas 
sugriovė Stalino kultą, bet jo 
„atodrėkis" nebuvo toks verž
lus ir toks akivaizdus. Jis pats 
to „atodrėkio" neplanavo. 
Kažkaip išėjo, kad žmonės, 
panaikinus tą kultą, atsikvė-
pė ir ėmė turėti vilčių. Gor-
ba6ovo ..glasnost" sąmonin
ga , s u p l a n u o t a ir t a i p 
pateikiama, kad niekam nelik
tų abejonių. 

Su ta „atvirumo" politika 

Gorbačiovas nusipelno didelio 
populiarumo šalies viduje ir 
pasaulyje. To jis siekia. Svar
bu jam. kad žmonės patikėtų 
partija ir vadais, nes iki šiol, 
tai kėlė panieką arba baimę. 

Paleido kai kuriuos kali
nius. Gal čia „glasnost" pra
džia? Gal bus galima kalbėti ir 
kitomis temomis. Kol yra nors 
viena tema uždrausta, apieku 
rią kalbėti nevalia, — tai, 
mano nuomone, „glasnost" 
neegzistuoja. 

Negana paleisti politinius 
kalinius, reikia panaikinti to
kią sąvoką kaip ..politinis 
kalinys". Paleistųjų turi būti 
atsiprašyta, atlygintos skriau
dos, jiems atvertos laikraščių 
ir televizijos durys. Reikia pa
statyti paminklą tiems, kurių 
paleisti įš lagerių nebegalima, 
nes jie jau mirę. 

Reikia leisti svarstyti reli
gijos ir tautinius klausimus, 
ne tik atskirų pareigūnų, bet ir 
pačios partijos veiklą, jos poli
tiką, leisti kritikuoti sistemą, 
net patį Gorbačiovą, jei atro 
dys tai reikalinga. 

Neužtenka pakviesti emi
grantus atgal, reikia atidaryti 
sienas j pasaulį, leisti bet kam 
atvažiuoti ir išvažiuoti. Reikia 
sugriauti sieną tarp emigra
cijos ir tautų. Tautoms reikia 
leisti laisvai rinktis savo 
egzistencijom formas. Kai 
Lietuvoje ir kitose respubliko
se bus pravestas plebiscitas 
dėl nepriklausomybės, tada ir 
bus galima sakyti, kad taip, iš 
tikrinu yra glasnost, ir Gorba
čiovui ačiū. 

Protas sako, kad taip ten 
atsitikti negali. Bet negalima 
žinoti. Juk prieš kelis mene 
sius atrodė, kad tai, kas jau 
atsitinka, negalėjo atsitikti. 
Bet apmaudžiausia, kad nėra 
jokių g a r a n t i j ų to, k a s 
vyksta ir kas padaryta. Visi 
žino, kokia elastinga yra ši 
sistema, kai reikia kokias 
nedorybes sutalpinti. Ten val
džia pasako, ką žmonės turi 
daryti. 

„Glasnost" ir centro 
komitetas kar tu 

egzistuoti negali — 
Kojelis 

„Atvirumo" idėja, skirta 
eksportui ir vidaus rinkai, 
mano nuomone yra glo 
balinės apimties strategija 
komunistinei sistemai ir modi
fikuotam stalininiam režimui 
stiprinti ar gal jį gelbėti. Tokių 
..glasnost" buvo praeityje kito
se formose: Lenino — NEP, 
Chruščiovo — ..taikinga koeg
zistencija". Brežnevo — 
„detente". Andropovo — „libe-

Politinių studijų savaitgalio prelegentai. Iš kairės Juozas Kojelis, 
Gintė DamaSytė ir Saulius T. Kondrotas. 

Nuotr. A. Polikaičio 
ralizmas. Visos „glasnost 
atėjo ir nuėjo, o komunistų 
partijos centro komitetas liko. 
Nors ir plati sovietinė impe
rija, bet joje per maža erdvės, 
kad kartu galėtų egzistuoti 
atvirumas ir centro komitetas 
su politbiuru. 

Mihail Gorbačiovas, pagal 
„Nevvsvveek" (1.5) pranešimą, 
25 sovietų rašytojams pasa
kęs: „Centro komitetui reikia 
pagalbos. Mes neturime opozi
cijos. Tai kaip mes galime tik
rinti save? Tiktai per kritiką ir 
savikritiką. O labiausiai — per 
atvirumą, „glasnost". 

Amerikos media registruoja 
naujas apraiškas sovietų 
užsienio ir vidaus politikoje ir 
pranašauja didelius pasikei
t imus. Net in te lektualus 
Amerikos politikas Zbigniev 
Brzezinskis mano, kad dviejų 
metų laikotarpyje Sovietų 
Sąjungoje dideli pasikeiti
mai įvyks. Tad kokie naujumai 
šiuo metu pasirodo Sovietų 
Sąjungoje? 

Užsienio pol i t ikoje 
Užsienio žurnalistai buvo 

vežami į Kabulą stebėti šešių 
sovietų pulkų išvedimą iš 
Afganistano ir kalbama apie 
galimybę ištraukti visas sovie
tų karines pajėgas. Vietoj 
Karpovo deryboms dėl ginklų 
apribojimo Genevoje vado
vauti paskirtas Juli Voron-
covas, užsienio reikalų minis-
terio pavaduotojas'. Maskva 
pasiūlė derybas su Pietryčių 
Azijos valstybių sąjunga. Len
kų Jaruzelskds aplankė popie
žių ir pakvietė jį I^nkijon. 

Vidaus pol i t ikoje 
„Maskvos Žinios" rusų, ang

lų, prancūzų ir vokiečių kalbo
mis paskelbė Lenino tes
t a m e n t ą , k a d iš gen. 
sekretoriaus pareigų būtų 
pašalintas Stalinas ir paly
gina Gorbačiovo kovą prieš 
sustingusią biurokratiją su 
Lenino kovomis pirmaisiais 
komunizmo metais. leista 
Maskvon grįžti Sacharovui, 
paskelbtos taisyklės norin
t iems emigruoti . Centro 
komiteto posėdyje Gorbačio
vas kalbėjo apie šiokias to 
kias rinkimų sistemos refor
mas , pakeis t i sveikatos 
aprūpinimo ir prekybos minis-

teriai ir filmų industrijos vado
vas apkaitintas nepotizmu 
ir korupcija, iš Politbiuro 
pašalintas Kazakstano vadas 
Kunajevas. Centrinės Azijos 
respublikose vyksta respubli
kinių centro komitetų masi
niai valymai, kokių nėra buvę 
nuo Stalino laikų. Gausiau 
paleidžiami politiniai kaliniai 
ir t.t. 

Lietuviškas 
, .glasnost" 

Iš lagerių paleisti Vladas 
Lapienis, Antanas Terleckas, 
Jadvyga Bieliauskienė. „Gim
tasis kraštas" informuoja apie 
religinį gyvenimą Lietuvoje: 
aprašė vysk Vlado Michelevi-
čiaus konsekraciją, palankų 
straipsnį kaip kovotojui prieš 
Smetoną ir Hitlerį, skyrė kun. 
Alfonsui Lipniūnui ir kt. Bet 
gal vienas iš įdomiausių pa
sikeitimų įvyko užsienin pasi
traukusių lietuvių rašytojų at
žvilgiu. Pradžioje visi buvo 
blogi. Paskui kai kurie ne taip 
blogi. Dabar atvirai gundomi 
net anksčiau laikomi „anti
tarybiniais": paprašykite ir 
mes leisime „grįžti į tėvynę" 
— savo nuožiūra atrinksime ir 
išleisime jūsų kūrinius. Atsi
rado, kurie tokios malonės 
paprašė. 

Pagarbus dėmesys imta 
rodyti ir poetui Bernardui 
Brazdžioniui, iki šiol vadi
nama ..buržuaziniam nacio
nalistu!". ..dekadentiniam poe
t u i " . . . a n t i t a r y b i n i a m 
veikėjui' Bot Brazdžionis, 
atrodo, nesiruošia okupantui 
nusilenkti, nes nesijautė nie
kad iš tėvynės pasitraukęs. 

Esmišku pasikeitimų nėra: 
neleidžiama kritikuoti sis
temos, komunistinės ideo
logijos, nei Lenino, nei Gor
bačiovo. Pakeitimai daromi 
Gorbačiovo labui ir rusų 
sukurtos imperijos išsaugoji
mui. Pavojinga, jei Vakarai to 
nesupras. 

•J. Kj. 

Mūsų bejėgiškumo jausmas 
ne te i sybės ar agres i jos 
akivaizdoje kyla iš mūsų 
sąmoningo pašalinimo Dievo 
iš savo kasdieninių rūpesčių. 

Mokančias Gatvini 

» AUŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

ANDRIUS MIRONAS 

Norint pernešti per sieną iš prūsų knygų paketą 
(nuo to žodžio tokie kontrabandininkai buvo vadina
mi „pakininkais"), reikėjo prasmukti pro tris sargy
bų eiles. Pirmojoje eilėje prie pat Prūsijos ir Rusijos 
sienos stovėjo ginkluoti kareiviai, nuolat vienas su 
kitu laikydami akių ar garso ryšį. Apie 2-3 vars
tus nuo sienos buvo antroji, retesnė sargų eilė. o 
trečiojoj eilėj apie 5-7 varstus nuo sienos raiti žvalgai 
ir pėsti sekliai akyliai sekė visus nuo sienos atvyks
tančius. 

Tuo metu kontrabanda su Vokietija buvo labai 
g y v a Daugelis profesionalų kontrabandininkų sykiu 
buvo ir knygnešiai. Knygnešių darbas buvo žymiai 
pavojingesnis, nes nusižengusius Rusijos vidaus 
reikalų ministerio Valujevo 1865 m. rugsėjo 13 d. 
aplinkraščiui apie spaudos uždraudimą labai 
skaudžiai baudė. Pagautus knygnešius mušdavo, 
kankindavo, o knygas, jas suregistravę ir susirašę su 
žandarmerija, konfiskuodavo, iki atskiro įsakymo 
laikant jas sandėliuose, o paskui gabenant į Vilnių 
arba į Kauną, kur visas degino. Sugautus knyg
nešius ištremdavo nuo 3 iki 5 metų į Sibirą arba 
kitas vietas (Tobolską, Omską, Tomską, Archan
gelską, Viatką ar Vologdą), dažnai ir arčiau — į 
Mogiliavą, Smolenską ar į kitą Rusijos vietą. Prie 
trėmimo bausmės prijungdavo ir tvirtovės kalėjimo 
Petrapily (nuo 1 iki 5 metų) bausmę. Per sieną bėgan

čius sargybiniai nušaudavo vietoje, o sužeistus retai 
kada gydė. 

Patyręs knygnešys pasirinkdavo ilgas rudens 
arba žiemos tamsias ar lietingas naktis, dažnai per 
audras ar sniego pūgas pereidamas sieną. Galima 
įsivaizduoti ne tik pavojų iš sargybinių pusės, bet ir 
atmosferines sąlygas, kenkiančias sveikatai. Perėjus 
per visas tris sargybų ir šnipų eiles, sunku buvo kny
gas platinti, nes visur kišosi rusų žandarai, o dažnai 
ir savieji išduodavo, susigundę piniginiais atlygini
mais. Tačiau per tuos 40 metų tūkstančiai 
pasiaukojančių knygnešių išplatino šimtus tūkstan
čių knygų bei laikraščių. 

Kas skatino knygnešius taip aukotis? Išlikę gyvi 
knygnešiai pasakojo, jrg juos skatino labiausiai 
gyvas noras melstis iš lietuviškųjų maldaknygių, 
priešinantis rusinimui ir pravoslavąnimui. Taip pat 
ruseno noras patiems šviestis ir ko nors naujo patir
ti. Vėliau daugelis knygnešių ragino žmones švies 
tis, turėti savo spaudą, steigti ūkininkų organizaci 
jas. Dar vėliau sąmonė dar daugiau šviesėjo ir jie 
troško kraštui ne tik kultūrinės laisvės, bet ir poli 
tinės nepriklausomybės. 

Pirmuoju knygnešiu be abejonės tenka laikyti 
patį vyskupą M. Valančių žymesnieji ir vėliau 
išgarsėję bei laisvę atgavus atpažintieji knygnešiai 
buvo Jurgis Bielinis. Stasys Didžiulis, kun. M. 
Jurgaitis, D. Vičas, P. Mikolainis, kun. St. Gimžaus
kas, J. Miliauskas-Miglovara Atsirado ir ištisos 
knygnešių organizacijos, kaip Atgaja, Garšvių 
kaimas (J. Bielinio centras). Aušrinė, Atžala. Aksti 
nas, Sietynas, Teisybė, Pašvaistė, Lizdas, Kūdikis, 
Žiburėlis ir Žvaigždė. Žymiausias Suvalkijos 
knygnešys buvo kun. M. Sidaravičius, turėjęs centrą 
Sudarge. 

Rusų tikslai ir pr iemonės 
Siekdama hegemonijos Iietuvoje Rusija metodiš

kai plėtė rusinimo politika, pirmiau uždariusi 
lietuviškas mokyklas, o 1864 m. uždraudusi spaudą 
lotynų raidėmis. Po 1863 m. sukilimo griežtinant 
režimą Vilniaus generalgubernatorius Mikalojus 
Muravjovas pradžioje tik žodžiu įsakė spaudos 
cenzūrai nepraleisti leidinių lotynų raidėmis, o jau 
1864 m. pavasarį sudarė komisiją lietuviškiems 
spaudiniams rusiškomis raidėmis leisti, kurion įėjo 
lenkas St. Mikuckis, rusas J. Krečinskis ir du lietu
viai — lietuviškų spaudinių cenzorius stačiatikių 
šventikas A. Petkevičius ir liaudies švietėjas bei 
kelndorininkas l^aurynas Ivinskis. Kitų rusų 
talkinami šie žmonės sudarė rusų raidyną, vadina
mą „graždanka", pritaikytą lietuviškiems žodžiams, 
lietuviai šitokias raides pajuokiamai vadindavo 
..kirvukais". 

Gegužės mėnesį Muravjovas gavo caro Alek
sandro II pritarimą lietuviškai spaudai uždrausti ir 
kiek vėliau atspausdino pirmąją lietuvišką knygą 
rusų raidėmis — ..Abėcėlė žemaitiškai lietuviška". 
Spaudos draudimo įsakymą paske'hė Muravjovo įpė
dinis generalgubernatorius K. Kaufmannas. 1865 m. 
išgavęs Rusijos vidaus reikalų ministerio Valujevo 
potvarkį, o l̂ fifi m. buvo papildytas caro dekretu. 
kad mokslo reikalams lietuviškieji tekstai būtu taip 
pat spausdinami rusiškomis raidėmis. 

Tačiau abu šie potvarkiai viešai niekad įstaty
mais nebuvo paskelbti Vėliau šis faktas buvo 
pagrindas lietuviams laimėti dvi bylas 1900-1903 m. 
inž. A. Macijausko ir P. Višinskio dėl lietuvių kalba 
plakatų ir vaidinimų programų spausdinimo. 

(Bus daugiau) 
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VYTAUTO DIDŽIOJO 
ŠAULIŲ RINKTINĖ 

Pagerbtas sukaktuvininkas 
rinktinės vadas Vladas Ižganaitis 

J . Š L A J U S 

LŠST Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės centras yra 
Brigbton Parko lietuviškoje 
gyvenvietėje. Chicagoje. Čia 
V.D. šaulių rinktinė turi savus 
Šaulių namus, kuriuose per 
visą metų sezoną vyksta rink
tinės ir kitų lietuviškų organi
zacijų pokyliai, susirinkimai, 
minėjimai ir kiti renginiai. Š. 
m. vasario 1 d. šiuose savuose 
Šaulių namuose įvyko metinis 
rinktinės narių susirinkimas, 
atsitiktinai sutapęs su rink
tinės vado Vlado Išganaičio 
65-rių metų Šaulių sąjungai jo 
veiklos sukaktimi. Susirin
kime buvo pilna salė rink
tinės narių. Susirinkimą pra
dėjo V.D. Šaulių rinktinės 
garbės pirmininkas Vladas 
Išganaitis. Paminėta, jog 
nusipelnęs Šaulių sąjungai, V. 
Išganaitis dar yra ir sąjungos 
garbės narys, LŠST centro 
valdybos pirmasis vicepir
mininkas ir apdovanotas 
Šaulių sąjungos garbės žyme 
nimis. 

Pirm. Išganaitis šia proga 
pasakė reikšmingą įžangini 
žodį. Susirinkusiem šauliam 
jis palinkėjo asmeniškos lai
mės ir sėkmės, o šauliškoje 
veikloje — vienybės ir ištver
mės. Padėkojo rinktinės šau
liams už moralinę ir medžia
ginę paramą rinktinei ir už 
šaulišką pasiaukojimą dirbti 
pavergtos Lietuvos labui. 

.Paminėjo, jog daug rinktinės 
narių iškeliavo amžinybėn, 
kurių pavardės matomos 6 a 
esančiose gedjulo vinjetėse. Bet 
rinktinės sąstatas beveik nesi
keičia — mirusių vieton rink-
tinėn ateina nauji nariai. 

Saulių vardas visuomenėje 
yra geras, užtai, tęsė rinktinės 
vadas, galime didžiuotis ir 
džiaugtis . Tačiau mūsų 
džiaugsmą truputį temdo šau
lių horizonte pasirodantys 
tamsūs debesėliai. Tą saky
damas neturiu omeny kokį 
nors šaulių dalinį, bet visą 
Šaulių sąjungą. Galbūt, kad 
tai ilgos emigracijos pada
rinys ir mes pradedame sirgti 
emigrantine nostalgine liga. 
Mes daromės išdidūs, nepap
rastai ambicingi ir priekabin
gi, o kartais ir akyse vienas ki
tam pasakome neleist inų 
žodžių, ir vienas kitą užgau
name, net savo tarpe vieni pas 
kitus neieškome ir nematome 
gerų savybių, pliusų, bet 
prisispyrę ieškome blogybių, 
kurių kartais ir nėra. Tuomet 
mėginame sufabrikuoti ir 
kitam tai prikabinti. Tas. atro
do, dar būtų tvarkoje, bet mes 
visi dar save skaitome gudres
niais, geresniais ir vienas už 
kitą didesniu viršininku. Tas 
rodo. kad į mūsų sąjungą 
braunasi šios nedorybės, bū
tent: nesantaika, intrigos, 
pavydas ir tuščios garbės troš
kimas. Tos nedorybės yra 
menkavertės. tatiau jos yra la
bai žalingos. 

Tad jei mūsų tarpe atsiran
da nesusipratimų — savo 
tarpe juos broliškai išsiaiškin
kime, vieni kitiem ištieskime 
brolišką ranką ir visi gerai 
įsisąmoninkime mūsų sąjun
gos įkūrėjo Vlado Putvio tes
tamentinius žodžius: „Šauliai 
yra riteriai: s i lpnesniam 
padeda, nesugebantį pamoko, 
skriaudžiamą užstoja" Jei 
mes tais kilniais žodžiais 
vadovausimės ir juos uoliai 
pildysime, tai Šaulių sąjun
goje klestės santaiką ir broliš
kas sugyvenimas. Vladas 
Išganaitis baigęs savo žodį. 
metiniam susirinkimui vado
vauti pakvietė pirmąjį rink
tinės vaidybos vicepirm. Al
fonsą Paukštę. 

Vicepirm. Paukštė, tęsda 

mas susirinkimą, paaiškino, 
kad mūsų rinktinės vadas, 
sąjungos garbės narys Vla
das Išganaitis šiandien šven
čia 65-rių metų šauliškos veik
los sąjungoje sukaktį. Šios 
didžios sukakties proga nori
me įteikti jam specialų pager
bimą — adresą trijų šaulių 
vienetų vardu: V.D. šaulių 
rinktinės valdybos, gen. Dau
kanto Jūrų šaulių garbės šau
lio kuopos pirm. Edvardo Ven-
giansko ir Klaipėdos Jūrų 
šaulių kuopos pirm. Juozo 
Mikulio. Adresą paruošė ir jį 
perskaitė E. Vengianskas. 
Sukaktuvininką jis pasvei
kino tardamas, jog šitokia 
šventė Šaulių sąjungoje, esu 
tikras, yra pirmoji, nes 65-rių 
metų gyvenimas veda jį į 
pensininko amžių, o čia jūsų 
pirmininkas Vladas Išganai
tis išgyvena 65-rių metų 
sukaktį, kai dirba Lietuvos 
Šaulių sąjungos gerovei. Šia:' 
dien jo pasakytos prasmingos 
mintys gali būti išsakytos tik
tai žmogaus, visą gyvenirrą 
praleidusio Šaulių sąjungos 
gretose. Adreso įteikimą susi
rinkimas palydėjo gausiais 
plojimais. Sugiedota ..Ilgiau
sių metų!" 

+ * 
' i 

Vladas Išganaitis — sukaktu
vininkas 

Nuotr. P. M alėtos 

Šaulių r inkt inės pirm. 
Išganaitis padėkojo trims 
Chicagos šaulių daliniams už 
dovaną ir prasmingus linkė
jimus, jausdamas, kad šauliai 
jį mėgsta kaip ir jis Šaulius. 

Po to, susirinkimo pirm. 
Paukštė pakvietė š. Petrą 
Menkeliūną, asistuojant rink
tinės šaulių moterų vadės 
Marijos Dapkienės pava
duotojai Monikai Gudaitienei 
ir š. Sofijai TamuleviČiūtei-
Ferro. kurios įteikė sukak
tuvininkui Išganaičiui dova
ną . P . M e n k e l i ū n a s 
sveikinimo žodyje palinkėjo 
jam dar ilgai vadovauti V D. 
rinktinei. 

Pagal darbotvarkės eigą 
vicepirm. Paukštė apžvelgė 
rinktinės metinę veiklą. Pami
nėjo, kad rinktinėje dabar yra 
850 narių; paaiškino apie kul
tūrinę veiklą apie 30 mirusių 
per metus šaulių atsisveiki
nimą ir palydėjimą, su vėlia
vomis organizuotą dalyvavi
mą tautinėse šventėse ir kitose 
įvairiose iškilmėse, kultūrinę 
veiklą, vaidinimus ir t.t. 

Pagal darbotvarke V.D. šau 
lių rinktinės valdyba pasiūlė, 
kad šaulių veiklai nusir< 
niusį Algį Regį išrinkti V.,, 
šaulių rinktinės garbės šau
liu. Susirinkimas pasiūlymą 
priėmė gausiu rankų plo
jimu. Ikonas Juozapavičius. 
V.D. Šaulių namų administra
torius, perskaitė 1986 m 
finansinę apyskaitą. 1987.1.1. 
kasoje buvo 1592 dol. 

Klemensas Juškevičius, 
V.I). Šaulių rinktinės iždinin
kas, pranešė, kad 1986 m. 

CLASSIFIED GUIDE 

Los Angeles T kanalas, rodęs TV filmą „Ameriką"' teiravosi etnikų reakcijų į šį filmą. Nuotrau
koje tėvas ir sūnus — inž. Rimtautas ir Tadas Dabšiai savo bute, 7 kanalo apklausinėjami dali-
dvit-jų kartų.kartų lietuvių perspektyva apie komunistinę okupaciją. Mikrofoną palaiko Virgili
jus Kasperavičius. 

Nuotr. Albert Hartshorn 

pajamų turėjo 58,202 dol., 
išlaidų 16,814 dol., 1987.1.1 — 
4L388 dol. Kontrolės komisi
jos protokolą perskaitė K. 
Povilaitis. Saulių namų ir 
rinktinės piniginė atskai
tomybė vedama tvarkingai ir 
teisingai. Susirinkimo buvo 
patvirtinta 

JAV-se pirmuoju šaulių 
atsteigimo vienetu buvo 1954 
m. rugpjūčio 15 d., iniciatorių 
A. Valatkaičio. Vaidevučio, 
pulk M. Kamanto ir kitų. 
įsteigtas šaulių būrys, o po 
kelerių metų persiorganizavęs 
į V.D. kuopą. 1974 m. sausio 
mėnesį, pirmininkaujant VI. 
Išganaičiui, kuopa buvo per
organizuota į Vytauto Didžio
jo šaui;ų rinktinę kuriai VI. 
Išganaitis tebevadovauja ir 
dabar. Ilgainiui rinktinė išau
go į stiprų organizacinį jun
ginį. 1984 m. rinktinė atšven
tė 30 metų veiklos sukaktį. 
Rinktinės veikla dar daugiau 
išaugo, kai 1975 m. nupirko 
Hollyvvood svetainės apdegu
sius namus, juos atstatė, 
išpuošė ir 1976 m. iškilmingai 
atidarė savus Šaulių namus, 
kuriuose dabar vyksta ne tik
tai šaulių, bet ir kitų organi
zacijų kultūriniai bei pramo
giniai renginiai. Su įrengtu 
puošniu baru, modernia vir
tuve ir inventoriumi namus 
vertina apie ketvirtį milijono 
dolerių. 

Rinktinės centras yra Brigh-
ton Parko lietuviškoje kolo
nijoje, Chicagoje. Rinktinė su 
savo vėliavomis bei šauliška 
rikiuote dažnai dalyvauja 
savo ir kitų lietuviškų organi
zacijų ruošiamuose didžiuo
siuose renginiuose - minėji
muose, bažnyčiose, salėse, 
iškilmėse Jaunimo centre prie 
Laisvės paminklo ir kt. Rink
tinėje veikia Meno kuopelė, 
kuri kasmet paruošia bent 
vieną vadinimą. Meno kuope
lei dabar vadovauja J. Pet
rauskas. Veikia ir tautinių 
šokių grupė ..Vytis", kurios 

VAIŠINGUMAS IR 
ŠEIMININKO ATSAKOMYBĖ 
Buvo laikai, kada vaišių 

pasisekimas buvo vertinamas 
ištuštintais buteliais. Juo dau
giau ištuštinta, juo vaišės 
būdavo šaunesnės. Kitos die
nos nemalonus galvos skau
dėjimas primindavo praleistą 
naktį. Dažnu atveju smulk
menų prisiminimas prilygo fil
mo nutrūkimui. Džiaugėsi tas, 
kuriam pavyko šiaip taip 
parkrypuoti namo. Nepavy
dėtinai pasijausdavo tas , ku
ris atsibusdavo daboklėje. 

Apiinkvbėms keičiantis, kei
čiasi ir papročiai. Senas įpro
tis, prieš išleidžiant svečią, 
siūlyti „dar vieną ant kelio
nės" neberanda pritarimo. 
Kiekvienų švenčių metu ant 
Amerikos greitkelių žūsta šim
tai automobilistų. Daugeliu 
atvejų susidūrimai įvyksta 
kakta kakton. Tokio susidūri
mo pasėkoje tikroji tragedija 
yra, kada žūsta ir niekuo dėti 
asmenys. Neblaiviam vai
ruotojui suverčiama visa kal
tė. Girtumo pasėkoje mate
rialiniai nuostoliai siekia 26 
bilijonus per metus. Fiziniai 
nukentėjimai, yra neapskai
čiuojami. 

Kai kuriose vietovėse nelai
mingų atsitikimų kaltinami ne 
tik neblaivūs vairuotojai, bet 
ir vaišių rengėjai, kur vai
ruotojo buvo pasigerta ir 

vadovė Violeta Smieliauskai-
tė. Veikianti am Moterų okte
tui vadovauja muz. J. Sodai-
tis. Turinti didelę biblioteką, 
tvarkomą K. Juškevičiaus, 
rinktinė taip pat yra išleidusi 
keletą knygų. Stambiom au
kom paremia spaudą, radiją, 
švietimą ir kt. Rinktinės šau
lių moterų vadovė yra Marija 
Dapkienė. (Naudotasi rink
tinės 30 m. sukakt. leidiniu). 

vaiši ngas šeimininkas gali 
būti patrauktas atsakomybėn. 
Nemaloni padėtis. Dar liūd
niau, kai yra prarastos gyvy
bės. 

Pasilikti vaišingu šeiminin
ku ir neprarasti draugų vienas 
automobilistų klubas pataria 
naudotis šiais patanmais: 

Pačioj pradžioj sutarti kas. 
vaišėms pasibaigus, veš ką. 

V a i š i n a n t alkoholiniais 
gėrimais, turėti pakankamai ir 
gaivinančių gėrimų. 

Užkandžių Įvairumas ir jų 
p a s i ū l a t u r ė t ų s v e č i u s 
patraukti jų skanumas. Veng
ti sūrių bei karčių užkandžių, 
nes jie sužadina troškulį. 

Neraginti ištuštinti stik
liuką. Pripildyti tik jam pra
šant. 

Atsiminti, kad 12 uncijų 
alaus butelis, 5 uncijų vyno 
stiklas ir pusantros uncijos 
degtinės stikliukas turi tą 
pačią svaiginamąją galią. 

Valandą prieš skirstantis, 
svečius vaišinti kava. arbata 
arba kitais dezertiniais už
kandžiais. 

Žinoti, kad t ik laikas pra
blaivina apsvaiginimą. 

Nepajėgų vairuoti nuvežti 
namo arba pas save apnakvy-
dinti. Tuo bus parodytas tik
ras svetingumas. 

Kuo daugiau šeimininkas 
girdės ..Ačiū. Man užteks. Aš 
vairuoju'", tuo ramiau, sve
čiams išsiskirsčius, galės atsi
dusti. 

Edm. Jakaitis 

Gamta, kaip Dievo kvėps-
mas, alsuoja stačiai į žmo
gaus širdį. į patią sielą ir 
išstumia visa. kas nereikalin
ga ir negera. 

M. Kat i l i šk is 

•NUOMOJAMA — n * IENT 

Brighton Parke švarus 4 kamb. 
butas — suaugusiems be gyvuliukų. 
Garo šiluma, elek. apsimokanti nuom. 
plius užstatas. Skambinti 

927-4411 

i REAL ESTATE 

FOR SALE 

SIDABRINIS DATSUN 
1980 metų — Įkainuota greitam par
davimui. Skambinkite po 6 v.v. 
savaitės dienomis. 

925-2082 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
S " I ;—:—> 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdrauclą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va We$t 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel . 636-2960 

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

K. ČUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol. 
Illinojaus gyventojai moka $4.24 

Plat ina j 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

5620 So. Claremont, 
Chioago, IL 60636 

tr 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St, 

Chioago, IL 60629 
M M M M M I I 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chte*"" IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida < 
Suredagavo 

Juzė Dauivardlenė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

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

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS. 
4545 W. «3rd St., 
Chlcago, l t 60629 

m A?tS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7 6 7 0 6 0 0 

ARTI PAVASARIS. 
JAU PRASIDĖJO NAMŲ 

PARDAVIMAS. 
Jei norite namą parduoti, galiu 
nemokamai įvertinti ir susitarus par
duoti. Turiu laukiančius pirkėjus. 
Prašau paskambinti po 3 vai. p.p. 

778-6916 
Brokeris P. ŽUMBAKIS 

_n< 
KMIECIK REALTORS 
7922 S.PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1-4 

3940 W. 69 PI. 
5 kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas 

rūsys. 2 maš. garažas. Daug priedų. Labai 
švarus. Puikioje vietoje. Arti krautuvių. 
Skambinkite dabar. 

No. 695 — 64 ir Spaulding 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb 
apkaltas medinis su priekyje d dėle veran
da namas. 3 miegam, plius paneliuota 
veranda. Gražiai išdažytas skiepas, naujas 
centr. pečius, naujos rinos ir nutekamieji 
vamzdžiai Didelis kiemas vaikams žaisti. 
Skubėkite prie telefono — skambinkite 
dabar 

No. 7S0 — 46 Ir Karlov — 2 aukštų, 3 
m. mūras, 3 miegam, ir is/4 prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 2V2 
auto. mūro garažas: atskiras šildymas. Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

Policininkai • Gaisrininkai 
No. 764 — 64 Ir Unvndats 3 mieg 

gražus mūrinis namas su natūraliu židiniu 
šeimos kamb.. pusiau baigtas skiepas, 1V* 
prausyklos, šoninis įvažiavimas į 2 auto. 
mūr. garažą. Didelis sklypas vaikams ža>sti, 
daug priedų — labai geras. Skambinkite 
dabar. 

No. 803 — Tinkantis karaliui. 6 kamb 
mūras su 3 dideliais miegam.. 3 atskiros 
prausyklos, užbaigtas skiepas — baras su 
bėgančiu vandeniu * auto garažas, nau
jas nuo sienos iki sienos kilimas. Geresnis 
už puikų, švarus. St. Nick's parapijoje. 
Geras pirkinys — protingai pasielgsite pa
skambindami dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daug;au stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Cicero Vasario 16-tosios minėjimas, kurį suruošė Altą. Viduryje kun. B. Rutkauskas, jo deftinėje 
— šaulių motėm vadovė A. Kirvaitytė. deftinėje — sol. Aldona Buntinaitė 

Nuotr. C. Genučio 



Baltimore, Md. 
J O N O ŽUKO 
KONCERTAS 

Marijos, mūsų Karalienės, 
katedroje Baltimorėje 1986-87 
m. koncertų serijoje vėl pasiro
dė mūsų žymus vargonų 
virtuozas Jonas Žukas, prieš 
pusšimtį metų studijavęs 
vargonų meną pas garsų 
prancūzų kompozitorių ir 
interpretatorių Marcei Duprė. 
Pirmąjį kartą šioje katedroje 
J. Žukas koncertavo daugiau 

kaip prieš trejus metus, t.y. 
1983.X. 30. šiemet jo koncertas 
vyko vasario 8 d. 5:30 vai. p.p. 

Katedra buvo nepilnai 
apšviesta Piliorių linijos šovė
si aukštyn į šešėliuotas lubas. 
Altorius skendėjo prieblan
doje. Tik didžiulis kryžius švel
niai atmušė negausių lempų 
šviesas. Bet vargonuose jau 
buvo šviesu. Matėsi maestro, 
atsisėdęs prie klaviatūros. Ir 
štai sugaudė įspūdingoji J. S. 
Bacho Toccata ir Fuga d moli. 
Po jos S. Karg-Elerto choralo 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. vasario mėn. 26 d. 

— improvizacijos „In dulci 
Jubilo" akordai vietomis aidė
jo, lyg būtų choras giedojęs. 
Toliau maestro atliko Sir Ed-
ward Elgar sonatą g, Op. 28 ir 
po trumpos pertraukos Louis 
Vierne simfoniją nr. 2. Op. 20, 
Robert Tvvynham interliudą 
v a r g o n a m s i r H e n r y 
Mulet , ,Tu es P e t r u s " . 

Buvo susirinkęs būrys lietu
vių baltimoriečių vargonų 
muzikos mėgėjų ir paties 

maestro gerbėjų. Atvyko kele
tas lietuvių ir iš gretimojo 
Washingtono. Klausytojų 
skaičių gerokai padvigubino 
amerikiečiai vargonų mėgė
jai. 

Būtų malonu, kad muz. J. 
Ž u k a s g a l ė t ų d a ž n i a u 
atsilankyti Baltimorėje ir 
p r a t u r t i n t i k l a u s y t o j u s 
griausminga, o kartais ir labai 
švelnia vargonų muzika 

A. Rdžs. 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS 

darbams remti aukojo (nuo 1986.XII.1 ligi 1987.1.31) 

Su Prancūzuos lietuvių kapelionu lietuviai iš Amerikos. Iš kairės: dr_ F S į ^ ^ ^ " * * " * 
kienė, Paryžiaus lietuvių kapelionas kun. J. Petrošius, dr. A. Razma ir B. Zalatoriene. 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

PAVYKĘS 
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS 
Negausi Putnamo lietuvių 

kolonija, sudaryta būrelio 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių, būrio 
pensininkų ir tik kelių jaunes
nio amžiaus žmonių bei kelių 
dešimčių seselių vedamuose 
globos namuose gyvenančių 
l ietuvių, minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo — Vasario 16-tosios 69-tąją 
sukaktį š.m. vasario 8 d 

Minėjimas pradėtas pamal
domis 8 vai. ryto vienuolyno 
kop lyč io je . Šv. M i š i a s 
koncelebravo vyskupas Anta
n a s Deksnys, bes i lankąs 
Putname ir tą dieną išvykęs į 
Europą, ir kapelionas kun. V. 
Cukuras . Pamoksle kun. 
Cukuras, turėdamas pavyz
džius tos dienos Evangelijoje 
minimus švyturius, kvietė 
prisiminti lietuvių tautos 
švyturius, kurių ji turėjo ir 
dabar turi nemažą skaičių. Bet 
šiandien ypač prisimintini du: 
dr. Jonas Basanavič ius , 
tautos žadintojas prisikėli
mui, ir arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, pasižymėjęs dory
bėmis, kėlęs tautiečių tikėjimą 
į Dievą ir pasistengęs įsteigti 
Lietuvos Bažnyčios provin
ciją. Abiejų veikla prasidėjo 
jiems esant toli nuo Lietuvos. 
Pamokslininkas ragino visus 
sekti jų pavyzdžiu: tapti, jei ir 
ne ž i b u r i a i s , t a i b e n t 
žiburėliais tėvynės ir jos 
žmonių labui. 

Visuomeninis dienos minė
jimas vyko Matulaičio namų 
salėje 3 vai. p.p. Minėjimą 
pradėjo, paaiškino dienos 
reikšmę ir jį pravedė LB 
apylinkės pirm. dr. Juozas 
Kriaučiūnas. Kun. V. Cuku
r a s pakviestas sukalbėjo 
pradžios maldą. Kandidatė 
(novicijė) seselė Kar ina 
Vaznytė perskaitė Connecti-
cut valstijos gubernatoriaus 
Wm. O'Neill minėjimui skirtą 
p r o k l a m a c i j ą , k u r i o j e 
p a s i d ž i a u g i a m a l i e tuv ių 
imigrantų įnašu į valstijos 
gerovę ir išreiškiama viltis, 
kad Lietuva vėl bus laisva. 

Inžinierius, visuomeninin
kas, pasireiškiąs ir spaudoje, 
dabartinis Connecticut LB 
a p y g a r d o s p i r m i n i n k a s 
J aunu t i s Nasvyt is , kurį 
s u s i r i n k u s i e m s p r i s t a t ė 
pi rni ininkaujant is , skaitė 
p a s k a i t ą . S v a r b i a u s i o j i 
paskaitos mintis: tautos laisvė 
ir nepriklausomybė iškovoja
ma ir palaikoma jos žmonių 
g y v y b i ų a u k o m i s ir 
pasiaukojimo darbais. Lietu
vių tautos žmonės aukojosi už 
laisvę praeityje, daro tą ir 
dabar, tai tautai laisvė nušvis 
ir Lietuva bus laisva. Iietuvai 
laisvę atgauti turime visame 
pasaulyje ieškoti paramos, nes 
daugybė žmonių tautų laisvei 
pritaria ir laisvę užgniaužian
čius smerkia. Paskaita kėlė 
patriotizmą ir, daugelio 

klausytojų pasisakymu, giliai 
įsmigo į sąmonę. 

Tuoj po paskaitos, visiems 
sustojus, prisiminti ir pagerb
ti už Lietuvos laisvę žuvusieji 
ir nukankintieji nuo Lietuvos 
valstybės kūrimosi ligi dabar
tinių dienų. Prelatui V. Balčiū
nui vadovaujant, sukalbėta už 
juos malda. 

Pirmininkaujantis pasiūlė 
visiems priimti rezoliuciją, 
p a s i u n č i a m ą a u k š t i e m s 
Amerikos valdžios pareigū
nams, reikalaujančią keiti 
Lietuvos laisvės reikalus, o 
taip pat neleisti Amerikos 
teismams bendradarbiauti su 
soviev. ; KGB, kad kaitina
mus izmu teistų Amerikos 
te isme ir pakaltintus neleistų 
deportuoti į Rusijos pavergtus 
kraštus. Rezoliuciją angliškai 
perskaitė novicijė seselė 
Karina Vaznytė. Rezoliucija 
vienbalsiai priimta ir LB 
vadovybė ją išsiuntinės. Minė
jimas baigtas visų sugiedotu 
Lietuvos himnu. 

Po to buvo meninė dalis. Ją 
dainomis atliko Hartforde 
susikūręs vyrų kvartetas „Vy
tis", vadovaujamas muziko 
Jurgio Petkaičio. Kvarteto 
nariai Vytautas Adamke-
vičius (poetas, rašytojas, žino
m a s Leono Lėto vardu), 
Jaunutis Nasvytis, Juozas 
Tarėnas ir Alfonsas Zdanis. 
Jie dviem išėjimais padaina
vo po keturias patriotines ir 
tėvynę aukštinančias dainas, 
baigdami giesme „Iietuva 
brangi". Plojimams nepaliau
jant, kvartetas dar pridėjo 
Bramso valsą. Dainos kėlė 
klausančiųjų dvasią. Daugelis 
pageidavo, kad kvartetas būtų 
pakviestas atlikti koncertą, 
bet tai jau ateities reikalas. 

Po to visi dalyviai, kurių 
buvo apie 70, jų keli buvo 
važiojamose kėdėse, toje pačio
je salėje pabendravo, užkando 
ir išgėrė kavos. Vaišių 
patiekalai buvo daugiausia 
paruošti seselių namų virtu
vėj dirbančiųjų. 

Minėjimo dieną rinktos 
aukos Lietuvos laisvinimo 
organizacijų veiklai remti. 
Lietuvių tautos fondui — 
Vlikui surinkta 935 doleriai. 
LB — 795 dol. ir Altai — 451 
dol. Tai didelė suma iš tokios 
mažos lietuviškos kolonijos. 

no lietuvius, kur jie bebūtų, 
prisiminti tautos praeitį — 
istoriją ir priminti sau ir 
pasaulio žmonėms laisvės 
Lietuvai reikalą. Kiekvienas 
lietuvis turįs būti priminėju ir 
žiburiu to siekimo, kaip buvo 
žiburiais dr. Jonas Basana
vičius ir arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Per Mišias seselės 
ir bažnyčioje susirinkusieji 
giedojo tautos šventėms skir
tas Mišių giesmes. 

Po pamaldų visi dalyviai, iš 
viso apie 40 asmenų, susirin
ko į vienuolyno valgomąjį, kur 
buvo atlikta neilga minėjimo 
programa, pradėta visų sugie
dotu l ietuvos himnu. Vieti
niai L. Pet ravič ienė , V. 
Abromaitis, poetė D. Sadū-
naitė. P. Totorailienė jausmin
gai perskaitė po eilėraštį, 
keliantį tėvynės meilę ir aukš
tinantį jos grožį. Eilėraščiai 
parašyti J Marcinkevičiaus, 
J. Miškinio. J. Degutytės, E. 
Nazaraitės ir V. Putino-
Mykolaičio. Vienas eilėraštis 
skaitytas ir improvizuotas 
dviejų skaitytojų. Rašytoja D. 
Augienė, kuri ir vadovavo 
programai, perskaitė J. Aisčio 
„Šilainę", o dr. Č. Masaitis 
pabaigoje perskaitė kun. J. 
Kučingio parašytus „Lietuvos 
testamentiniai žodžiai", sukur
tus pagal 10 Dievo įsakymų 
ir nurodančius lietuvio parei
gas. Tiesa, šie žodžiai jau buvo 
skai tyt i pa ska i t i n inko J. 
NasvyČo vasario 8 d., bendruo
menės suruoštame minėjime, 
bet jų pakartojimas reikalin
gas jau nemažam skaičiui 
lietuvių. Viename eilėraščių 
skaitymo tarpe buvo įterpta 
daina „Kur bėga Šešupė", o 
pabaigoje — ..Lietuva brangi". 
Abi dainos sukurtos Maironio 
ir ha rmonizuotos muziko 
Sasnausko. J a s moka ir daina
vo visi dalyviai. 

Po to buvo visų bendra 
vakarienė. Jos metu sveikinta 
seselė Pau lė , vienuolijos 
provincijole, nes tai buvo jos 
gimtadienio sukaktis. Daina 
palinkėta jai viso geriausio. 
Vakarienę baigus, visi dar 
pabendravo ir padainavo 
keliolika dainų iš Dainorėlio. 

Taip vienuolyno seselės, 
Putnamo lietuviai visą savaitę 
gyveno Lietuvos prisimini
mais ir rvžtu padėti tėvynei. 

/ Kr. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

VIENUOLYNE 
Pagrindiniuose vienuolyno 

namuose suruoštas Vasario 
16-tosios minėjimas vasario 16 
d. M i n ė j i m a s p r a d ė t a s 
p a m a l d o m i s v i e n u o l y n o 
koply6oje 5 vai. p.p. Mišios 
laikytos lietuvos ir lietuvių 
intencija, taip pat prisiminta 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
kankinius. Mišioms vadovavo 
kun. V. Cukuras. su juo 
koncelebruojant prel. V. 
Balčiūnui, kun. R. Krasaus
kui, kun. A. Petraičiui. Mišių 
lekcijas skaitė kun. Krasaus
kas ir prel. Balčiūnas. 
Pamoksle kun. Cukuras skati-

T I K R I N S MOKYKLŲ 
B I U D Ž E T U S 

Visose Chicagos miesto 
mokyklose tėvai pakviesti 
dalyvauti mokyklų biudžetų 
patikrinime. Pradžios mokyk
lų biudžetai bus tikrinami ko
vo 7 d., o aukštesnių — kovo 
12d. 

UŽSIDĖTI DIRŽUS 
V A I R U O J A N T 

JAV Aukščiausias teismas 
patvirtino Illinois valstijos 
nuostatą, kad važiuojant auto
mobilių vairuotojas ir jo sėdin
tysis privalo užsidėti diržus. 
Nepildantiems šio nuostato 
policija turi teisę užkrauti 
pabaudą. 

$3,650.00: Nekalto Prasidėjimo se
selės (iš viso $7,6OO.0O>. Putnam, CT. 

S3.000.0C. Dr. Linas Sidrys(Iš viso 
$4,000.00), Palos ffills, IL. 

$1,000.00: Dr. Petrą r Stefa Kisie
liai, Cicero. IL. 

P o $500.00: Marytė Anta 
naitis-Shalllns (iš viso $1,000.00', 
Vvoodhaven, N.Y.; Antanas ir 
Gabrielė Bakšiai (iš viso $550.00\ W. 
Hartford, CT; Ateitininkų sendrau
giu centro valdyba. Worcester. MA: 
Dalia Ir Rimantas Ivaškos, Boston, 
MA; Jus tas ir Janina Lieponlai. 
Lockport. IL. 

$485.00: Jonas Rimša. Hartford. 
CT. 

$350.00: Jonas ir Elena 
Matulaičiai, Los Angeles. Ca. 

P o $300.00: Kun. Juozas Grabys. 
Vvatervliet, N.Y.; dr. A. Matukas, 
Putnam, CT. 

Po $250.00: Alberta- Kerelis. Palos 
Park, IL; dr. Adolfas ir Algė Šležai, 
Flossmoor, IL. 

$201.95: Miami Amerikos lietuvių 
piliečių klubas, Miami. FL. 

$200.00: Kun. Venceslaus Siliaus-
kas, Tustln, CA. 

$165.62: Adelaidės Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga, Adelaidė. 
Australija. 

$150.00: Juozas Dėdinas, Chicago, 
IL. 

Po. $100.00: Tadas vr Česlava 
Aleksoniai, Braintree. MA; Bronius 
ir Petrė Andriukaičiai, Chicago, IL: 
dr. Jonas ir Dana Bilėnai. Hun-
tmgton, N.Y.; Justinas ir Elena Dir 
ginčiai, St. Petersburg Beach, FL; 
Valerijus ir Teresė Gražuliai. West-
land, MI; Eugenija Liaugaudienė. 
Parsippany, N.J.; Lietuvos Vyčių 
25-ta kuopa, Cleveland, OH; dr. Jus
tinas ir Regina Pikūnai, Detroit, MI: 
dr. Antanas ir Elena Razmos, Wilm-
ington, IL: Stasys ir Elžbieta Rudžiai. 
Worcester, MA; Petronėlė Strumskie-
nė, Chicago, IL; Vincas ir Ona Šalčiu-
nai, Port St. Lucie, FL; dr. Ro
mualdas ir Aleksandra Zalubai, 
Silver Springs. MD. 

$75.00: Vytautas ir Marija 
Oniūnai, Juno Beach, FL. 

Po $50.00: Kazimieras ir Ona 
Bagdonai , Chicago, IL; Petras 
Gailiūnas. Palm Beach,FL; Vytautas 
ir Palmira Janušoniai, Dousman, MI: 
Adolfas Jaras. Ker.osha, WI: Antanas 
ir Bronė Jucėna:, Centerviiie. MA; 
Stasys ir Bronf Juozapavičiai. St. 
Petersburg Beach. FL; Gražina Ken-
ter, Danbury, CT; kun. Vytautas 
Mankeliūnas. Bogota, Kolumbija; 
Vytautas MažeL?. Ridgev xl. N*.Y.; 
Vladas Petrauskas (iš . J $65.00), 
North Chicago. I L; Aldona Prapuo-
lenytė. Cicero. IL: Algis ir Birutė 
Prasauskai. Lomita, CA; kun. Jus
tinas Steponaitis (iš viso $550.00). 
Athoi, MA; Kn-tina Šilkaitis, Cla-
rendon Hills, IL 

$40.00: Aloyza- ir Gražutė Siručiai 
(iš viso $80.00'. Santa Monica, C A. 

$35.00: RoberMs Milkaitis, Edge-
wood, R.I. 

$30.00: Z. ir M. Strazdai. Lake 
Worth, FL; Jonas ir E. Vainiai. E. 
Northport, N.Y 

P o $25.00: Jurgis ir Teresė Alens-
kai, Lemont. IL: Danutė Bobelienė, 
Macsapeąua P'.rk. N.Y.; Saulius 
Darnusis, Hermosa Beach, CA: A. 
Dirgėla, Evergreen Park, IL: Vincas 
ir Petrė Dubau=kai, Woodhaven. 
N.Y.; Frank Janulis, Chipley. FL: 
Benediktas ir Akvilė Karkliai, 
Cleveland, OH: Alfonsas ir Antanina 
Lauraičiai. La Grange Park, IL; 
Povilas Mikšys iš viso $50.00) Juno 
Beach, FL; Vytautas ir Genovaite 
Musoniai (iš viso $35.00), Oak Lawn. 
IL; Teodora Penikienė, Woodhaven. 
N.Y.; Liucija Pe'r konis. Juno Beach. 
FL: Algirdas ir Gražina Petruliai, 
Jupiter. FL; V rimantas ir Nijolė 
Raišiai, Mercer I-land, WA; Joana 
Sabaliauskas. B airstown. N.J.; Sta 
sys Santvaras. S Boston, MA; Marius 
ir Katrytė SodoTV.ai. Juno Beach. FL: 
Antanas ir Amela Steponauskai. 
Juno Beach. FL Berta Stoškus. Pro 
vidence. R.I.; J 'nas ir Janina Šalnai. 
Juno Beach. F'. Homas ir Gertrūda 

Shatai. Huntsville. AL; Kazvs ir 
Genovaitė Trečiokai, Union, N.J.; 
Eugenijus ir Irena Vilkai, Valencia, 
CA; John & Geraldine Zemis, An-
dover, MA; Juozas ir Ona Žilioniai, 
Cleveland. OH 

Po $20.00: Stasys Balčiūnas, Juno 
Beach, FL; Regina Barauskas viš viso 
$120.00). Melrose Park, IL: Aldona 
Grlškiene (ii viso $40.00', Chicago, 
IL; Jonas Gudėnas, Euclid, OH: 
Henr ikas ir Salomėja Idzeliai, 
Cleveland, OH; Algirdas ir Viktorija 
Karaičiai, Unicn Pier, MI; Jonas ir 
Julija Kučinskai. Miami Beach, FL; 
Frank Petkevich, Great Falls, MT R. 
Plepienė. St. Petersburg Beach. FL: 
A. Rugys, Lantaną, FL: Vytautas Ir 
Julija Rutelioniai, Rockvilie, MD; 
Antanas ir Vladislava Sabaliai, Ro-
chester, N.Y.; Viktoras ir Ona 
Šilėnai, Erie, PA. 

Po $15.00: Allce Dailldis, Palm 
Beach. FL: Bronė Karaška, Delran, 
N.J. 

Po $10.00: Brone Balčiūnaitė, 
Chicago, IL; Antanas Balsys, Kens-
ington, MD; Irena Banai t iene. 
Woodhaven, N.Y.: Donatas Banaitis, 
Vvoodhaven N.Y.; Edvardas ir Geno
vaitė Baranauskai 'iš viso $35.00), 
Shenectady, N Y.; kun. Timothy Bar
kauskas, Doylestov.n. PA; Stasys ir 
Ona Daržinskiai. Ponce Inlet, FL; Vy
t a u t a s ir Aniceta Giedraičiai , 
\Vjllowick. PA; dr. Gedas ir Aldona 
Griniai, Flossmoor, IL; Antanas ir 
Zuzana Janušiai, Livonia, MI; Mrs. 
J. Jokūbaitis. Palm Beach Shores. 
FL; Vincas ir Genovaitė Maciūnai. 
Philadelphia. PA: Viktoras ir Uršulė 
Maiakai, Wailington. N.J.; Leonas 
Morkūnas, Toms River, N.J.; Pilypas 
ir Elvyra Naručiai. Oak Lawn, IL: 
Reuben & Ann O'Janne. Paxton. MA, 
Olga Sakas, Lake Worth, FL: Anna 
Sliteris. Chicago, IL; Albertas Stoš
kus (iš viso $20.00K Chicago, IL: Albi
nas Štaras, Lake Worth. FL: Irena 
Uipaite, Dorchester. MA: J. ir O. 
Vaškai, Cleveland. OH; Rimgaile 
Zotovienė. Juno Beach, FL. 

Po $5.00: Jadvyga Gasiliūnienė, 
St. Petersburg. FL: Anthony & Helen 
Gudeczauskas, Coventry, R.I.; Algis 
ir Jolanta Markevičiai, Chicago, IL: 
Rob Medonis, Jr.. Mt. Lebanon, PA, 
Margaret Rasavage. Dubois, PA. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
SIGITAS ŽEBRAITIS 

J a u suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrėiš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir tėvą, kurio netekome 1986 m. 
vasario 27 d. 

Nors la ikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus a tnašaujamos kovo 1 d. 10:30 vai. 
ryto Sv. Antano, Detroit, M! parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldoseir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Sigito Žebraičio sielą. 

Nuliūdę m o t i n a L i u d v i k a Z e b r a i t i e n ė , s ū n ū s V incas 
ir V i t a s , d u k t ė J u l y t ė . 

Mirus 

A.tA. 
JURGIUI BAUŽAI 

reiškiame gilią užuojautą jo dukrai NIJOLEI, kitiems 
giminėms ir artimiesiems. 

Antane s ir Rose Tamošaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

Parapijos aukojo: 

$505.00: Immaculate Conception 
Church. Cambndge, PA. 

$400.00: St. Casimirs Lithuanian 
R. C. Church, Paterson N.J. 

Po $300.00: St. Casimirs R. C. 
Church. New Haven, CT; St. George's 
Church, Norvvood, MA. 

$246.45: Angelu Karalienės Misi
ja. St. Cathenne, Ont., Kanada. 

Po $200.00: Church of Our Lady of 
Vilnius (iš viso $300.00). New York. 
N.Y.; St. Francis of Assisi R. C. 
Church, Minersville. PA. 

$180.00: St. Alphonse Church. 
Baltimore, MD. 

$120.00: Our Lady of Šiluva 
Church, Maizerville, PA. •• 

$102.00: St. Bartholomew Church. 
VVaukegan. IL. 

$19.00: St. Joseph Church. DuBois. 
PA. 

Lig šiol tik 3% atsiliepė i ligi š.m. 
sausio 31 d. išsiuntinėtus 35,000 laiš
kų, prašant paremti jubiliejaus dar
bus. Todėl, nors jubiliejus jau čia pat. 
dar nesurinkta nė pusės reikiamos 
sumos. Labai dėkojame visiems, 
kurie aukojo. Dar neaukojusiems jau 
pats metas savąja auka prisidėti, nes 
krikščionybė didelė vertybė, o jubi
liejaus darbai teikia nepaprasta 
progą Lietuvai padėt i . Čekius 
prašome rašyti Li thuanian Chris-
tianity Jubilee vardu ir siusti Br 
Polikaitis. 721S So. Fairfield Ave.. 
Chicago, IL 60629 Visos aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

J o n a s Kaval iūnas , 
Vykdomojo komiteto 

pirmininkas 
Kun. Viktoras Dabušis , 

lėšų telk ;mo vadovas 
Bronius Polikaitis, 

iždininkas 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th Av„ Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

11028 Southvvest Hwy.. Palos Hills. Illinois 
Tel. - 974-4410 

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

1446 South 5()th Avenue 
Cicero , Illinois 

Telefonas - 652-1003 

file:///Vjllowick


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. vasario mėn. 26 d. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s , 
rengiamas specialaus komi
teto, bus kovo 28 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Dai
nuos solistai Aldona Stempu-
žienė. Diana Vytel-Vaitelytė. 
Algirdas Brazis ir A. Pavasa
ris. Bilietus ga l ima jau dabar 
įsigyti Vaznelių parduotuvėje. 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
a t e i t i n i n k ų kuopos susirin
kimas bus penktadienį vasa
rio 27 d., pas Zubinus 7:30 vai. 
vak. Adresas: 1451 Wood Ave.. 
Dovvners Grove, 111.. tel. 963-
6123. Atvyks Vi tas Laniaus-
kas. šaunus pereitos vasaros 
MAS ir angliuku komendan
tas, ir aiškins apie OSI. Taip 
pat neužmirškit nario mokes
čio. 

x B a l i u i G a j a u s k u i . 
sąžinės ka l in iu i Sovietų 
Sąjungoje, vasario 26 d. su
kanka 61 metai amžiaus, iš 
kurių 35 metus sėdėjo kalėji
muose arba sunkiųjų darbų 
stovyklose. -Jam išlaisvinti rei
kia duoti telegramas valsty
bės sekretoriui G. Shultzui ir 
sen. Paul Simon. Skambinti 
Western Union operatorei tel. 
1—800—325-6000. p r a š a n t 
operator 9078. Vienos tele
gramos kaina 4.50 dol.. kurie 
bus prirašyti prie telefono 
sąskaitos. B. Gajausko byla 
turėtų būti keliama Vienos 
konferencijoje. 

x Domą P e t r u t y t ė , prity
rusi Montessori metodo auklė
toja ir lektorė . kalbės vaka
ronėje . . Paž ink im va iką" 
penktadienį, kovo 20 d., 7 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Jos labai aktuali tema, kaip 
perteikti mažam va iką lietu
vių kalbą, k a d a vaikas yra 
imliausias, ir kaip padėti vai
kui išmokti skaityti , tiesiogiai 
jo nemokant. JAV LB Švie
timo taryba ir Montessori 
draugija kviečia visus susi
domėjusius, ypač jaunus tėvus 
šioje vakaronėje dalyvauti. 

x R e l i g i n ė s s k a i t y b o s 
b ū r e l i o susir inkimas bus Šį 
sekmadienį, kovo 1 d.. 11:30 
vai. prieš pietus. Jaun imo 
centro 216 kambaryje. Paskai
tininkas bus teisės istorikas 
Jonas Dainauskas . kuris kal
bės apie . . I ie tuvos krikšto 
dokumentaciją". Susidomėju
sieji kviečiami atsilankyti. 

x J A V LB L e m o n t o apy
linkės valdyba ir bažnytinis 
komitetas kovo 3 d., antra
dienį, ateitininkų namų apati
nėje salėje ruošia Užgavėnių 
blynų vakarą. Pradžia 6 vai. 
vakare. 

(pr.) 

x Už a.a. T ė v ą -Juozą Be 
lecką, SJ.. Linkuvietį. šv. Mi
šios bus aukojamos Šv. Kry
žiaus bažnyčioje sekmadienį, 
kovo 1 d. 9 vai. ryto. 

(pr.) 

x J , , D r a u g o " k o n c e r t ą , 
kuris bus kovo 2* d., šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios 
m o k y k l o s a u d i t o r i j o j e 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71 S t . Chicago. 111. 60629. 
Tel. 471-1424. 

(pr.i 

x K e l i a u d a m i j J u b i l i e 
j a u s š v e n t ę R o m o j e „Drau
go" ekskursijos dalyviai sus
tos aplankyti Florenciją — 
apžiūrėti Renesanso amžiaus 
pastatus, muziejus ir meno 
turtus. Dėl brošiūrų ir infor 
macijos kreiptis pas: Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 Sft VVestern Ave.. Chi
cago. 01. 60643. Tel. t — 3 1 2 -
Z K-9787. 

(sk.) 

x Kazys M a t o n i s , Lietuvių 
Skautų Brolijos vyriausias 
skautininkas, atvyksta Chi-
cagon ir kovo 8 d. dalyvaus 
Chicagos skautų-r tų Kaziuko 
mugės atidaryme. Yra numa
tęs ir eile pasitarimų su skau
tų vadovais. 

x J a n i n a P e t r u l y t ė - H a n -
n a h , jau 20 metų gyvenanti 
San Jose, Californijoj, pasiil
gusi lietuvių ir lietuviškų ren
ginių, buvo atskridusi į Chi-
cagą pas savo tėvus Stasį ir 
Oną Petrulius. Viešėdama 10 
dienų aplankė draugus ir 
pažįstamus, dalyvavo keliuo
se lietuviškuose renginiuose. 
Buvo labai sužavėta Altos 
surengtu Vasario 16-tosios 
minė j imu Mar i jo s a u k š t . 
mokyklos auditorijoje, daly
vavo Chicagos mažlietuvių 
rengtame Šiupinio vakare ir 
kituose renginiuose. J a n i n a ir 
jos vyras yra San Jose „Elite" 
limuzinų bendrovės savinin
kai. 

x A.a. E l e n a T u r a u s -
k i e n ė , buvusio ministerio 
Edvardo Turausko žmona, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
vasario 25 d. Paryžiuje, Pran
cūzijoje. Chicagoje liko jos se
suo Birutė Prapuolenienė. 

***•". > * -

Vaclovas Kleiza, Lietuvos gen. konsulas (I ii. viduryj, apsilankęs Kr. Donelaičio aukštesniojoje 
lituanistinėje mokykloje sausio M d. ,S Unr aniais ir mokytojais. Nuotr J Tamula ič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kun. A n t a n a s Š v e d a s , 
MIC., dvidešimt šešerius me
tus dirbęs marijonų vyres
niuoju ir Šv. Kaz imie ro 
parapi jo j Rosa r io mies te 
Argentinoje, vasario 24 d. 
atvyko į JAV ir apsigyveno 
marijonų vienuolyne pri^ 
..Draugo". J i s anksčiau yra 
buvęs kariumenėje kapelionu 
ir užsitarnavęs pulkininko 
laipsnį, vadovavo vienuolijos 
noviciatui, buvo klebonas Auš
ros Vartuose ir dirbo kituose 
darbuose. Dabar darbuosis 
Chicagos vienuolyne ir padės 
namo reikaluose 

x M o n i k a VVeinen-Vier-
t e l , gimusi Vokietijoje, ieško 
savo tėvo Chaim Bonk. gimu
sio Vilniuje. Lietuvoje, 1923 m. 
rugpjūčio 5 d. Jos adresas: 
Monika Viertel. Napoleon-
svveg 139A, 6083 AB Nur.hem. 
NVdelande. 

x Už a .a . m i r u s i a s d a n t ų 
gydy to j a s ir jų Šeimų narius 
šv. Mišios bus aukojamos š.m. 
kovo 1 d.. 10:30 vai. ryto. Tėvų 
Marijonų koplyčioje Visos 
narės dalyvaukime ir pri
siminkime mūsų mirusiąsias. 

(pr.) 

x Dr. V i d a s N e m i c k a s , 
širdies ir vidaus ligų specialis
t a s praneša, kad at idaro nau
ją įstaigą. Adresas: 7722 S. 
Kedzie A v e , Chicago. 111. 
60652, tel. 471-3300. Įstaiga 
veiks pirm., a n t r . ketv. ir 
penkt. pagal susitarimą. 

<pr.> 

x Užgavėn ių k a r n a v a l e 
(Mardi G r a s ) dalyvauja Ci 
cero l ietuvių Medžiotojų klu
bas, vasario mėn. 28 d.. Jau
nimo centre. Pradžia 7 vai., 
įėjimas 5 dol. Gros šaunus — 
Gintaras - orkestras. Lau
kinių gyvulių ir fazanų šilti 
patiekalai, veiks baras . Šis 
karnavalas , tai pati didžiau
sia lietuviškų organizacijų 
metinė iškyla. Atvykite pabu
voti su Cicero medžiotojais, 
bei kitoms lietuviškomis or
ganizacijomis. Visi laukiami. 

<pr.) 

L I E T U V I Ų 
T A U T O D A I L Ė S 

I N S T I T U T O 
R U D E N I N Ė VEIKLA 

J a u penkerius metus veikęs 
l ie tuvių Tautodailės instituto 
Chicagos skyrius, neseniai 
persikėlęs į pata lpas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
tęsia savo darbus. 

1985 m. lapkričio 8 d. sky
riaus nar ia i buvo pakviesti 
dalyvauti DePaul universiteto 
suruoštame simpoziume apie 
lietuvių ir iatviu kūrybingu
mą Illinois. Programą organi
zavo universiteto profesoriai 
T. Baker. G. Budryte ir P. 
Ans t ra t s . Simpoziumas susi
dėjo iš keietos dalių — moks
linių paskaitų, šokių ir muzi
kos ansambl ių pasirodymų ir 
įvairių parodų. LTI Chicagos 
skyrius kartu su latviais 
paruošė vienos popietės paro
dą erdvioje McGavv Hali salė
je. 

Įėjus į salę pirmiausia paste-

x L i e t u v i ų F r o n t o bičiu
lių sambūr io Chicagos sky
r iaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. dr. A. Raz
ma, vicepirm. A. Prapuoleny-
tė, sekr. dr. P. Rasutis, ižd. dr. 
J. Reinys, nariai inž. K. Račiū
nas ir J . Rugelis. Naujoji val
dyba padėkojo buvusiai valdy
bai, pirmininkaujamai inž. A. 
Naručio, už sėkmingą veiklą. 
Pirmuoju savo užmoju pasis
kyrė surengti a.a. prof. A. 
Maceinos, mūsų vieno žy
miausių filosofų, mirusio sau
sio 27 d., akademiją Jaunimo 
centre. 

x V a s a r i o 27 d. J a u n i m o 
c e n t r o kavinėje B. Zalatorie
nė rodys skaidres iš Romos. 
I t a l i j o s i r Jugos l av i jo s . 
Visiems bus įdomu pamatyti . 
Tiems, kurie jau ten buvo, ir 
tiems, kurie dar tik žada 
važiuoti. Pradžia 7 vai. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 
Vakaronę ruošia Liet. Mot. 
fed. Chicagos klubo valdyba. 

x A .a . K l e m e n s a s č i -
ž a u s k a s , Lietuvos kariuo
menės savanoris-kūrėjas. po il
gos ir sunkios ligos mirė 
sausio 29. Velionis priklausė 
šaulių rinktinei. S l J \ 301 kuo
pai, namų savininkų drau
gijai i r kitoms lietuvių organi
zacijoms. Už jį pamaldos bus 
ŠvČ. M Marijos Gimimo 
bažnyčioje vasario 28 d. 

x J a u n i m a s k v i e č i a m a s 
sekmadienį, kovo 1 d., 11 vai. 
ryto atvykti į l ietuvių Jau 
nimo sąjungos šaukiamą susi
r inkimą ir prisidėti prie įdo
mios ir reikšmingos veiklos. 
Susir inkimas bus Jaunimo 
centre LB kambaryje. 

x L i e t u v i ų J a u n i m o są
j u n g a kv ieč i a j a u n i m ą , 
vasario 28 dalyvausiantį Jau
nimo centre ruošiamame Mar
di G r a s karnavale, apsilankv-
ti ir l ie tuvių Bendruomenės 
kambaryje susipažinimui ir 
pabendravimui. 

bimi lietuviškais taut iniais 
drabužiais aprengti mane
kenai — aukštai tė motina su 
vaikais. Šio vaizdo rūbus audė 
L liepinaitienė, D. Varankai-
tė ir A. Veselkienė. Prie pat jų 
— keramika Gausiais ir 
meniškais kūriniais ypatingai 
pasižymėjo latvė Rūta Pūlinš, 
kuri ta ip pat visą popietę 
demonstravo puodų dirbimą, 
lietuvių keramikai atstovavo 
J. Smilgienė savo darbais. 

Toliau ėjo lietuvių tekstilės 
paroda. Cia gausūs pavyz
džiai — tai prijuostės, tai juos
tos, vestuviniai i r krikšto rū
bai ir įvairūs kiti audeklai. 
Juos parodai paskolino B. 
Arčišauskienė. V. Smieliaus-
kaitė-Gabianovich. D. Kojely-
tė. L Liepinaitienė. V. Rimie
nė. I. Rūbienė. D. Pareigienė, 
A. Tamulienė. A Underienė. 
A. Veselkienė, L Vėžienė ir 
Alg. Žemaitaitis. Margais 
mezginiais prisidėjo St. Tal
i a i Kelpšienė. O. D. Varan-
kaitė domino lankytojus ver
pimu prie ratelio, kurį keli 
įsidrąsinę jauni lankytojai 
taip pat išmėgino. 

Visai greta latvės audėjos 
A. Pūlinš ir I. Ievans išstatė 
savo darbų pavyzdžius. Buvo 
i domu vieniems ir kitiems 
palyginti audinius, pastebint 
jų panašumus ir skirtumus. Ir 
latvės ir lietuvės demonstravo 
audimą įvairiomis staklėmis. 
Ypač įdomios buvo latvių 
staklės juostom austi, padary
tos iš medžio šakos lanko. 

Už audinių buvo išstatyti 
dailūs margučiai ir šiaudinu
kai. Marginimo meną demons
travo D. Petkūnaitė ir Z. Žile-
vi6enė, o šiaudinukų parodą 
prižiūrėjo dr. P. Vaitaitienė. 
Toliau didelį dėmesį sukėlė lat
vių auksakaliai K. Grencions 
ir L Spuris. kurie atvežė įvai
rius papuošalų pavyzdžius ir 
demonstravo jų gaminimą. 

Daugelis parodos dalyvių 
latvių ir lietuvių buvo apsi
rengę tautiniais drabužiais. Tai 
labai prisidėjo prie bendro 
vaizdo. Gaila t iktai , kad paro
da tęsėsi tik pusdienį. Paroda 
sužavėjo daug lankytojų, o 
specialia ekskursija ją aplan
kė latvių savaitgalio mokyk
los mokiniai. 

1987 m. sausio ir vasario 
men. tris šeštadienius buvo lie
tuviškų juostų audimo kursai. 
Kursams vadovavo LTI, sky
riaus pirm. A. Veselkienė. jai 
t a lk ino D. Kojelytė , L. 
l iepinaitienė ir A. Tamulienė. 
Kursantės nuo pirmos dienos 
kibo prie darbo — audė rink
tines juostas. Kiekviena daly
vė kursų metu sau nusiaudė 
dvi kad ir neperilgiausias juos
teles. Bet ne t ik buvo audžia
ma — kursantėms buvo pri
statyta ir teoretinės žinios 
apie juostų svarbą lietuviška
me gyvenime, jų būdingus 
bruožus ir pan. Kiekvieną 
savaitę buvo išstatyti pavyz
džiai įvairių juos tų Be rink
tinių juostų, t a ip pat buvo 
demosntruojama kaišytinių 
juostų audimas. Žadama Šį 
kursą pakartoti dar šiais me
tais 

Be šių specialių projektų, 
ins t i tu to nar ia i sus i r enka kas 
šeštadienį aud imo studijoje, 
esančioje Balzeko muziejaus 
a n t r a m e aukšte. Čia prie vie
nų staklių a u d ž i a m a vilnietiš-
ka prijuostė, prie an t rų — 
suvalkie t i škas s i jonas , prie 
trečių — maršk in ių rankovės . 
Netrūks ta i r svečių-muziejaus 
lankytojų. kurie smals ia i 
apžiūri audėjų darbą bei patal
pas. Pagal sus i t a r imą su 
muziejaus vadovybe studiją 
t a ip pat ga l ima ap lankyt i 
k i e k v i e n o m ė n e s i o a n t r ą 
sekmadienį. 

Netolimoje atei tyje LTI 
Chicagos skyr ius ž a d a sureng
ti parodą Balzeko muziejuje. 
Ta ip pat ž a d a m a pakar tot i 
juostų audimo kur sus ir 
pravest i t au t in ių drabužių 
aud imo kursus. Susidomėję 
š iais kursa is ir visi. kurie 
domisi gražiais l ie tuviškais 
audiniais . kviečiami atsi
lankyt i į studiją i r susipažint i 
su LTI Chicagos skyr i aus dar
bais. 

d.k). 

V A S A R I O 1 6 - T O J I 
D A R I A U S G I R Ė N O 

M O K Y K L O J E 

Lietuvos Nepr ik lausomybės 
a t s t a tymo 69-toji sukak t i s Da
r i aus Girėno l i tuanist inėje 
mokykloje buvo m i n i m a šeš
tadienį, vasa r io 21 d. 

Šventė p radė t a 10 vai . ryto 
J a u n i m o centro maž . salėje 
mokyklos kapel iono kun. J . 
Juozevič iaus auko jamomis šv. 
Mišiomis. P a m a l d o s buvo neil
gos, su pradinės mokyklos vai
k a m s pr i ta ikytu pamokslu. 
Mišių skai t inius a t l iko 8 sk. 
mokinys Karol is Žukauskas . 
Aukojimui a t n a š a s nešė 4-to 
sk. mergai tės — Leila Saib. 
Ely tė ir R ima Žukauskai tės . 
Pamaldų i šk i lmingumui labai 
pa s i t a rnavo mok. G. Valiulie
nės ir jos k lasės mokinių tau
t in ia is mo tyva i s skoningai 
pa reng tas a l tor ius . 

Po t rumpos pe r t r aukos į ton 
pa čion salėn sus i r inkusius 
mokinius, mokytojus ir sve
čius prabilo mokyklos vedėjas 
mok. J. P lačas . Vasa r io 16-
tąją p r i lyg indamas Lietuvos 

gimtadieniui ir pr imindamas 
mūsų pare igas — dovanas Tė
vynei. Sve ik indamas svečius 
pasidžiaugė, kad viešnia — 
LB Brighton Pa rko apylinkės 
pirm. S. Daulienė, atnešusi 
mokyklai lauktuvių dovaną — 
2,500 dol. čekį, LB Švietimo 
Tarybos ir Lietuvių Fondo 
j u n g t i n ę a u k ą mokykla i . 
P r i i m d a m a s dovaną, mok. J . 
P lačas , padėkojo S. Daulienei 
ir už jos asmenišką 100 dol. 
auką. o ta ip p a t ir už didelę 
talką kviečiant svečius į 
mokyklos metinį vakarą. Dos
nioji viešnia trumpu žodžiu 
ragino minėjimo dalyvius rem
ti l ie tuviškumo išlaikymo 
p a s t a n g a s aukomis ir daly
vavimu jaun imo organizacijų 
ir mokyklų renginiuose. Vieš
n ia visų buvo sutikta ir paly
dėta nuoširdžia is plojimais. 

Minėjimo programą gerai 
paruoštu įvadiniu žodžiu pra
dėjo tau t in ia i s drabužiais 
pasipuošusi j a u n a mokytoja 
Gailė Eidukaitė , buvusi šios 
mokyklos absolventė, o d a b a r 
trečiojo skyr iaus mokytoja. 
Atskira i k lasėmis pasirodė 
visų skyrių mokiniai. Prog
ramoje daugiaus ia i buvo eilė
raščiai. Reikia pasidžiaugti, 
kad visi buvo palyginti gerai 
išmokę. Kiek sunkiau gal sekė
si mažiaus iems, kurie gerai 
mokėdami suėjo scenon. bet 
išvydę salėje tėvelius ir sve
čius, užmiršo viską, Ką per 
repeticijas taip drąsiai dekla
mavo. Mok. Ir. Smieliauskie-
nės paruošt i mažieji pašoko 
„Voveraitę", o vyresnieji — 
„Kalvelį". 

Vyresniųjų mokinių choras, 
vadovaujan t ir akordeonu pri
t a r i an t muz. Faustui Stroliai, 
p a d a i n a v o net dvylika dainų. 
Kartu su mokiniais i , avo ir 
salėje esantieji su .usieji; 
bendras da inav imas vienijo 
ir suar t ino v isus ir Šį minė
j imą p a d a r ė t ikra šeimos šven
te. Minėj imas buvo ba ig tas 
„Lietuva b rang i" ir Tautos 
h imnu. 

Minėjimo programą koor
dinavo mokytojos G. Valiu
lienė ir G. Eidukaitė. Minė
jimą sklandžiai pravedė mok. 
G. E iduka i t ė . ' 

Po p rogramos Tėvų komi
tetas v i sus suaugusius pavai
šino k a v a ir pyragais, o jau
nimą — karš tomis dešrelėmis. 
Visi turėjo progos maloniai 
pabendrau t i ir pasidalinti šio 
minėj imo ir prieš porą savai
čių įvykusio mokyklos meti
nio v a k a r o įspūdžiais. 

IR 

L I E T U V I A I K V I E Č I A M I 
I MILWAUKEE 

Wisconsin Tarptaut inis ins
t i tu tas ir taut inių šokių grupė 
„Klumpė" maloniai kviečia 
Chicagos apylinkės lietuvius 
į Užgavėnių šventę, kuri bus 
kovo 1 d., 1 vai. po pietų Tarp
tau t in io ins t i tu to patalpose, 
2810 West Highland Blvd.. 
Milvvaukee. Wisconsin. 

Šis Tarp tau t in i s inst i tutas 
jau 44 m. ruošia didelę rudens 
šventę Holiday Folk Fai r , ku
rioje da lyvauja kasmet dau
giau ka ip 40 įvairių tautybių 
atstovų. Kasmet šioje šventėje 
būna pagerbta viena parink
toji t au t a . Kovo 1 d. ruošia
moje Užgavėnių šventėje bus 
praneš ta , k a s ta pagerbtoji 
t a u t a bus 1987 m. Po 14 m. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— A . a . V a l e n t i n a Min-
k i e n ė - P a l t i n a v i č i ū t ė , 79 
metų amžiaus, su savo vyru 
tu rė jus i l i e tuv i šką r a d i j o 
valandą, vasar io 19 d. s ta iga 
mirė Bostone. Palaidota vasa
rio 23 d. Velionė buvo kilusi iš 
Worces t e r io , Mass . B u v o 
„Draugo" bendradarbė. Nuliū
dime liko vyras Steponas Min-
kus, sesuo I rena su vyru ir 
daug ar t imų draugų. 

— L o s A n g e l e s i r a p y 
l i n k i ų l i e t u v i a i Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį iškil
mingai paminės šių metų 
lapkričio 22 d., sekmadienį, 
10:30 vai. Šv. Vibijanos kated
roje. Koncelebracinėms šv. Mi
šioms vadovaus ir pamokslą 
pasakys Los Angeles arki
vyskupas Roger Mahony, 
dalyvau ant lietuvių vyskupui 
Pauliui Baltakiui, kit iems 
vyskupams, prelatams ir kuni
gams. Californijos lietuviai 
kviečiami jau iš anksto toms 
iški lmėms rengtis. 

— K o m p . 
d a u s k i e n ė s 

Danutė Petkūnaitė aiškina, kaip marginti Velykų margučius De Paul 
univprsiteto simpoziume apie lietuvių ir latvių kultūrą 

G i e d r o s G u -
sui ta „Vilniaus 

pr is iminimai" yra į traukti į 
Brentwood-VVestwood s im
fonijos koncerto programą, ku
ri bus kovo 1 d. 3 vai. p.p. Paul 
River Jun io r aukšt. mokyklos 
salėje. 

— R i m a s P r i ž g i n t a s , Los 
Angeles Calif., tarptaut i
niame mara tono bėgime kovo 
1 d. a t s tovaus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei. Bėgs su lie
tuviškomis spalvomis. Bėgi
me da lyvaus I^atvijos ir Esti
jos bėgikai. Vienas estų 
bėgikas a tvyks ta iš Švedijos. 
Australijos estai savo lėšomis 
dvi bėgikes ats iunčia iš Aus
tralijos. Je i jos būtų laiku įsi
registravusios, j a s veltui bū
tų a tvežus P a n American oro 
bendrovė. Los Angeles pabal-
tiečiai kviečiami 9:30 vai. ryto 
kovo 1 d. rinktis Wilshire g-vės 
šiaurinėje pusėje ta rp Ply-
mouth ir Windsor gatvių savo 
bėgikams sukelti ovacijas. 
Tikimasi , kad toje vietoje bus 
spaudos ir televizijos a ts tovai . 

— D a n t ų g y d y t o j a s J o h n 
J e s s e n , Violetos Kuprėnai tės 
vyras, ta iso dant i s šiaurinia
me Seatt le mieste. Visi pacien
tai šiuo daktaru patenkint i 
kaip sąžiningu ir geru dan tų 
gydytoju. J i s vienas iš pir
mųjų aktyvia i remia LB biule
tenį ..Tulpę", be to, jis y ra 
pasiūlęs ir šį laikraštėlio pava
dinimą. Šoka ..Lietučio" tau
tinių šokių grupėje ir dainuoja 
solo l ie tuviškas da inas lie
tuvių renginiuose. 

lietuvių atstovų dalyvavimo 
yra džiugu pranešti iš anksto , 
kad t a pagerbtoji t a u t a ir bus 
lietuvių. Šventėje da lvvaus 
Tarptaut in io instituto, spau
dos ir radijo atstovai, o tuo 
pačiu t ikimės ir gausaus lietu
vių dalyvavimo. Gražiai lietu
viškai pavaišinti j a u y r a 
susirūpinusios Racine lietuvių 
moterų klubo narės, Wau-
kegan apylinkės moterys, ku
rios žada paruošt įvairių 
s k a n u m y n ų . M o t e r y s i š 
Lemonto žada iškepti blynų su 
obuoliais. 

Tad nuoširdžiai kviečiame 
svečius atvažiuot į Milvvaukee 
kovo 1 d., kur teks pamaty t i ir 
gražią lietuvaitę Miss Holi
day Folks Fa i r 1987 m. Prog
ramoje da lyvaus Lemonto tau
tinių šokių grupė „Spindulys" 
ir mūsų Šokių grupė „Klum-
pė". 

Iki ma lonaus pas ima tymo 
kovo 1 d. Milvvaukėje. 
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