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„Aušra", Nr. 52(92) 

(Tęsinys) 
III dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

Tremt is 
XX a. pradžioje tremtis, už 

politinius Įsitikinimus skiriama 
administracijos, tapo tuščiu for
malumu. (Gučkovas). Nuo 1906 
m. Stolipinas ėmėsi priemonių 
visiškai ją likviduoti. Tik 
bolševikai, paėmę valdžią į savo 
rankas, tremtį vėl Rusijoje 
atgaivino, išplėtė, sustiprino. 

Kas tai buvo caro laikais 
tremtis , vaizdžiai parodo 
Radiščevo tremtis. Ust Ilimsko 
gyvenvietėje jis nusipirko dviejų 
aukštų medinį namą (tarp kitko 
— 10 rb.) ir gyveno su savo 
mažamečiais vaikais ir 
giminaite. J is gyveno taip, kaip 
jam patiko, be jokių varžymų, 
niekas jo nekontroliavo. Jis 
galėjo laisvai važinėti po visą 
Ilimsko sritį. Dirbti jo niekas 
nevertė. 

O tarybų valdžia, kuri 
smerkia caro režimą kaip žiaurų 
ir nežmonišką ir pati skelbiasi 
esanti humaniška, mane už 
politinius įsitikinimus 1979 m. 

nutrėmė į Severo — Jeniseisko 
rajono Tejos gyvenvietę (apie 
700 km nuo Krasnojarsko į šiau
rę) ir per prievartą apgyvendino 
TEMS benrabutyje, kur gyven
tojai dažnai girtavo, o pasigėrę 
triukšmaudavo. Aš dėl to nega
lėdavau ramiai pailsėti. Vietos 
gyventojai sutiko mane priimti 
gyventi pas save, bet milicija 
neleido. Milicija visą laiką liepė 
man įsidarbinti,nors niekas 
manęs į darbą nepriėmė, nes 
turėjau 73 metus amžiaus ir 
buvau antros grupės invalidas. 
Labai dažnai sirgdavau, sunku 
buvo priprasti prieš atšiauraus 
š iaurės k l ima to , k u r 
tempera tūra žiemos me tu 
siekdavo iki 60 laipsnių šalčio. 
Be to, milicija man uždraudė be 
jos leidimo nė žmgsnio nežengti 
iš Tėjos gyvenvietės. Net į 
Severo — Jeniseisko rajoną, 
kuriam priklausė ši gyvenvietė, 
be milicijos leidimo aš neturėjau 
teisės nuvykti. 

(Bus daugiau) 

Britų parlamentaras prašo išleisti 
Balį Gajauską 

Londonas. — Didžiojoje Bri
tanijoje veikianti organizacija 
už religinę laisvę surinko tūks
tančius parašų po peticija, kuria 
sovietinė valdžia yra prašoma 
išlaisvinti lietuvį sąžinės kalinį 
Balį Gajauską. 

Peticiją su parašais Sovietų 
ambasadai Londone asmeniškai 
įteikė britų Parlamento narys 
Roger Gale. Sovietų ambasa
dos atstovas pažadėjo peticiją 
persiųsti į Maskvą, užtikrin
damas, kad į Balio Gajausko 
bylą bus atkreiptas reikiamas 
dėmesys. Britų parlamentaras 
Roger Gale iš savo pusės 
pareiškė laikraščiui „Extra" 
duotame interview, jog yra svar
bu, kad Vakaruose gyvenantie
ji ryžtingai paremtų už savo 
religinius įsitikinimus netei
singai nuteistus asmenis. Kol 

55 doleriai metams 

Beijingas. — Komunistų 
valdomoje Kinijoje daugiau 
negu 70 milijonų žmonių 
gyvena varge. Tai patvirtino 
Kinijos valstybinio statistikos 
instituto atstovas, pažymėda
mas, jog vargstančiųjų pragy
venimui užtikrinti valdžia jiem 
išmoka specialią socialinę 
paramą. Statistikos instituto 
atstovas pažymėjo, kad apie 60 
milijonų žmonių Kinijoje, dau
giausiai žemės ūkio darbininkų, 
užsidirba mažiau negu 55-kis 
dolerius į metus, kitų dešimties 
milijonų kinų metinės pajamos 
nepasiekia minimalaus metinio 
atlyginimo, tai yra 120 dolerių. 
Kinijoje, kaip ir kituose komu
nistų kraštuose, tik dabar yra 
pradedami skelbti kai kurie 
duomenys apie piliečių eko
nominę padėtį. Iš tų duomenų 
paaiškėja, kad daugelyje 
komunistų valdomų kraštų 
gyventojų ekonominė būklė pri
lygsta žmonių padėčiai ūkiniai 
atsilikusiuose kraštuose. 

dar nėra nudžiūvęs rašalas ant 
naujai pasirašytos nusiginkla
vimo sutarties, pažymėjo Roger 
Gale, yra svarbu nepamiršti, 
kad už geležinės uždangos 
tebėra kalinama daug nuteis
tųjų už savo religinius įsiti
kinimus. 

Ruošiasi vykti į Lie tuvą 

Parlamentaras Roger Gale 
yra pasiryžęs tol tęsti akciją už 
Balio Gajausko išlaisvinimą, 
kol šis lietuvis sąžinės kalinys 
neatgaus laisvės. Roger Gale 
numato taipgi paprašyti reli
ginių bendruomenių vadovus, 
kad jie paragintų tikinčiuosius 
įsijungti į akciją už Balio Ga
jausko išlaisvinimą ir, ap
skritai, už religinės laisvės ap
saugojimą Sovietų Sąjungoje ir 
jos valdomuose kraštuose. Britu 
parlamento narys Roger Gale 
nori nuvykti į Lie tuvą ir 
aplankyti Balio Gajausko 
žmoną Ireną ir dukrą, jas paguo-
džiant ir moraliniai sustip
rinant. 

Balys Gajauskas . ka ip 
žinoma, už pogrindžio spaudos 
plat inimą 1977 m. buvo 
nuteistas penkiolikai metų 
laisvės atėmimu: dešimt metų 
kalėti specialaus režimo lagery
je ir penkerius metus likti 
tremtyje. 

— Budapešte Vengrijos gy
ventojai suruošė prieš vyriau
sybę dideles demonstracijas, 
šaukdami ., Demokra t i j a , 
demokratija" ir reikalaudami 
laisvos spaudos ir la isvų 
rinkimų. Gatvėse demonstravo 
daugiau kaip 10.000 vengrų. 

— Jeruzalės spauda praneša, 
kad užimtose jų teritorijose įves
tas specialus karo stovis ir 
išjungtas telefoninis susisie
kimas su užsieniu. Izraelio 
ministeris Pirmininkas Shamir 
vakar lankėsi Baltuosiuose rū
muose. 

Siųsti karius, ar atiduoti 
Varšuvos paktui 

Sandinistai ignoruojami, kaip Hitleris 1936 

Tai buvo 1938 metais kovo 14 diena, kai Hitleris dalyvavo parade, važiuodamas Vienos gatvėmis, 
sveikinamas austrų. Čia jis matomas pirmoje mašinoje to parado metu. 

Austrija prisiminė Hitlerio invaziją 
Viena. — Prieš 50 metų An

šliusas įvyko Austrijoje ir ją 
įjungė i vokiečių Trečiąjį 
Reichą. Praėjus ią savai tę 
Austrijoje buvo prisiminta ta 
sukaktis. 

Prez. Kur tas Waldheimas 
pasakė kalbą per televiziją, nes 
jam buvo uždrausta dalyvauti 
paminėjimo prisiminime ir ten 
pasakyti kalbą. Savo kalboje, 
kaip ir deraj prezidentas ne
pr is iminė apie j am nuolat 
primetamus kaltinimus už žydų 
deportacijas, kurių jis niekada 
neįvykdė. Jis betgi atsiribojo 
nuo tų austrų, kurie džiaugs
mingai sutiko nacių vokiečius. '. 
Jis tik priminė, kad jo tėvas ! 
buvo Gestapo persekiojamas. 

T a u t a nekal ta 

,,Bet buvo šimtai tūkstančių 
austrų, kurie pritarė Anšliusui, 
kurie palaikė Hitlerį ir invaziją 
ir į tai dėjo daug vilčių". Bet, 
kalbėjo prez. Waldheimas, tegu 
nebūna suprasta, kad mes nieko 
nedarėme. „Aišku, dėl to nėra 
kolektyvinės kaltės. Nežiūrint 
to, kaip Austrijos respublikos 
galva, aš atsiprašau už nacių 
nusikaltimus, kuriuos padarė 
austrai . Tačiau mes neturime 
pamiršti, kad daugel austrų 
buvo pakar tų . Daug buvo 
austrų, kurie nukentėjo ir žuvo, 
o dar daugiau buvo suklai
dinti". 

Hit ler io psichozė 

Ta proga prie Vienos rotušės 
buvo suruoštos žydų demonstra
cijos, r e ika laudamos , kad 
prezidentas pasitrauktų. Žydai 
sakėsi neleisią užmiršti, kad 
buvo sunaikinta 65.000 žydų 
nacių laikais. 

Prez. Vv'aldheimas priminė 
austrams, kad tuo metu ne vien 
austrus, bet ir kitus buvo 
apėmusi Hit lerio psichozė, 
kurią gali sukurti tik totali
tarinis režimas. „Šiandien tai yra 
visiems pamoka, o šių laikų kri
tikai privalo būti objektyvūs 
praeičiai", kalbėjo Waldhei-
mas, „ir negali teisti Austrijos". 

Aust ra i b e šūvio pasidavė 

Vienoje yra suorganizuota 
paroda, kurioje yra išstatyti ir 
Hitlerio vaizdai, kaip jis užėmė 
Austriją ir į ją įvažiavo, sveiki
namas austrų minios. Formalus 
tos nela imingos sukakt ies 

paminėjimas buvo kovo 11 d., 
kai tą dieną Hitleris privertė 
Austrijos kanclerį pasitraukti ir 
įsakė pakviesti vokiečių nacių 
kariuomene atvykti į Vieną. 
Nebuvo net jokio šūvio paleista 
prieš šią nacių invaziją. Kovo 12 
pats Hitleris peržengė Austrijos 
sieną ir atvyko į Vieną. Kovo 13 
Austrija buvo paskelbta Vokie
tijos Reicho provincija. 

Tuometinis t Austrijos 
kancleris Kurt von Schusch-
nigg, atsisveikindamas su 
tauta, pasakė: ,,Aš palieku 
Austrijos žmones sakydamas iki 
pasimatymo ir iš gilumos širdies 
šaukiu: Dieve, užstok Austriją". 
Po kelių dienų jis buvo areš
tuotas, o Austrijoje atsirado pir
moji koncentracijos stovykla 
Mathausen vietovėje. 

Tuo būdu be kraujo praliejimo 
prasidėjo nacių okupacija Eu
ropoje. Tik Meksika vienintelė 
pareiškė protestą prieš tai; kitos 
valstybės tylėjo. Tai padrąsino 
Hitlerį skubiai žygiuoti j Prahą 

Klaipėdą, o vėliau užimti Var
šuvą. 

Teatro premija 
Petrui Maželiui 

1987 metų Teatro premija pa
skirta režisieriui Petrui Ma
želiui už lietuvių teatrinę 
veiklą, o ypač už režisūrą. 

Režisierius Peras Maželis su 
lietuvių rašytoju scenos kūri
niais dalyvauja mūsų kultūri
nėje veikloje jau daugel metų. 
Su savo režisuotais veikalais jis 
dalyvauja kiekviename teatro 
festivalyje ir laimi išskirtinius 
įvertinimus ne tik režisūroje, 
bet ir dekoracijų bei rūbu api
pavidalinime 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Madisono miesto taryba 
nutarė bendradarbiauti su Vil
niaus miestu, pagal dabar 
siūlomą „susigiminiavimą". 

— Il l inois valstijos pir
miniuose rinkimuose praėjusį 
antradienį, nors ne galutiniais 
duomenimis, bet aiškiai laimėjo 
respublikonų partijos sąraše 
viceprez. G. Bush su 55% balsų. 
Toliau eina sen. B. Dole su 36% 
ir P. Robertson surinko tik 7% 
balsų. Demokratų partijoje 
laimėjo sen. P. Simon, gavęs 
42% balsų, antroje vietoje yra J. 
Jackson, kuris gavo 32% balsų 
ir trečioje — gub. M. Dukakis, 
surinkęs tik 17% balsų. 

— Atlantoje naujuoju kata
likų arkivyskupu bus vysk. 
Eugene Marino, kuris šiuo metu 
buvo vyskupu pagelbininku 
VVashingtone. Tai pirmas juodo
sios rasės arkivyskupas 
Amerikoje. Jį popiežius paskyrė 
vietoje mirusio Atlantos 
arkivyskupo Thomas 
Dennellan. 

— Panamos diktatorius gen. 
Manuel Noriega galbūt 
pasitrauks iš valdžios ir išvyks 
į Ispaniją, jei Reagano Ad
ministracija pažadės nereika
lauti jo išdavimo iš to krašto, 
kuriame jis apsigyvens. Ameri
koje jis apkalt intas už 
narkotikų platinimą šiame 
krašte. Noriega tuo reikalu 
kontaktavo Ispanijos 
diplomatus. 

— Sena tas pasisakė 88 
balsais prieš 4, kad būtų 
pratęsta imigracija į Ameriką 
Vakaru Europos žmonėms. 
Dabar dar turi balsuoti Atstovų 
rūmai. 

— „Laisvės vaikas" yra šiuo 
pavadinimu išleista knyga, 
kurią parašė ukrainietis Walter 
Polovčak. jauniausias pabėgėlis 
iš Sovietų Sąjungos, kai jis buvo 
tik 12 metų ir atsisakė su tėvais 
grįžti pas Sovietus. Knygą 
padėjo parašyti buvęs 
VVashington Post biuro vedėjas 
Kevin Klose Maskvoje. 

Teatro premijos komisiją šiais 
metais sudarė Algis Rukšėnas, 
Roma? Apanavičius. Vacys Ka
valiūnas ir Viktoras Mariūnas. 

JAV LB Kultūros Tarybos 
Teatro premija bus įteikta 
gegužės 15 d. Sv. Kazimiero 
parapijos salėje. Los Angeles 
mieste. 

VVashingtonas. — Baltųjų 
rūmų buvęs komunikacijos 
direktorius ir kolumnistas 
Patrick Buchanan praėjusių 
metų lapkričio 18 d. savo sindi
katinėje spaudoje „išpranaša
vo", kad, jei Arias, Costa Ricos 
prezidento pasiūlytas ir priim
tas „taikos procesas" vyks 
dabartine linkme (tai buvo prieš 
4 mėnesius), „tai yra tikra, jog 
Kongresas sustabdys pagalbą 
Contras kariams ir Hondūras 
bus spaudžiamas uždaryti tieki
mo kelius Nikaragvos laisvės 
kovotojams". 

Šį antradienį sandinistai perė
jo Hondūro sieną ir puolė Cont
ras, reikalaudami, kad Hondū
ras užblokuotų jiems pristatomą 
maistą ir išsklaidytų laisvės 
kovotojus. 

Valstybės departamento sek
retoriaus asistentas Charles 
Redman pranešė, jog tai di
džiausias sandinistų puolimas, 
kuriame dalyvauja apie 4,500 
sandinistų, naudodami sovietų 
ginkus. Šį pirmadienį turėtų 
prasidėti nauji pal iaubų 
pasitarimai; tokiu būdu san
dinistai kalbės iš savo sustip
rintų pozicijų. 

Nesvarbu, kas bus toliau 
Atstovų rūmų demokratai 

kongresmenai, kaip praneša 
VVashingtono spauda, dėl to 
nesirūpina. Esą, buvo galima 
tikėtis tokio puolimo, bet tai 
nereiškia, kad speakeris Jim 
VVright turėtų dėl to jaudintis, 
sako vienas žymiųjų kongres-
menų, prašęs nerašyti savo 
pavardės. „Kiekvienas vado
vaujantis kariuomenei, kuris 
nenori savo priešui sustabdyti 
aprūpinimą, turi būti pašalin
tas", sakė jis. „Mums nėra jokio 
pavojaus dėl to". 

Atstovų rūmų respublikonai 
paprašė tuo reikalu pasitarimo 
su demokratų vadais. Baltųjų 
rūmų aukštieji pareigūnai po 
pasitarimo su prezidentu. 
Saugumo Tarybos viršininko 
Collin Povvell žodžiai, pasakė, 
kad padėtis yra aliarmuojanti. 

Ortega padėkojo Kongresui 

Daniel Ortega, Nikargavos 
sandinistų prokomunistinis 
prezidentas, dabar jaučiasi 
laimėtoju ir padėkojo, kad 
Kongresas nubalsavo nebeduoti 
paramos Contras partizanams. 
„Nikaragva bus kolonijinis 
Sovietų imperijos postas", rašo 
Buchanan. Tai bus ne tik 
strateginis Amerikos pralai
mėjimas, bet tai bus pasiruo
šimas daug didesniam karui, 
kai būsimasis Amerikos prezi
dentas tuoj susidurs su alter
natyva: siųsti tūkstančius karių 
į Nikaragvą, arba užleisti visą 
Centro Ameriką Varšuvos 
paktui. 

Bet kodėl visa taip vyksta?, 
klausia kolumnistas. Amerikie
čiai ilgą laiką gyveno šalia 
dešiniojo sparno diktatorių 
Lotynų Amerikoje. Buvo 
Somoza, Batistą, Pinochet ir 
kiti, tad kodėl amerikiečiai 
negali sugyventi su kairiojo 
sparno diktatorių režimais. 

— Belgrade Gorbačiovo dele
gacijos narys Fiodor Burlatsky. 
kuris dabar kartu su juo yra 
Jugoslavijoje, pasakė, jog 
Sovietai greitai leis žurnalams 
ir laikraščiams laisvai cirku 
liuoti Sovietų Sąjungoje. 

Atsakymas yra paprastas. 
Sandinistų skaudulys nėra ne
pavojingas; jis yra piktybinis, 
sako Buchanan. Nikaragva 
dabar nėra savaime atsiradusi 
diktatūra, kuri vėliau ar 
anksčiau praeis. Šis režimas yra 
tam. kad išsilaikytų ir jo tikslas 
— tik revoliucija. Jei tai būtų tik 
praeinamoji diktatūra, tai 
sovietai niekados nebūtų 
rizikavę siųsti 3,000 Kubos 
patarėjų ir viešai pažeisti 
Monroe doktrinos įstatymą. 

Nikaragva — Vietnamo 
modelis 

Su dviejų bilijonų dolerių 
vertės Sovietų tankais, artileri
ja, ginklais, kovos malūnspar
niais, lėktuvais ir amunicija, 
kurie jau yra Nikaragvoje. 
Maskva nepaverčia Managvos į 
kokią nors marksist inę 
ekonominę parodomąją vitriną 
konkuruoti"* su Costa. Bet 
Maskva stato Nikaragvoje 
naują Vietnamo modelį prie pat 
Šiaurės Amerikos. Kai to bus 
pasiekta, lenininistinis režimas 
neeksportuos bananus, bet 
eksportuos vyriausybių 
nuvertimą ir terorą į Panamą 
(prisiminkime, kas vyksta 
Panamoje dabar) ir į Salvadorą, 
Hondūrą. Gvatemalą ir į Meksi
ką. Nikaragvos dabart inė 
laisvės kovotojų kova yra kova 
už visą Centrinės Amerikos 
likimą. 

Prisiminkime nacių pradžią 
Amerikos dabartinis indi

ferentiškumas ir visai nekrei
pimas dėmesio, kas vyksta 
mūsų pietuose, negali būti 
lyginamas su Miuncheno krize 
1938 m., bet gali būti palygin
tas su Reino krašto krize, kuri 
buvo 1936 m. Pažeisdamas 
Versalio sutartį, tada Hitleris 
savo batalionus vedė į Rhine-
landą. Jis labai bijojo, kad pran
cūzų kariuomenė juos neišvytų 
iš Reino krašto. 48 vai. buvo 
jam kritiškiausios, nes Paryžius 
galėjo įsakyti savo kariams juos 
išvyti, bet Prancūzija, kaip ir 
pusšimčiu metų vėliau Ameri
ka, atsisakė pasipriešinti . 
Hitleris padarė išvadą.ir tei
singai, kad sąjungininkai sau 
ramiai sėdės ir toliau, bijodami 
rizikuoti savo kailiu. 

„Tikėjimas, kad saugumas 
gali būti užtikrintas numetant 
mažą valstybę vilkui į nasrus, 
yra mirtina klaida", ne kartą 
mums priminė Churchillis. Jei 
Ortegai, Castro ir Gorbačiovui, 
Kongresui nuolaidžiaujant, 
pavyks įsteigti subversyvinę 
bazę Nikaragvoje, kai Reaganas 
yra prezidento, tai nėra jiems 
jokio pagrindo bijoti padaryti 
išvadą, jog amerikiečiai yra 
nutarė, kad dėl Centro Ameri
kos nėra verta kovoti, baigia 
savo įspėjimą Patrick 
Buchanan. 

KALENDORIUS 

Kovo 17 d.: Šv 
Airijos globėjas. 
Gentvilas. Varūna. 

Kovo 18 d.: Kirilas, Eimutis 
Gintarė, Gabrielius. 

Patrikas, 
Gertrūda. 

ORAS 

Saule teka 6:01. leidžiasi 5:58. 
Temperatūra dieną 38 1.. 

nakti 24 1. 



* 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. kovo mėn. 17 d. 
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CHICAGOS VYČIAI 

Švęsdami Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
jubiliejų, sausio mėnesio 112-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos susi
rinkime pranešimai bei disku
sijos vyko lietuvių kalba. 
Daugumai narių tai nesudarė 
didelių kliūčių, o visiem buvo 
tikrai nuostabiai įspūdingas ir 
lietuviškas susirinkimas. 

Po susirinkimo buvo įteikti 
Pirmieji ir Antrieji Lietuvos 
Vyčių laipsniai juos užsitarna-
vusiem. Pirmąjį laipsnį gavo 
Jean Miranda, Zenonas Šukys, 
Arvydas Žygas ir Denise Zakar-
ka. Antrąjį laipsnį gavo Ona 
Marija Juraitis ir Teresė Vait
kus. 

Antanas ir Marija Rudžiai 
sausio mėnesį buvo pagerbti 
Martiniąue pokylių salėje su
rengtame bankete už jų nenuils
tamą veiklą lietuvių visuo
menėje. Marija Rudienė ilgus 
metus buvo BALFo pirmininkė 
ir juodu abu veikė sąžinės 
kalinių išlaisvinimo iš Rusijos 
kalėjimų labui. 

To vakaro programą atliko ži
nomas smuikininkas Franz 
Benteler ir jo orkestras „Royal 
Strings". Dalyvių buvo 625. 
Rengimo komiteto pirmininkai 
— Irena Kriaučeliūnienė ir Al
girdas Brazis, o Jolita Kriau-
čeliūnaitė buvo pranešėja. 

Stasys Pieža buvo pagerbtas 
už jo ilgų metų darbą katali
kiškųjų žinių redagavimo darbe 
vakarinėje „American" laikraš
čio laidoje, jam įteikiant 
lietuviškais motyvais drožinį. 

Sausio 16-tą dieną įvyko pasi
sekę Lietuvos Vyčių choro 
šokiai ir vakarienė. Džiau
gėmės, kad ir Faustas Strolia, 
po didelės automobilio avarijos, 
galėjo dalyvauti. Jis ir jo sū
nus Tomas pravedė visų taip 
mėgiamą dainų pynę. 

Jau planuojame šiais metais 
Washington, DC, įvyks-
tančiame Lietuvos Vyčių visuo
tiniame suvažiavime pasisiūlyti 
šeimininkaut i sekančiam, 
1989-tais įvyksiančiam, Visuo
tiniam suvažiavimui Chicagoje. 

Ruth Dagis 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
CHICAGOJE 

Amerikos Vidurio apygardos 
Lietuvos vyčiai kovo 6-tą Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje suruošė 
savo organizacijos globėjo šv. 
Kazimiero šventę. 

Iš parapijos salės daugiau 
negu 100 vyčių su vėliavomis 
ėjo į bažnyčią. Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė 36-tos kuopos 
dvasios vadas kun. F. Kireilis. 
Pamoksle priminė šventojo 
gyvenimą. Kvietė vyčius mels
tis į šv. Kazimierą, kad jis užtar
tų pas Aukščiausiąjį Lietuvos 
žmonių kančias, kad išlaisvintų 
mūsų kraštą iš komunistinio 
siaubo. Gražiai giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas p. 
Sodaičio. Mišių metu buvo pa
šventinta 36-tos kuopos jau
nučių vėliava. Jaunučių kuopą 
suorganizavo ir ją globoja 
Sabina Henson. Mišių pabaigoje 
galingai nuskambėjo Vyčių 
himno garsai. 

Po šv. Mišių grįžome į parapi
jos salę. Stalai apdengti ir 
gėlėmis papuošti. Saulė po 
gražius salės langų vitražus 
švietė į vidų. Anksčiau čia buvo 
bažnyčia. Prelatas D. Mozeris 
pastatė naują su gražesniais 

vitražais bažnyčią. Bnghton 
Parko lietuviai didžiuojasi 
gražia šventove. Minėjimą glo
bojo 36-ta vyčių kuopa, kuriai 
vadovauja E. Oželiene. Pus
ryčiuose dalyvavo ne tik vyčiai, 
bet ir jų draugai bei pažįstami. 
Maistas buvo skanus, lietuviš
kas. Padėka priklauso garsio
sioms 36-tos kuopos šeiminin
kėms. 

Po pusryčių į trečią vyčių 
laipsnį buvo pakeltos trys narės: 
M. Kinčiuvienė, M. Juzėnaitė ir 
S. Daulienė. Pakė l imams 
vadovavo Ona Marija Kase-
l ienė. Buvo į te iktas atžy-
mėjimas dvasios vadui kun. F. 
Kireiliui kaip daugiausia dir
busiam dėl Lietuvos gerovės. E. 
Oželiene padėkojo Dariaus ir 
Girėno postui ir šauliams už 
dalyvavimą šventėje. Tolimes
nei programai vadovauti 
pakvietė J. Paukštį. 

Amerikos Vidurio apygardos 
pirmininkas A. Brazis, dėl 
sveikatos šį kartą negalėjo 
suvažiavime dalyvauti. Jį pa
vadavo vicepirmininkas J. 
Paukštis. J. Paukštis taip pat 
nesijautė stipriai. Apygardos 
suvažiavimą pradėjome pirmi
ninkams nesveikuojant. Nors 
ligos nedrąsiai pasibeldė į 
pirmininkų duris, tačiau 
suvažiavimas buvo darbingas. 

Iš E. Kasputienės pranešimo 
sužinojome, kad apygarda turi 
12-ką kuopų. Narių ir kuopų 
skaičius auga. Neseniai įsistei
gusi Bridgeporte nauja 16-ta 
vyčių kuopa. Jau turinti 20 
narių. 16-ta kuopa veikia Sv. 
Jurg io parapijos ribose. 
1992-rais metais bažnyčia švęs 
100 metų sukaktį. 16-ta vyčių 
kuopa jau pradeda rūpintis, 
kaip įspūdingiau suruošti tą 
jubiliejų. Apygardos jaunaisiais 
vyčiais rūpinasi J. Zakarkienė. 
Kovo 7 d. ruošiamas jaunųjų pi
ca balius. Išlaidas padengs apy
garda. Ji pranešė, kad 112-tos 
kuopos jaunieji,sekdami 36-tos 
kuopos jaunučių pavyzdžiu — 
įsigys vėliavą. Rodos jauni yra 
visada linksmi ir sveiki, bet deja 
nėra taip. Sabina Henson prašė 
pasimelsti už 36-tos kuopos 
jauniausią narį, kuriam bus 

Vasar io 16-tąj4 St. Petersburge. Floridoje, minin t . iŠ k.: veikli vietos l ie tuvė 
Viktorija Jacobson, miesto meras Williams ir dr . Aldona Labokienė. 

chiatrinių ligoninių, kur jie yra 
žiauriai kankinami. Daugiau
siai laiškų yra parašiusi Rita 
Zakarkaitė. Ji buvo pasiųsta į 
Australijoje vykusį Jaunimo 
kongresą atstovauti vyčiams. 

5-tos kuopos pirmininkas K. 
Savickus suj)re!atu J. Prunskiu 
yra užmezgę ryšį su keliom 
amerikiečių radijo ir televizijos 
stotim. Jiems kai kuriom pro
gom leidžiama kalbėti apie 
Lietuvą ir jos pavergtus žmones. 
Apygarda pareiškė padėką už 
pastangas keliant Lietuvos 
vardą amerikiečių tarpe. 

24-tai kuopai atstovavo B. 
Neberieza. Pirmininkė A. 
Padalino negalėjo dalyvauti su
važiavime. Pranešta, kad kuopa 
auga. Šį mėnesį prisirašę šeši 
nauji žmonės. Turį ir jaunučių 
kuopą. Rūpinasi juos visus nu
vežti į metinį vyčių seimą 
Washingtone, DC. Nutarta, kad 
apygarda kiekvienam savo 
delegatui skirtų po 40 dol. Sis sewich ir Jonas Jacknevich. 
seimas bus neeilinis, bet jubilie- Komitetų pirmininkais išrinkti 

gardos biuletenį redaguoja P. ir jinis. Prieš 75-kenus metus įsi- — lietuviškųjų re ika lų — 

daroma galvos operacija. 
Apie lietuvių kultūrą ir vyčių 

archyvinę medžiagą kalbėjo P. 
ir Z. Binkiai. Apygarda turi 
chorą ir tautinių šokių šokėjų 
grupę. Chorui vadovauja F. 
Strolia, o šokėjams — P. Zapolis. 
Choro organizatorė ir dabartinė 
pirmininkė yra E. Rogers. 
Neseniai įvyko metiniai choro 
šokiai Saulių namuose, atneš
dami gražaus peino. Choras ir 
toliau gyvuos ir jo daina 
skambės. Jau ir dabar turi daug 
kvietimų atlikti menines 
programas. Suvažiavimas nesi
gailėjo paploti energingai pirmi
ninkei. 

Kovo 10-tą Pavergtų Tautų 
komiteto posėdyje Vyčiams 
atstovaus Sabina Henson. Buvo 
nutarta paskirti tam komitetui 
25 dol. auką. Sabina pranešė, 
kad Illinois universitete kalbė
jo Lietuvos konsulas V. Kleiza, 
tuomi pagarsindamas Lietuvos 
vardą tarp amerikiečių. 

Sunkiausiai su spauda. Apy-

dabar kiekviena kuopa įvairiai 
minės tą jubiliejų. Vieni turės 
Mišias, kiti ruoš išvykas. Apy
garda ruoš iškilmingą banketą 
su gražia muzikine programa. 
Šventei ruošti pirmininku bus 
A. Brazis. 

Šie metai apygardai bus labai 
darbingi. Liepos 4-tos gegužinė 
bus Nekalto Prasidėjimo parapi
jos patalpose. Gerbiamas kle
bonas kun . J . Kuz inskas 
pasakė: „Jums, vyčiai, parapi
jos patalpos visada bus atviros". 
Mes dėkojome jam už gerą širdį. 
Gegužinės rengimo pirmininke 
bus M. Kinčiuvienė. 

Birželio 22-rą sueina metai 
nuo a.a. Irenos Sankutės mir
ties. Apygarda ruošia jos mirties 
metinių paminėjimą. J is bus Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Minėjimo rengimu 
rūpinsis J. Zakarkienė. 

Ateinantis apygardos suvažia
vimas įvyks birželio mėn. Šv. 
Mergelės parapijos salėje. 

Suvažiavimą malda baigė E. 
Oželiene. Meldėmės, kad mūsų 
pi rmininkams grįžtų stipri 
sveikata. Ir kad 36-tos kuopos 
jaunučiui pasisektų operacija. 

Saulė ir šiltas oras lydėjo mus 
į namus. 

Emilija Pakalniškienė 

ŽINIOS IŠ PROVIDENCE 

I Lietuvos Vyčių 103-ios 
kuopos valdybą šiais metais įei
na: pirmininkė Birutė R. Stoš
kus, pirmasis vicepirm. Jonas 
Walaska, antrasis vicepirm. 
William Piacentini Jr., pro
tokolų sekretorė Elena Gu-
deczauskas, korespondencijų 
sekr. Irena Walaska, iždininkas 
Antanas Gudeczauskas, ir fi
nansų sekr. Elena Zielinski. Pa
tikėtiniais yra Petras Deni-
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girnų — Veronika Kiela, 
kultūrinių reikalų — Rūta Kre-
cioch, ritualų — Bette Ciuryla, 
ir visuomeninių reikalų — Irena 
Landanski, padedant Alicijai 
Grybas, Mildai Traskauskas ir 
Elzbietai Tribuisis. „Vyties" ko
respondentas yra Viktoras G. 
Mathieu. 

Tikras draugas — kaip brolis. 
Turkmėnų patarlė 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 VV. 71st Street 
Priima treciad. nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

J. Juzėnai. Kiekvienas nori 
mielai skaityti, bet rašyti — ne. 
Redaktoriai ragino neatidėlio
jant prisiųsti žinias. Negausime 
žinių, neišeis apygardos biule
tenis „Trumpet" . ,,Vyčių 
veiklos" skyriaus redaktorius 
„Drauge" A. Pakalniškis, Jr., 
buvo savo darbovietės A.T.+ T. 
atsiųstas j Chicagoje vykusią 
konferenciją. Ta pačia proga 
a ts i lankė į pusryčius. 
Pasikalbėjo su senais pažįsta
mais, perdavė Centro valdybos 
atstovei laiškus, gautus iš vyčių 
narių. 

Kiekviena apygardos kuopa 
rašo laiškus JAV-ių valdžios 
žmonėms, kad neužmirštų Lie
tuvių tautos, kad darytų žygių 
išlaisvinti lietuvius iš komu
nist inių kalėjimų ir psi-

steigė vyčių organizacija. Jau William Piacentini Jr . , paren-

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kab'nete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 Sc. Pulaski Road 
Valandos oagal susitarimą 

Šimtąjį gimtadienį švenčiančią l ietuvę T e k i a Ruchas sveikina Chicagos l i t o 
wnrdo seniūnas i r jos dukra, veikl i L i e t u v o s vytė . Sab ina Henson . 

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

2655 W. 69 St 
Te). 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-022* 

D R . J A N I N A J A K Š E V I Č t U S 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo i;gos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos paga1 susitarimą 
Penkt.. antr , ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

7722 S. Kedzie A ve.. 
Chicaao, I I I . 60652 

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

Card iac Diagnosis, L td . 
Marquet te Med ica l Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D 
S. P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
Širdies :r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LiGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės metinis susi
rinkimas šaukiamas sekma
dienį, balandžio 17-tą d., 12-tą 
vai. (sekmadienį) Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos, Kultūros 
centro patalpose. Darbo
tvarkėje: valdybos pranešimai, 
valdybos ir kontrolės komisijos, 
taipgi atstovų į LB-ės Michiga
no apygardos suvažiavimą rin
kimai ir kiti einamieji reikalai. 

L B . apylinkės valdybai 
j a u antri metai sumaniai 
vadovauja Nijolė Zelwin-
der-Bražinskaitė. Kiti valdybos 
nariai: Algis Bražėnas, Juozas 
Matekūnas , Vytas Petru
ševičius, Anatolius Viskantas, 
Sigi tas Viskantas , Aušra 
Klimienė, Valentina Černiaus
kienė. Naujai į valdybą įsi
jungusios — Elvyra Idzelienė, 
Kristina Reinharth Milmantai-

tė, Jūratė Pečiūrienė ir (ex offi-
cio) Jaunimo sąjungos Detroito 
skyriaus pirmininkė Alma 
Matvėkaitė ir sporto klubo 
„Kovas" pirmininkas Algis Ru
gienius. Valdybos narys — 
Jonas Urbonas. 

Apylinkės valdybą sudaro 
įvairaus amžiaus ir įvairių 
pažiūrų asmenys — skautai, 
ateitininkai, fronto bičiuliai, 
tautininkai. Visi jie gražiai 
sugyvena ir, pagal savo suge
bėjimus bei išgales, dirba 
visuomeninį darbą. Jų darbo 
tikslas — lietuvybės išlaikymas 
ir Lietuvos laisvės atstatymas. 
Valdyba kviečia visus susirin
kime dalyvauti. 

JAV LB-ĖS XII-SIOS 
TARYBOS RINKIMAI 

JAV LB-ės XII-sios tarybos 
rinkimai vyks balandžio 9-17 
dienomis. Michigano apygardos 
rinkimų komisijai vadovauja 
Gražina Kriaučiūnienė: 1816 

Tecumsch River Drive, Lansing, 
MI. 48906. Telef. (517) 321-0091. 
Detroito apylinkės rinkimų 
komisijos pirmininkas yra 
Alfonsas Juška, 36590 Mass 
Drive, Sterling Hts, MI 48077. 
Telef. (313) 264-7735. Kiti komi
sijos nariai: Andrius Butkūnas, 
Česlovas Anužis, Juozas Oren-
tas, Juozas Duoba, Benediktas 
Neverauskas ir Vytas Rugie
nius. LB Grand Rapids apylin
kės, rinkimų komisijos pirmi
ninkas yra Kęstutis Stepšys, 
1322 Hamilton St. N.W. Grand 
Rapids, MI 49504. Telef. (616) 
456-5226. Lansingo apylinkės — 
Lina Anužienė, 5 Locust Lane, 
Lansing. MI48911. Telef. (517) 
394-0859. Michigano apygardoje 
j LB-es XII-tąją Taryba kandi
datuoja: Birutė Bublienė, 
pramonės administracijos 
konsultantė, l i tuanist inės 
mokyklos mokytoja. Gražina 
Kamantienė, mokytoja, JAV LB 
Tarybos narė, Grand Rapids 
apylinkes valdybos pirmininkė. 
Romualdas Kriaučiūnas, psi
chologas. Lansingo apylinkės 
valdybos pirmininkas. Vytautas 
Kutkus. inžinierius, buvęs JAV 
LB Krašto valdybos pirm.. PLB 
Seimo narys, Michigano apy
gardos valdybos pirmininkas. 
Vytas Petrulis, inžinierius, JAV 

LB Tarybos narys, religinio 
komiteto pirmininkas Algis Ru
gienius, inžinierius, JAV LB 
Tarybos narys — Tarybos prezi
diumo pirmininkas. PLB Seimo 
narys — Kontrolės komisijos 
pirmininkas. Janina Udrienė, 
matematikos profesorė, buvusi 
LB Detroito apylinkės valdybos 
narė. Jonas Urbonas, inžinie
r ius JAV LB Krašto valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas-or-
ganizaciniams reikalams, LB 
Detroito apylinkės valdybos 
narys, JAV LB Tarybos narys, 
PLB Seimo narys — kontrolės 
komisijos narys. 

Michigano apygardoje bus bal
suojama už keturis kandidatus, 
bet kiek jų bus išrinkta į JAV 
LB-ės XII-ją Tarybą, priklausys 
nuo kiek mūsų apygardoje 
balsuos, nes pagal balsuotojų 
skaičių, proporcingai, kiek
vienai apygardai tenka išrinktų 
Tarybos narių skaičius. Taigi, 
nuo balsuotojų skaič iaus 
priklausys kiek turėsime naujo
je Taryboje atstovų iš Michigano 
apygardos. Tuo pačiu, kadangi 
Tarybos nariai atstovaus JAV 
LB-nei Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seime, irgi, propor
cingai, bus išrinkti PLB Seimo 
nariai. 

Jonas Urbonas 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St,. Cnicago. I L 
Tel. 476-2112 
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Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 
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Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Te!. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirrn.. antr. ketv ir penkt. 

3 ik: 7 v v Tik susitarus 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rezid. 38S-4811 

Dr. Tumasomo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2- 7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Speciaiybė — Vidaus k plaučių ligos 

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

11300 Southwest Higrmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 rV 63rd Street 

Vai: antr 1-4 v. p p ;r ketv. 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

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

Valandos p a g a l susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Valandos oagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

2700 W. 43 St . , Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

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



I 

Dideli renginiai — 

DIDELES LESOS 
GARBINGOS VALSTYBĖS 

GARBINGI VAIKAI 
Vasario 16 — praeitis, dabartis, ateitis 

Prieš akis jau stovi didelių 
lietuviškų renginių šešėliai. Jie 
vis traukiasi, nes tos šventės vis 
artėja. Tie renginiai jau čia pat, 
kai galvojame apie jų ruošimą, 
apie lėšas ir pastangas, apie 
stoką darbininkų ir talkininkų, 
kurie jau dabar atiduotų visas 
jėgas. Jiems reikės atiduoti 
daug ir sudėtinių pajėgų, nes 
tai didelis pasirodymas prieš 
svetimtaučius ir prieš savuo
sius, suvažiavusius iš įvairių 
kraštų. Jie suvažiuoja ne 
kasmet, bet tik tam tikromis 
progomis — kai yra Pasaulio 
lietuvių seimai, kai švenčiamos 
tokios meno šventės, kaip dainų 
ir tautinių šokių. Tautiniai 
šokiai sutraukia jaunimą kaip 
aktyvius aktorius ir vyresniuo
sius kaip žiūrovus ir auditoriją. 

Po ranka yra informacijos va
dovo A. Juodvalkio laiškas, 
kuriame nuosekliai išdėstoma, 
kiek lėšų reikės ir kaip jas 
numatoma surinkti, kad tie trys 
didžiuliai renginiai pavyktų, 
kad jais būtų galima pasidi
džiuoti ir tautinį sąmoningumą 
pagyvinti. 

Jau kovo vidurys, o birželio 
pabaigoje ir liepos pradžioje ren
giamas l ie tuvių kultūros 
kongresas, pasaulio lietuvių 
seimas ir tautinių šokių šventė. 
Jei į pirmąjį suvažiuos tik tie, 
kurie domisi lietuviška kultūra, 
jos išlaikymu ir palaikymu išei
vijoje, jei į seimą suvažiuos tik 
delegatai ir dalis smalsių žiū
rovų, tai į tautinių šokių šventę 
suvažiuos jaunimas ir vyresnie
ji. Jie visi norės atsigaivinti ir 
visi norės pasisotinti savo tau
tiniu menu. Lėšų paskirstymas 
yra proporcingai numatomas vi
siems trims renginiams, kad jie 
būtų atlikti su dideliu entu
ziazmu ir didele nauda lie
tuviams išeivijoje. 

Šiandien tik reikia tas dienas 
ir tuos renginius prisiminti 
Amerikos ir Kanados lie
tuviams. Ant jų pečių ir ant jų 
kišenių sudėta jų sėkmė. Kad 
visi laukia tik sėkmingo ir nau
dingo pravedimo, tai aišku iš 
to, kad ir susirūpinimas jau 
dabar yra didelis. 

visur išsisklaidžiusiems lie
tuviams. Seimas pateikia naujų 
idėjų, naujų nurodymų kaip ei
ti, kad lietuviškas kelias bet 
kuriame krašte būtų aiškesnis 
bent silpniau matančiam ar 
mažiau lietuvybe susirūpi
nusiam. 

Toks lėšų telkimas, kaip 
numatomas informacijos vadovo 
laiške, yra racionalus mūsų 
kišenėms ir daugelio reikalų 
rėmimui. Kai trijų renginių trys 
rinkėjai — dr. Petras Kisielius, 
dr. Antanas Razma ir inž. Sta
sys Jokūbauskas — sugeba 
sutarti ir eiti koja kojon, tai 
parodo, kad jie supranta 
lietuviškus reikalus ne siau
romis akimis, bet žiūri į lietuvy
bės ugdymo ir tautinio išsilai
kymo išeivijoje pagrindinius 
uždavinius ir tikslus. Tuo 
galime džiaugtis ir galime taip 
pat pasitikėti, kad lietuviška 
veikla dar pratęsiama 
niam laikui išeivių tarpe 

ilges-

Šiais metais Lietuvių Ben
druomenė turi ir naujos tarybos 
rinkimus, po kurių bus ir nau
ja ar bent skirtinga valdyba. Po 
seimo bus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nauja ar bent 
pakeista valdyba. Tai kelia susi
domėjimą pačia veikla, bet kar
tu ir tais didžiaisiais renginiais, 
kurie laukia jėgų iš senųjų 
Bendruomenės vadovų, į juos 
turės įsijungti ir nauji tarybos, 
seimo ir būsimų valdybų nariai. 
Tai kalbama ne veltui, nes tiek 
seimas, tiek kultūros kongresas, 
tiek tautinių šokių šventė turi 
rūpėti visiems — ir dabar dir
bantiems ir darbininkams, 
kurie ateis į darbo lauką. 

Kad nebūtų kaišiojamos 
rinkėjų rankos kiekvienam ren
giniui atskirai, kad nebūtų lėšų 
mėtymas, tai jau pakviesti lėšų 
rinkimo vadovai sutarė tarp 
savęs ir sudarė komisiją. Tiek 
laiškais uždėtomis kvotomis 
apylinkėms bus lengviau susi
gaudyti ir remti visus svarbiuo
sius renginius. Juk jie visi yra 
tautos gyvybės apraiška, menas 
ir visuomenės prie to meno vedi
mas, kultūra ir tautiškumas, 
kurie eina kartu. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas yra 
taip pat svarbus ne tik 
Amerikai ar Kanadai, bet ir 

Visų trijų didžiųjų lietuviškų 
renginių šiais metais numa
toma kaina siekia apie šimtą 
tūkstančių amerikietiškų dole
rių. Iš karto žvelgiant, tai didelė 
suma. Bet iš tikrųjų suma nėra 
nei didelė, nei nepakeliama, 
nei sunki. Mūsų dosni išeivija 
mažiau reikalingiems įvykiams 
sudeda didesnes sumas. Ir to 
nesigaili, jei tik mato, kad to 
reikia, kad tas tautai vergijoje 
ar pačiai išeivijai yra reikalinga 
ar naudinga. Kasdieniniams 
dalykams, kaip mažam pabu
vojimui, išleidžiama daugiau, 
negu paaukojama renginiams, 
kurie yra būtini tautai ir išeivi
jai, ypač jos jaunajai kartai, 
kuriai reikia pagalbos išsi
laikyti lietuviškuose keliuose. 

Šie trys didieji šių metų ren
giniai yra daugiau, negu tik 
pasirodymas ir savęs paglos
tymas, kai neturima geresnių 
reikalų. Tai pasirodymas tarp
tautiniu mastu svetimiesiems, 
nors ir nedidelis būrys tas šven
tes matys. Tam yra skirta tau
tinių šokių šventė, kuri turi pa
traukti ir svetimtaučių akis, 
kaip pažinimas nežinomos senos 
ir liaudies išgelbėtos kultūros 
liekanų. 

Kultūros kongresas yra 
mums. Mes turime geriau pa
žinti savo tautinę kultūrą ir ją 
palyginti su svetimomis kultū
romis. Savoje ir svetimoje kul
tūroje įaugdami, turime būti 
tikros kultūros nešėjai ir kū
rėjai. Mūsų kūryba yra mūsų 

! tautos gyvybė. Nieko savo tau
tai vergijoje šiuo metu bran
gesnio negalime duoti, kaip 
parnešti nesugadintos kultūros 
kūrinius, savą kūrybą, išlaiky
tą, dabar sukurtą ir nesuga
dintą. Rinkti lėšas ir remti šiuos 
didelius užmojus yra visos išei
vijos bendras rūpestis, kol tie 
renginiai praeis. 

Apie seimą turėsime progą 
atskirai kalbėti, nes jam reikia 
naujų idėjų, sugestijų, savųjų 
skirtingų nuomonių, kurios vis 
dėlto gali būti panaudotos. Šį 
kartą ir seimą remti, juo rūpin
tis, lėšų rinkėjams padėti ir savo 
aukomis paremti jį taip, kad 
jame galėtų dalyvauti iš viso 
laisvojo pasaulio delegatai, 
mūsų pastangų ir mūsų para
mos reikalas. Kartu ir tautinės 
gyvybės ženklas. Remdami tuos 
renginius, parodysime savo 
rūpestį viso pasaulio lietuviais. 

Pr. Gr. 

Vasario Šešioliktąją ateina 
mintin vienas įvykis, kurio nie
kad negalėsiu pamiršti. 

Prieš trisdešimt penkerius 
metus Amerikos Balso translia
cijoje kalbėjo nepriklausomos 
Lietuvos dienų nema tę s 
knygnešys, kur i s spaudos 
draudimo metais per sieną iš 
Prūsų gabeno caro uždraustas 
l ie tuviškas knygas . Tasa i 
„miško brol is" turėjo gal 
aštuoniasdešimt metų. Senukas 
sakėsi Ameriką išvažinėjęs 
skersai ir išilgai, nuo Atlanto 
iki Pacifiko. Jis skundėsi niekur 
negirdėjęs „lakštingalos" čiul
bėjimo. „Amerikoje tik varnos 
ir kuosos" — nepatenkintas 
sakė. Ir bulvės, kiaušiniai 
Amerikoje jam buvo be skonio, 
ir obuoliai kaip reikia ne
kvepėjo. O kur Lietuvos miškų 
baravykai? Ne tas, ne Lietuva. 

Baigiant pasikalbėjimą, jis 
buvo paprašytas tar t i žodį 
broliams tėvynėje. Ilgai tylėjo. 
„Negaliu, —sako, —aš nemoky
tas, ne sekretorius". Vėl tylėjo, 
akis įsmeigęs į tolį, drebančia 
lazdele stuksendamas į grindis. 
Staiga švystelėjo jam mintis: 
„Aš noriu lietuviams padek
lamuoti eiles". Ir jis pradėjo: 
„Lietuva, Tėvyne mūsų, tu 
didvyrių žemė, iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia. Tegul 
tavo vaikai eina vien takais 
dorybės, tegul dirba tavo naudai 
ir žmonių gėrybei"... 

Išbalusiu knygnešio veidu 
riedėjo gailios ašaros, o man per 
kūną ėjo šiurpuliai. Knygnešio 
eilės — Tautos himnas! 

Kokia gili ir tyra , kaip 
šaltinio vanduo, yra lietuvio 
meilė kraštui. Nemari, nepa
mainoma, amžiais ištikima. 

Lietuvos atkūrimo deklaraci
jos nepakako. Lietuva turėjo 
nemaža kovoti, kol išvarė iš 
savo krašto atėjūnus. Nemažai 
Amerikos lietuvių vyko į Lie
tuvą ir garbingai dalyvavo 
Nepriklausomybės kovose ir 
Lietuvos pajūrio vadavime. Jų 
tarpe buvo ir Steponas Darius, 
kuris drauge su Stasiu Girėnu 
1933 metais „Lituanica" lėk
tuvu Lietuvos garbei nugalėjo 
Atlantą, aukodami savo gyvybę, 
o skrydį skirdami J a u n a j a i 
Lietuvai. 

Laisvėje bematant suklestėjo 
Lietuva. Ant Vasario Šešio
liktos pagrindų atsteigtoji vals
tybė statėsi, augo, turtėjo. Plė
tėsi modernus mokyklų tinklas, 
mokslas pasiekė aukštą euro-
pišką lygį. Pravedus žemės 

VYTAUTAS A DAMBRAVA 

reformą, kurią Jungtinės 
Tautos statė pavyzdžiu visam 
pasauliui, išdygo tūkstančiai 
sodybų. Visame krašte aidėjo 
su ta r t inės , naktį švietė 
naktigonių ugnys, o gegužinėse 
verkė smuikai , aimanavo 
klarnetai, kvatojosi armonikos. 
„Ir laukas, miškas, ir visa, kas 
gyva, dainavo". Tik motušėlei 
nuriedėdavo gaili ašara, nesu
laukus ia i kovoje kritusio 
sūnaus. Bet Lietuva metai iš 
metų šuoliais veržėsi pirmyn ir 
aukštyn, iki 1940 metų birželio 
penkioliktos, kada sovietų 
t anka i , sunkai riedėdami, 
sudrebino Lietuvos žemelę 

Tąsyk Lietuva dar nežinojo, 
kad prieš devynis mėnesius 
Stalinas su Hitleriu slaptai 
išsidraskė Pabaltijo vasltybes. o 
už vakar inę Lietuvos dalį 
Stalinas mokėjo Hitleriui Judo 
grašiais — septynis su puse mili
jono aukso dolerių. Taip toli ėjo 
suokalbininkų niekšiškumas. 

Praėjo kel i mėnesiai. Į 
Valstybės teatrą Kaune buvo 
suvaryti vadinamieji liaudies 
ats tovai didžiajam gėdos 
spektakliui: balsavimu prašyti 
Sovietų Sąjungą priimti Lietuvą 
į savo respubilikų šeimą. 
Prašyti! Balsavo ir „ura" šaukė 
teatro salėje sėdintieji ginkluoti 
saugumiečiai rusai. Balsavo, 
ka i t ea t ro durys buvo 
užrakintos, po stalais buvo 
ginklus suslėpę ginkluoti en
kavedistai, o aplink teatrą 
patruliavo sovietų tankai. 

Atėjo 1941 metų baisusis 
birželis 34,260 lietuvių — nuo 
naujagimių ik: žilagalvių — 
sugrūstų į gyvulinius vagonus 
ašarose plukdė sopulingąją 
tautos giesmę: „Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė"... 

Chruščiovas, pasmerkęs Sta
liną XX Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos suvažiavime, 
kalbėjo, kad , joks sveiko proto 
žmogus negali įsivaizduoti, kaip 
galima apkaltinti ištisas tautas, 
įskaitant moteris, vaikus ir 
senelius, ir juos kankinti, vyk
dant masinį kerštą." Kai akty
vūs suokalbininkai — Stalinas 
ir Hitleris — susikibo vienas 
kitam į plaukus, 1941 metų 
birželio dvidešimt trečios rytą, 
pogrindžio vadovybės pa
šaukta lietuvių tauta stvėrėsi 
ginklo ir sovietų „nenugali
moji" armija nešėsi į Rytus, kad 
net vyža ugnį skėlė. Bet 
neilgam, nes hitlerinė Vokieti

ja greitai prievarta sustabdė 
laikinosios vyriausybės 
veikimą. Prasidėjo nauja 
rezistencija, pareikalavusi daug 
aukų. 

Gal reikalai mums būtų ėję 
kiek palankesne kryptimi, jei ne 
Pearl Harbor ir idiotiškas Hitle
rio sprendimas — skelbti karą 
Amerikai. Nenoromis, Stalinas 
tapo nekviestų alijantu, taigi ir 
Amerikos, sąjungininku. Čia 
prasidėjo ir Amerikos klaidų 
srovė, nusinešusi su savim 
valstybių laisvę, kartu leidžiant 
Stalinui apkapoti Rytų Europos 
teritorijas ir jas aneksuoti, o 
sovietų kontrolėje esančius 
kraštus paversti savo satelitais. 

Lapkričio mėnesį sovietai 
iškilmingai minėjo bolševikų re
voliucijos septyniasdešimt metų 
sukaktį. Kremliaus aikštėje 
vykusio parado metu pokšėjo 
kareiviški maskolių batai — tie 
patys, kurie šiandien jau 
aštuoneri metai negailestingai 
daužo Afganistaną, praradusį 
milijoną laisvę mylinčių savo 
krašto žmonių. 

Nežiūrint Gorbačiovo šypse
nos, nei vienas koncentracijos 
lageris dar nebuvo uždarytas, 
nei viena psichiatrinėm priemo
nėm disidentus baudžianti 
ligoninė uždaryta. Mūsų kuni
gai Svarinskas, Tamkevitius, 
triskart pasmerktas Viktoras 
Petkus ir tiek daug kitų tebe-
trūnija Rusijos gilumoje. 
Sovietų enciklopedija, 
kalbėdama apie antrą pasaulinį 
karą stengiasi nuver t in t i 
amerikiečių vaidmenį mažne iki 
nulio, nors amerikiečiai su pre
zidentu Rooseveltu tą molio 
milžiną pastatė ant kojų. 

Stulbina mus statistika apie 
dydį karo siuntų, kurias 
Stalinas antrojo pasaulinio karo 
metu gavo iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Karo metu 
amerikiečiai sovietams 
pasiuntė 17,000 lėktuvų, 51,000 
džypų, 400,000 sunkvežimių, 
12,000 šarvuotų automobilių. 
8,000 priešlėktuvinių patrankų. 
105 povandeninius laivus, 197 
torpedinius laivus, 50,000 tonų 
odos, 15 milijonų porų batų, 
3,700,000 padangų, 2,600,000 
tonų plieno, 800 tonų įvairių 
cheminių produktų, 340,000 
tonų įvairaus tipo šaudmenų. 
8,000 tonų gumos ir 4,700,000 
tonų maisto produktų. 

Pritrenkia ši statistika. Visa 
pavertus pinigais, Sovietų 
Sąjungos nesumokėta ir užmirš
ta garbės skola prašoka šimtą 

Prie Sydnėjaus uosto tilto stovi Zita Dresliūtė iš Hartfordo. 
Nuotr. Ritos Likanderytės 

milijardų dolerių! Stalinas 
„pirko" Lietuvą už pusaštunto 
milijono, mes neatgauname 
laisvės nė už Amerikos duotus 
Sovietų Sąjungai šimtą 
milijardų dolerių! 

Stalinas buvo toks dviveidis 
kad, net kar iaudamas su 
Hitleriu, siuntė Molotovą slap
toms ta ikos deryboms su 
Ribbentropu nacių užimtoje 
srityje. Mažai kas tą žino. Tai 
įvyko Kirovograde 1943 metų 
birželio mėnesį, taigi pačiame 
karo įkarštyje. Šiame susiti
kime norėta susitaikyti ir 
drauge pulti Vakarų valstybes, 
bet Molotovas užsispyrusiai 
reikalavo nacinę Vokietiją 
atstatyti slaptuoju Ribbentropo 
Molotovo paktu sutartas sie
nas, grąžinant sovietams ir Lie
tuvą. Ją Hitleris iš pradžių labai 
nenoriai, vėliau už pinigus buvo 
perleidęs Stalinui, bet dabar, 
pasigrobęs iš Stalino, jam 
grąžinti nebenorėjo. Nesusitarė. 
Stalinas nežinojo, kas yra tiesus 
kelias, garbės žodis ar iš viso 
tiesa. Tiesą Leninas apibūdino, 
kaip „pasibiaurėjimą keliantį 
dalyką ir buržuazinį prietarą". 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Amerikos lietuviai, kaip ir 
lietuviai tėvynėje, kovojo prieš 
nacius Atlanto chartos pažadų 
dvasioje. Tačiau karą laimėję 
sąjungininkai nebuvo pakanka
mai ryžtingi, o pavargę laimė
tojai buvo nebepajėgūs priversti 
Staliną juos įgyvendinti. O 
Atlanto charta reiškė laisvės 
ats tatymą visose anksčiau 
nepriklausomose valstybėse. 

Šiurpas nupurto pagalvojus, 
kaip sovietai naudojo karo metu 
j iems teiktą amerikiečių 
paramą. Ne vienas mūsų dainos 
apdainuotas „miško brolelis" — 
Atlanto chartos vykdytojas — 
buvo bolševikų nužudytas 
amerikiečių ginklais. Sibiro 
„gu laguose" pirmieji iš 
Amerikos atsiųsti ..Land lease" 
buldozeriai buvo naudojami ne 
miško darbams, o rinkti tūks 
tanč iams laukan išmestų 

mirusių kalinių lavonų ir 
suversti juos į didžiules 
išraustas duobes. 

1944 metais, sovietams vėl 
įsibrovus mūsų tėvynėn, 
aštuonerius metus mūsų miško 
broliai gynė savo tėvų žemę, 
sudedami 30,000 jaunų gyvybių. 
Prasidėjo naujos t rėmimų 
bangos, persekiojimai, kanki
nimai, kalėjimai. Lietuviai, 
kurie Vytauto Didžiojo 
kunigaikštijoje tautų tautas 
priglaudė ir nuo priešų gynė, 
patys liko tremtiniai, svetur 
iešką maisto ir prieglaudos. 

Bet vos spėjo sovietai 
okupuoti Lietuvą, kai Ameriko
je žaibu susitvėrė Lietuvai 
gelbėti taryba, vėliau pasivadi
nusi Amerikos Lietuvių Taryba, 
turėdama vieną vienintelį 
tikslą, gelbėti Lietuvą. Ir jeigu 
Amerika buvo pirmoji valstybė 
pasmerkusi sovietų įvykdytą 
agresiją pr ieš Pabalti jo 
valstybes, ta i didžiausias 
nuopelnas yra žmonių. įsijun
gusių į tą tarybą ir verste 
privertusią prezidentą Roosevel-
tą viešai pasmerkti sovietų 
agresiją ir paskelbti agresijos 
nepripažinimą. Tarybai vadova
vo heroiškos dvasios Amerikos 
lietuvis Leonardas Šimutis. Tas 
pats Šimutis, kuris, Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, 
rinko parašus, kad Amerika 
pripažintų „de jure" naujai 
atsikūrusią valstybę. 

Sovietų Sąjunga per septynis 
savo kruvinos d ik ta tūros 
dešimtmečius rodė žodžiais ir 
darbais, kad jos tikslas yra 
pasaulio užkariavimas. Nuo 
Jono Žiauriojo laikų Maskvos 
imperija kantriai siekė to paties 
tikslo. Per paskutiniuosius 
penkis šimtus metų Rusija, o 
vėliau Sovietų Sąjunga grobė 
svetimas teritorijas kraštą po 
krašto, tautą po tautos, iki 
pasiekė sunkiai įsivaizduojamą 
teritorijos dydį: 22,402,200 
kvadratinių kilometrų. Taigi 
per penkis šimtus metų plėtėsi 
po šimtą su viršum kvadratinių 
kilometrų kasdien! 

Tikiu į atgailą to nusidėjėlio, 
kuris išpažindamas nuodėmes 
apkaltina tik save, o ne drau
gus, šeimą ar laikus, kuriuose 
gyvena. 

A. Gatti 

Nedėkingas, kas vandenį ger
damas Šulinio kasėją užmiršta 
arba kas žirnius valgydamas 
nepagalvoja apie tą, kas juos pa
sėjo. 

Kinų išmintis 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Į 
R o m a n a s 
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— Taip. 
— Antrąjį kartą prisiekinėjai jai, kad skirsies su 

žmona, ar ne? 
— Taip. 
— Praėjo jau nemaža laiko nuo tos „Priesaikos" 

su didžiąja raide. Ar atsiskyrei su žmona? 
— Taip, — melavo Devinskis. 
— Tikiu. Bet tai gali būti vėl melas, ar ne? Mela

vai Lenai nuo pirmos iki paskutinės dienos. Ar dar nori 
meluoti? Aš nespaudžiu... 

— Melavau, bijodamas prarasti ją — todėl... — 
Devinskis nuleido galvą prieš gudrią moterį. 

— Girdėjau iš Lenos tavo pasiteisinimus: griežtas 
tėvas... griežta motina... baudimai... Bet esi jau suaugęs 
vyras, turi gerą darbą, gal tiki ir į Dievą, apie kurį tiek 
jai prišnekėjai... Tiesiog nesuprantu... 

Ji buvo gan susijaudinusi ir nutilo. Jam reikėjo per
traukti nejaukią tylą. 

— Ką Lena šiuo laiku apie mane šneka? 
— Sako „Melagis". Nenori girdėti apie tave kitokio 

žodžio. Dabar jai kiekvienas tavo žodis būtų netikras. 
Tavy mato melagystėje paskendusį vyrą. Pabėgo ir 
dingo iš namų jau seniai... 

— Kur ji dabar gyvena? 
— Norit melo ar teisybės? 
— Teisybės. 
— Žinau, kur persikėlė ir gyvena. 

— Tai pasakykit. 
— Nesakysiu. Palikit ją ramybėje, prašau... Jai 

reikės ilgo laiko, kol vėl pradės tikėti vyrais — tavim, 
Alanai, tikriausia niekada. 

Tai buvo baisūs žodžiai. Reikėjo turbūt išeiti, nes 
ši moteris tokių žodžių gal dar daugiau norėjo pasakyti. 
Bet reikėjo ir apsimesti, kad atgailauja: 

— Man to reikėjo, ponia. Taip, aprėkit ir nubauskit 
mane. Bet Lenai pasakykit, kad ją myliu ir linkiu geros 
kloties. 

— Pasakysiu. Bet bijau, kad dar nenumatot, kiek 
košės jai privirėt. Nei aš, nei mano vyras nesame jūsų 
pusėje. 

Devinskis įsižeidė ir pakilo. Dar gali ateiti jos vyras 
iš darbo ir prasidės tada dar didesni kaltinimai ir ginčai 
ir gal jis bus išprašytas išeiti iš namų. Lenos motina 
buvo atvira, bet šįkart į lauką, kaip visuomet, jo 
nepalydėjo. Jis vienas išėjo pro duris. 

Jis čia buvojau labai nepageidaujamas, apgaulin
gas, viliojęs jos jauną dukrą prie altoriaus su pažadais, 
bet be rimto noro tapti jos vyru. Sutrynė gal visiems 
laikams jos pasitikėjimą savim, draugyste ir žmogum. 

Atrodė, kad gatvėje į jį žiūrėjo piktos akys pro visus 
langus. 

Jie yra baisūs bailiai, jis galvojo. Gyvenimas būtų 
labai nuobodus, jei santykiai tarp žmonių, ypač meilė, 
būtų tiksliai matematiškai suorganizuoti ir jokių 
netikėtumų nebūtų. Jei žmogus savo gyvenimą galėtų 
suplanuoti, jis iš nuobodulio numirtų... Nieko jam ne
liktų: nei ką veikti, nei dėl ko nors kentėti... 

Beliktų tik rankas sudėjus tūnoti. 
Važiuojant namo, kur buvo tokia ramybė, jokių 

netikėtumų, jis bodėjosi ir žiovavo. Kaip kortom 
lošiantis žaidikas, jis dar tikėjosi, kad ne viskas 
pralaimėta ir nesutiko su pralaimėjimu. 

Jam atrodė, kad Lena panoro „tvarkos". Bet kai 
tvarkos nebuvo ir jos negeidė, ar ji nebuvo laimingesnė? 
Tas pirmas dienas po susipažinimo jai bus sunkiau 
užmiršti. Kada nors jai atsibos slapstytis ir tada 
paskambins sakydama: 

„Kaip laikais, Alanai? Gan ilgai negirdėjau tavo 
balso". 

„Ir aš primiršau. Lena, tavo balselio skambutį. Ar 
buvai kur nors išvažiavus?" 

..Buvau". — meluos... 
Bet jai nieko neprikaišiosiu. Tada meluosim abudu 

ir būsim laimingi. Jei norės, ją pamokysiu kaip geriau 
tai atlikti. Ką reiškia melas, kurio negali net sustab
dyti? Tai kita gyvenimo versija, ne kasdienė 
monotonija. 

— Kas gero, Alanai? — namuose po vakarienės, 
atsisėdus ant minkštasuolio ir peržiūrėdama laiškus, 
paklausė susirūpinusi Amelija. 

— Nieko. 
Devinskis šyptelėjo. Mieloje tolumoje šmėkščiojo 

Lenos veidas, bet jo gerai jau negalėjo prisiminti. 
Atsiprašęs Amelijos, pakilo, nuėjo į prieškambarį ir, 
išsitraukęs iš švarko kišenės tarp dokumentų paslėp
tą Lenos nuotrauką, ilgai į ją žiūrėjo. 

Negi priėjau liepto galą? — klausė savęs. Ar to šyps
nio ir tų lūpų jau visiems laikams netekau? 

Negali būti. Tai būtų per žiauru ir viskas tokiu 
būdu negali pasibaigti. Ką nors dar sugalvosiu. 
Žmogaus protui ribų niekada nebuvo. 

Amelijos akys ir ji pati kaip dvasia staiga „išdyg
davo" kambariuose tvarkydama tai šį, tai tą. Jai pra
einant prieškambariu jis krūptelėjo ir dokumentus su 
Lenos nuotrauka kaip paauglys, išsigandęs savo lenkės 
motinos, įkišo vėl atgal į švarko kišenę. 

(Bus daugiau) 
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PHILADELPHIA I R A P Y L I N K E S 
DIDŽIUOJAMĖS 

VASARIO 16 MINĖJIMU 

Didžiosios šventės minėjimas 
įvyko vasario 21 d. kukliuose 
Lietuvių namuose tradicine 
tvarka: vėliavų įnešimas, in-
vokacija, atidaromas žodis, 
valdžios atstovų sveikinimai, 
kalbos, meninė dalis, rezoliucijų 
priėmimas, aukų rinkimas, 
uždarymas. Vasario 16 minė
jimus nuolatos kritikuojantys, 
perskaitę š ias eilutes 
grečiausiai tars: koks čia jūsų 
minėjimas — neišėjote į 
puošnią salę, nesuruošėte 
aukšto meninio lygio koncerto 
ar didingo draminio pastatymo, 
šaunaus priėmimo įtakingiems 
amerikiečiams, nieko naujo 
neįnešėte į jau nusibodusią 
programą. To nepadarėme, nors 
apie visą tai geriau žinojome 
kaip tie su įkyrumu visokių 
patarimų davėjai. Nepadarėme, 
nes mūsų, kaip ir daugelio kitų 
kolonijų, jėgos ir finansiniai 
resursai yra riboti. Labai 
norėtųsi jiems pavesti suruošti 
jų siūlomo stiliaus Vasario 16 
minėjimą, į visuomeninę veiklą 
įtraukti jaunimą, lituanistinėse 
mokyklose padidinti mokinių 
skaičių. Jeigu jie tai padarys, 
pradėsime tikėti jų vadinamąja 
pozityvia kritika. 

Dr. William J .H. Hough 
paskai ta 

Kalbėtojų turėjome du: W. 
Hough iš New Hampshire ir 
Gintę Damušytę iš New Yorko. 
Abu jaunosios kartos. Dr. 
Hough yra teisininkas, tarptau
tinės teisės žinovas, valstybių 
suverenumo bei panašių klau
simų gvildentojas. Rašydamas 
disertaciją apie Pabaltijo 
valstybių neteisėtą inkorpora
vimą į Sovietų Sąjungą, labai 
gerai susipažino su Lietuvos 
istorija, jos žmonėmis. Jam yra 
žinoma kiekvieno mūsų sąžinės 
kalinio pavardė, rezistentų kova 
su okupanta is , užmačios 
sunaikinti religiją. Šis jaunas 
teisininkas daugeliu atveju yra 
geriau informuotas apie Lietu
vą negu mes patys. Šiuo metu 
jis yra tapęs labai aktyviu 
lietuvių, latvių, estų valstybinių 
teisių gynėju. Vasario pradžioje 
net tris dienas praleido su mūsų 
jaunimu Washingtone jų 
suruoštoje politinėje konferenci
joje. Jo išaleista disertacija JAV 
LB krašto valdybos rūpesčiu 
buvo išs iunt inėta visiems 
senatoriams ir kongresmanams. 
Šis naujas, nuoširdus mūsų 
draugas ir ateityje mums 
nemažai padės. 

Savo kalboje, darydamas paly
ginimus, dr. Hough plačiai ap
žvelgė Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių nuoširdų bendradarbia
vimą, ypač sunkiais momentais. 
O tokių momentų buvo net du: 
Lietuvai siekiant nepriklauso
mybės ir dabar, kovojant dėl 
žmogaus teisių. 

Apžvelgdamas po pirmo
jo pasaulinio karo niuniokotą 
Lietuvą, pastebėjo, jog ilgų kovų 
metu buvo sunaikinta 50,000 

pastatų. Kai kurie žmonės buvo 
priversti gyventi landynėse, 
pasidarytose vokiečių palik
tuose apkasuose. Buvo išskersta 
apie 50<7< gyvulių, vokiečių 
iškirsti didžiuliai plotai miškų. 
Jie net nuplėšė varinį Pažaislio 
vienuolyno stogą ir išgabeno j 
Reicho karinius fabrikus. 
Miestuose ir kaimuose aibės 
pusalkanų žmonių, didelis 
beraščių skaičius. Tačiau, 
nežiūrint visų bėdų, laisvės ir 
nepriklausomybės dvasia buvo 
gyva. Patriotizmo kibirkštis 
suliepsnojo ir paprastus darbus 
dirbančiuose emigracijos 
lietuviuose. Tėvynėje vyko 
kovos su keliais priešais, o 
užjūryje buvo organizuojama 
moralinė, materialinė, politinė 
parama. Kad ir iš neturtingų 
žmonių buvo surinktos milži
niškos sumos pinigų. Buvo ir 
tokių, kurie paaukojo visas savo 
santaupas. Visu dideliu ryžtu 
kova buvo laimėta ir 1918 m. 
Lietuva buvo paskelbta nepri
klausoma valstybe. Sukurta 
parlamentarinė sistema, pra
vesta žemės ir kitokios refor
mos. Per trumpą laiką pasiekti 
dideli laimėjimai, kurie po 1940 
m. Kaune iš balkono pasakytų 
Dekanozovo, Pozdniakovo ir Pe-
leckio kalbų pradėti naikinti. 
Atėjūnai, pasak Solženicyno, 
kuris kartu su baltais buvo 
Sibire koncentracijos lageryje, 
švęsdami okupacijos dešimt
metį, kaliniams atneštuose laik
raščiuose skelbė, jog per tą 
dešimtmetį suteikus laisvę, 
pirmą kartą istorijoj buvo 
padaryta tokia didelė pažanga. 
Tas kaliniuose, palikusiuose 
žiauriai nuniokotus kraštus, vis 
dar vežamus į Sibirą artimuo
sius, sukėlė baisų pyktį. Istori
ja vėl kartojasi. Paliktieji 
tėvynėje kovoja dėl jiems 
priklausomų teisių, nepri
klausomybės atstatymo, o jų 
didvyriškus žygius vė: remia 
išeivija. 

Paskai t in inkas ragino 
laiškais spaudai, demonstraci
jom, kelionėm į Lietuva plačio
sioms masėms priminti, kad 
Pabaltijo kraštai tebėra sovietų 
priespaudoje. Skatino reika
lauti, kad JAV Valstybės depar
tamentas, prieš siųsdamas savo 
diplomatinius atstovus į Lietu
vą, painformuotų Washingtone 
esantį Lietuvos atstovą. 

Damušytės kalba 

Jeigu sakėme, kad dr. Hough 
yra geras tarptautinės teisės ir 
Lietuvos istorijos žinovas, tai 
tuo pačiu galime drąsiai tvirtin
ti, kad turbūt išeivijoj nėra kito 
tokio asmens, kuris būtų taip 
gerai informuotas apie įvykius 
Lietuvoje, ypač paskutiniuosius, 
ka ip Gintė Damušytė. J i 
pirmuosius nedrąsius žingsnius 
pradėjusi informacijos centre, su 
laiku išaugo j drąsią, energingą, 
greitą sukauptų žinių perdavėja 
ne tik lietuviams, bet ir svetim
taučiams. Moka labai greitai 
užmegzti ryšius su didžiaisiais 
Amerikos laikraščiais, žinių 
perdavimo agentūromis. 

Gintė Damušvtė kalba Philadelphijos LB apylinkės suruoštame Vasario 
16-tos minėjime. 

Philadelphijos LB apylinkes surengtame Nepriklausomybės šventės minėjime 
invokacija skaito kun. K. Sakalauskas, Šv. Andriejaus parapijos klebonas, 
kairėje — Anelė Kaulinytė, akompanavusi „Dainos" vienetui, dešinėje pro
gramos vedėjai Vidmantas ir Raimonda Rukšiai. 

Nuotr. Audros Bagdonavičiūtės 

Ji sakė, jog kalbės apie dabar
tinę Lietuvą, tačiau vėliau 
paaiškėjo, kad viskas sukosi 
apie įvykius Vasario 16 
išvakarėse ar kelias dienas 
prieš tai. Tie įvykiai labai su
domino ne tik visą Lietuvą, 
išeiviją, bet ir platųjį pasaulį. 
Pradėjusi 200 drąsių lietuvių at
viru laišku Gorbačiovui, 
prašant, kad Vasario 16 proga 
būtų leidžiama padėti gėles prie 
mūsų tautai daug nusipelniusių 
asmenų paminklų bei ant jų 
kapų, pastebėjo, jog tuo buvo 
išgąsdintas galingosios imperi
jos vadovas, o ypač Lietuvos par
tijos centro komitetas. J is tuo
jau parašė aplinkraštį mokyk
loms, darbovietėms, įstaigoms, 
įmonėm, kurias įspėjo, jog bet 
koks Vasario 16 paminėjimas 
yra šventvagiškas tarybiniam 
žmogui. Tai ant i ta rybin is 
aktas. Aplinkraštyje buvo , 
nurodytos ir bausmės įsakymo 
Besilaikantiems. Skelbė gan
dus, jog Latvijos 69 m. 
nepriklausomybės metu buvo : 
nužudyti šešiadešimt rusų, o 
Lietuvoje tokių aukų bus 
spetyniasdešimt. Jau iš anksto 
buvo žinoma, kad masiniai 
koncentruojami milicininkai, 
kurie, draugovininkams, KGB 
agentams padedant, guminiais 
rimbais muš tuos, kurie norės | 
padėti gėles. Daug, nors ir nei- į 
giamai, apie Vasario 16 rašė 
sovietinė spauda. Valdžia tiek 
išgarsino minėjimą, kad juo 
pradėjo domėtis ir tie, kurie 
anksčiau tokiais reikalais visai 
nebuvo suinteresuoti. Tėvui 
paklausus sūnų, kas naujo 
mokykloje, šis atsakė jog gir
dėjęs, kad Vasario 16 bus suki
limas prieš rusus. Antanas Ter
leckas. Damušytei su juo 
kalbantis telefonu, pareiškė: 
,.Mes planuojame padėti gėles 
ant kapų, o valdžia ruošiasi pa
minėti Vasario 16". 

Gintė nuolatinį ryšį palaikė ir 
su Nijole Sadūnaite bei kitais 
rezistentais. Vasario 14 d., 
išjungus Nijolės telefoną, 
pavyko ją pagauti kitur. Sadū-
naitės apskaičiavimu, įvairiose 
Lietuvos bažnyčiose pasimelsti 
laisvės intencija buvo susirinkę 
apie 100.000 žmonių. Ta žinia 
pasitvirtino, susiskambinus su 
eile provincijos parapijų. 

Buvome didžiai nustebinti 
išgirdę, kad Damušytė (kuklin-
damasi sakė, jog LIC) kelias 
dienas prieš Vasario 16 palaikė 
telefoninius ryšius su Maskvo
je reziduojančiais amerikiečiais 
korespondentais. Ji skambin
davo jiems, o korespondentai jai. 
Itin glaudūs ryšiai buvo su AP 
žinių agentūros korespondentu. 

Telefoniniams ryšiams nutrū
kus su Sadūnai te , žinių 
gaudavo iš kitų laisvės kovotojų 
Lietuvoje ir disidentų, gyvenan
čių Maskvoje. Reikia t ik 
stebėtis, kokį milžinišką ir 
svarbų darbą atliko ir atlieka 
vienas asmuo. Pagarba Gintei ir 
Lietuvių informacijos centrui. 

Damušytė prašė masiškai ra
šyti padėkos laiškus Sadūnaitei, 
nes tokiu būdu pataikūnai so
vietams pajus, kaip ji yra re
miama išeivijos. Ragino, rim
tam reikalui ištikus, nesigailėti 
nei laiko, nei pinigų, norint 
atkreipti viešąją opiniją į mums 

Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 

svarbius reikalus. Kanados 
lietuviai per kelias dienas 
surinko 22,000 dol. ir didžiau
siame Toronto laikraštyje patal
pino skelbimą: ..Sovietai žada 
primušti lietuvius dėl gėlių 
padėjimo". 

Meninė dalis 

Ji susidėjo iš šokių, poezijos ir 
dainų. „Vakarinės" grupė, 
vadovaujama Kazio Razgaičio, 
žiūrovus maloniai nuteikė 
subatėle ir ketvirtainiu. Šokių 
reikšmę, pati šokdama, taikliu 
anglišku žodžiu paaiškino dr. 
Gintarė Gečytė. Klausytojų 
širdis giliai palietė Raimundos 
Audrės Rukšienės gražiai inter
pretuotas Brazdžionio eilėraštis 
Lietuvos vardas ir Maironio 
Jaunoji Lietuva (ištrauka). 
Įspūdingai nuskambėjo Vyrų 
dainos vieneto, vadovaujamo 
Vyto Maciūno. Trakų pilis, 
Tėviškėlė ir Gaudžia trimitai. 
Būdinga, kad Dainos vienete 
aktyviai dalyvauja ir jaunas 
kunigas Kazimieras Stewart, 
gimęs mišrioje šeimoje, iki an
kstyvos jaunystės nemokėjęs nė 
žodžio lietuviškai. Didelio ryžto 
dėka šią kalbą išmoko taip 
gerai, kad dabar gali sakyti 
gilių minčių pamokslus. 

Rezoliuciją perskaitė Paulius 
Daunoras, LJ s-gos Philadelphi
jos sk. pirmininkas. Parašus po 
peticija, reikalaujančia Gorba
čiovą, kad Vilniaus katedra 
būtų grąžinta tikintiesiems, 
rinko jaunimas. Apie valandą ir 
tris ketvirčius užtrukęs minėji
mas buvo baigtas Lietuva 
brangi. Ją giedojome susikibę 
rankomis. Programos pravedė
jai buvo Vidmantas Rukšys ir jo 
žmona Raimunda, tik prieš porą 
metų atvažiavusi iš Lietuvos. 
Aukų rinkimu rūpinosi Algis 
Danta ir Gediminas Surdėnas. 
Jų iki šiol (rinkimas tęsiamas ir 
toliau) gauta 3,523 dol. Pasis
kirsto Lietuvių Bendruomenei 
3,313, Vlikui 160, Altai 35, ADP 
15. Salės gale buvo informacijos 
stalas, suorganizuotas Vinco 
Krėvės šeštadieninės mokyklos, 
vadovaujant jos vedėjai Jūratei 
Stirbienei. Jame buvo mūsų 
periodinės spaudos pavyzdžiai, 
rezistentus liečianti literatūra, 
ir skelbimai, liečiantys mūsų 
radijo valandėlę, mokyklą ir 
suaugusių lituanistinius kur
sus, kurių vedėja taip pat yra 
Stirbienė. 

Programos metu salėje sukosi 
10 televizijos kanalo kamera, 
užfiksuodama būdingesnius 
momentus, kurie tą patį vakarą 
buvo parodyti plačiosioms 
masėms. Pokalbius su rengėjais 
ir kitais žmonėmis mezgė mūsų 
miesto dienraščio,,The Phila-
delphia Inąuirer" žurnalistė. 
Kitą dieną skaitėme jos gana 
platų minėjimo aprašymą. 
Pagal žurnalistės pranešimą, 
programos klausėsi apie 300 
žmonių. Į salę susibėgo daugiau, 
kaip pernai greičiausia todėl, 
kad minėjimas, rūpinantis Ri
mantui Stirbiui, buvo gar
sinamas per minėtą dienraštį, 
6 tąjį televizijos kalaną, „Daily 
News" laikraštį, KYW radijo 
stotį, lokalinius laikraščius ir 
lietuvišką spaudą. Atsilankę 
nemažai ir ankstesnių kartų 

žmonių . 
Po programos būrėmės į 

Kultūros centrą, kur mūsų 
laukė, vadovaujant Aušrai 
Gečytei, t a lk inan t Gemai 
Kreivėnai te i , Dainai Kri-
vickaitei ir kitoms, labai gražiai 
paruoštos vaišės. Buvo nusteb
ta miniatiūrinių patiekalų įvai
rumu ir skanumu. 

Vasario 16 proga visose trijose 
lietuviškose parapijose buvo 
atnašautos Mišios už žuvusius 
ir dabar kovojančius dėl Lie
tuvos šviesesnio rytojaus. Tą 
pačią dieną kaip ir minėjimas, 
iškilmingos pamaldos įvyko Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Jose 
mūsų organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis, moterys pasi
puošusios tautiniais rūbais, solo 
giedojo Rasa Krokytė. 

Plačios apimties minėjimo 
ruošėja — mūsų aktyvioji LB 
apylinkės valdyba. Visų reikalų 
koordinatorė buvo jos pirmi
ninkė Teresė Gečienė, jau 
daugelį metų visus laisvalai
kius ir energiją sk i r ian t i 
lietuvybės reikalams. Malonu 
pridėti, kad tiek minėjimo ruo
šos darbuose, tiek programos 
atlikime vyravo vidurinioji ir 
jaunesnioji karta. Tai ženklas, 
kad panašūs Vasar io 16 
minėjimai pas mus dar ilgai bus 
ruošiami. 

B. Vaškait is 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

HELP VVANTED 
VVASTRESS 

Must Be Available Evenmgs and VVeekends 
Apply in Person 

DAINA RESTAURANT 
2656 W. 71st St., Chicago, III. 

Under New Management 

REAL ESTATE 

L 
FOR RENT 

Išnuomojamas butas, 4 kambariai , 
II a . , su š i l uma . 

T o l . : 4 7 6 - 5 7 1 2 

ftsūL" KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
. B€LL-BACE REALTORS 
' mCOME TAX - INSURANCE 

6529 S KEDZIE 
T7»-2233 

Išnuomojamas šviesus 4 kamb. butas. 
2 a , 68 & Maplevvood; yra šaldytuvas 
ir virykla; 280.00 į mėn. (duodamas 
apš i ldymas) . Pageidaujama vyr. 
amžiaus moteris, arba pora. Skamb. 
po 7 vai. vakaro: 476-5888. 

' 

GREIT IR^SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

Laiškas 

NORAS ASMENĮ UŽGAUTI 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 ' 

10°/O — 20% — 30c/o pigiau mokėsit u2» 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMKZAPOLIS 
3 2 0 8 V 2 W e £ 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — GA 4 - 6 1 5 4 . 

Dr. K. Šidlauskas viešu laišku 
„Dirvoje" kovo 3 dieną grasina 
išmesti inž. Antaną Rudį iš 
Krikščionių demokratų sąjun
gos pirmininko pareigų. Toks 
žiaurus pareiškimas yra aiškus 
noras asmenj užgauti. 

Inž. Antanas ir Marija Ru
džiai yra žinomi ir gerbiami dar
buotojai lietuviškoje veikloje. 
Jie joje reiškiasi plačiai ir pozi
tyviai. Jie nežodiniai veikėjai, 
bet kruopštūs darbų vykdytojai, 
ir neeilinių darbų. Bandymas 
juos užgauti liečia ne tiktai juos 
asmeniškai, bet ir visuomenės 
daugumą, kuri jų darbus verti
na ir juos už tai gerbia. 

Inž. Antanas Rudis paskuti
niuoju metu buvo ypatingai 
susirūpinęs nesanta ika ne 
tiktai jam ideologiškai artimoje 
grupėje, bet ir visoje lietuviškoje 
laisvojo pasaulio visuomenėje. 
Jo nuomone, tas labai trukdo 
efektyviau padėti pavergtai Lie
tuvai. 

Siekdamas tą didelę negerovę 
šalinti, jis kaip Krikščionių de
mokratų sąjungos pirmininkas 
pasiūlė į VLIKo vadovybę 
kompetetingą kandidatą dr. 
Vyt. Dambravą. Pastarasis 
sutiko, iš anksto paskelbė savo 
platformą ir atėjo į VLIK'o 
tarybos posėdį vasario 20 dieną, 
pasiruošęs atvirai atsakyti į 
tarybos narių klausimus. 

Demokratiškoje visuomenėje 
siūlymas naujo kompetetingo 
kandidato su noru sustiprinti 
vieno iš svarbiausių lietuviškų 
veiksnių egzekutyvą nėra joks 
prasižengimas. 

Nepelnyti brutalūs puolimai 
pozityviai dirbančiųjų ir at-
liekančiųjų eiles vert ingų 
darbų yra labai neigiama ap
raiška mūsų visuomenėje. 

Ją šalinti yra kiekvieno akty
vaus mūsų visuomenės nario 
pareiga. 

Adolfas Darnusis 

V.T . ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų p?.taisym3i. 
Vy tau tas Taras 

Open hse. — must see. By owner — 
Sund. 12-4 pm. 3737 W. 75th PI. Excep-
tionaly clean. Ready to movė in. 3 bdrms. 
brick "raised ranch"; centrai air, 1Vi bath. 
2V2 car garage. Finished bsmt. with 12 ft. 
bar. Ali aluminum trim. Newer roof, cement 
side dnve & patio; 50 gal. hot vvater heater; 
interior has nevver plush carpeting and 
newer no-wax floor. if you apprct. quality. 
call for pvt. shovving. High eighties. 
585-5713. 

NAUJAS namas, 3722 W 61st St.; 3 mieg. 
1 % prausyklos; Tik $78,000.00! 

77th & Christlana. 5 kamb. mūras su 
[rengtu rūsiu ir ekstra prausykla; centrali-
nis vėsinimas; apšildomas garažas. Virš 
$60 tūkstančių. 

Galvojate parduoti? {vertinsime 
nemokamai. Skambinkite; Satettlta Raal 
Estate. 737-2300. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu gretai, garantuo
j i ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ST. PATRICK'S DAY 
Greetings 

To all From 
CLEARING BANK 

5235 W. 63rd 
Chicago 
582-6300 

Member F.D.I.C. 

GnMfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai. 
Ščarbaltel Mayer dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl., kieti viršeliai, gražiai 
iš le is ta. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W . 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

MOKSLEIVIŲ STREIKAS 

Andrevv aukšt. mokyklos auk
lėtiniai Tinley Parke, sužinoję, 
kad vadovybė tarp moksleivių 
ryžtasi įstatyti seklius, stebin
čius narkotikų prekybą, paskel
bė streiką: pasiliko sėdėti val
gykloje, kai turėjo būti 
pamokose. Pagaliau mokyklos 
vadovybė perkalbėjo mokslei
vius, įtikindama, kad gandai 
apie narkotikų agentus netikri. 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M . 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kar iuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą 
tarnybas, ginklavimą ir kt.. atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir. ženklų 
lentelės. įrišta kietais viršeliais. 
Knygos iš le id imą f inansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00 , Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4 5 4 5 W. * 3 r d St. 

Chicago, IL 60629 

Namas apžiūrėjmul. sekmad., kovo 20 
d.. 1-4 v. p p.. 6154 S. Kolmar. 11/2 aukš
to, mūrinis. 29metų: 3 mieg. kamb. pirmo 
a. bute; 2 mieg. kamb antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb butas padės mokėti palūkanas: 
alummio pastogės; 2 auto garažas 
Skambinkite dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmd., kovo 20 
d., 6137 S. Natema. 4 mieg. kamb. mū
ras; 1% prausyklos: didžiulė virtuvė su 
ąžuolinėmis spintelėmis; ištisas rūsys; 
užpakalyje namo atvira graži veranda; erd
vus kiemas: nauji kilimai: 2 namų apyvokos 
reikmenys; namas puikiai išlaikytas. Pasku
bėkite ir apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzto, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės: ištisas rūsys: 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai; aluminio apkalimai: gerame stovy
je; labai švarus. Skubėkite! 

' " AR NORITE PARDUOTI? " ^ 
1 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai. jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamb įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY - _, 
Tai. — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 6§ 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės (kainavimas nemokama*. 



PnngtiM 

Marijonų Bendradarbių 60- tas Seimas) 
1988 m^ kx>vo men. 20 i , sekmadienį TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. K a b o m Ave* diicagoj | 

1 

S E I M O P R O G R A M A : 
11:00 raundą — ir . Mišios ir pMotaan _ 12KJ0 valandą — Pietūs. 

1*30 valandą — Seimo posAiis, po kurio ir baigsis 60-tas Seimas. 
SEIMO ŠOKIS — "RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE" 

Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuoli Jos i*anejus - bendradarbius, taip- f 
gi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir iiTiiinjji f 

kuo skaitlingiausiai dalyvauti šiame 60-tame Seime. 
Marijanai ir Marijono. i 

»uiiiunmiinintH»iHmMuuuinimniinnnnminmiinii 
Lietuviai Floridoje 
Vero Beach, Fla. 

„ D A I N O S " C H O R A S 
DALYVAUJA L I E T U V O S 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
M 5 N Ė J I M E 

Kartais gyvenime pasitaiko 
ypatingų momentų, kurie įsi
rėžia mūsų atmintyje, tarsi nau
jai atrastos žėrinčios žvaigždės. 

Vienas iš tokių momentų atsi
tiko Lithuanian Heritage Socie-
t y s u r u o š t a m e Lie tuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
Vero Beach , F l o r i d a , k u r 
programą atliko solistė Ona 
Šalčiūnienė iš J u n o Beach ir 
apylinkių choras „Daina", vado
vaujamas Irenos Manomai-
tienės. 

Pirmiausia norėtume supažin
dinti su Li thuanian Heritage 
Society klubu. Lithuanian Heri
tage Society yra ankstyvesniųjų 

gražiai priėmė American Heri
tage Society klubo nariai. Tuo
jau prasidėjo kalbos, juoka
vimai, šiltas draugiškas kontak
tas . I erdvią salę susirinko gau
siai žmonių. 

Programos pradžioje visi su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Vincas Šalčiūnas pri
s tatė choro vadovę Ireną Ma-
nomaitienę, choristus ir tau
t in ia is rūbais pasipuošusias 
choristes. Muzikinę programą 
pradėjo solistė Ona Šalčiūnienė. 
J i padainavo ketur ias lietuvių 
l i a u d i e s d a i n a s . P u b l i k a 
smarkiai plojo, prašė kartoti. 
Girdėjosi komentarai: „Aš žinau 
tą dainą. Mano mama dainuo
davo!" Po to „Dainos" choras 
padainavo penkias l iaudies 
dainas. Ir vėl kiekviena daina 
buvo lyd ima plo j imais ir 
prašymais kartoti . 

Po m e n i n ė s p rog ram os 
t rumpą kalbą apie Lietuvos 

Nepriklausomybės kovas ir jos 
atgavimą pasakė klubo stei
gėjas i r n a r y s G o r d o n a s 
M a t u l i o n i s . J i s k a l b ė j o 
lietuviškai ir vėliau savo ka lbą 
pakartojo mažiau s u p r a n t a n 
tiems angliškai. 

Programos pabaigoje Gordo
nas Matulionis iškvietė Vincą 
Šalčiūną į sceną ir į teikė „Dai 
nos" chorui didelę naują Lie
tuvos vėliavą. 

Tas momentas, ka i Gordonas 
Matul ionis p e r d a v ė V i n c u i 
Salčiūnui Lietuvos vė l iavą , 
buvo tas žėrint is m a g i š k a s 
momentas, kurio n i e k u o m e t 
neužmiršime. Staiga ir p u b l i k a 
ir p r o g r a m o s a t l i k ė j a i , 
a n k s t y v e s n i ų j ų i m i g r a n t ų 
va ika i i r v ė l i a u a t v y k ę 
Amerikon buvo t ik l i e tuv ių 
tautos vaikai , sujungti tos t r i 
spalvės vėliavos. 

Atsidėkodamas V. Ša lč iūnas 
pakvietė visus klubo na r ius at

vykti į Juno Beach ruošiamą 
Nepriklausomybės minėjimą, 
pamaldas ir religinio meno 
parodą. 

Po programos „Dainos" choro 
n a r i a m s bei k e l e t u i k i tų 
lietuvių iš Juno Beach buvo pro

gos pasivaišinti šeimininkių 
sunešta is gausia is va lgia is , 
pagilinti savo naujas pažintis, 
pa s ike i s t i ad r e sa i s , d a r y t i 
p l a n u s vė le sn iems sus i 
t ikimams ir veiklai. 

D. A. 

Vincas Šalčiūnas priima iš Vero Beach Lithuanian Heritagte Society steigėjo 
ir nario Gordono Matulionio „Dainos"' chorui iš Juno Beach padovanotą 
Lietuvos vėliavą. 

Nuotr. J . Garlos 

-» 

mirus, jo 
užjaučia 

A.tA. 
ROMUI MALDŪNUI 

žmoną LIUCIJĄ ir artimuosius nuoširdžiai 

PARAMOS savininkai ir tarnautojai 

Juno Beach ir apylinkių choras „Daina" atlieka programą Lithuanian Heritage Society Vero 
Beach, Fla., suruoštame Lietuvos Nepriklausomybės minėjme. Ketvirta iš kairės pirmoje eilėje 
choro vadovė Irena Manomaitienė. Nuotr. J . Garlos 

A.tA. 
KAZIMIERUI RIPSKIUI 

Lietuvoje mi rus , jo brolį VYTAUTĄ RIPSKĮ su žmona 
S O F I J A , g i m i n e s i r a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
už j auč iame . 

Kazimieras Skripkus 
Vladas Skripkus 

imigrantų ir jų vaikų bei anūkų 
klubas. Klubo nariai didžiuojasi 
savo kilme ir jie vis dar domisi 
Lietuvos reikalais. Kai kurie 
klubo na r i a i k a l b a la isvai 
lietuviškai. Vienų žmonos ar 
vyrai yra lietuviai, kitų ne, ta
čiau juos visus jungia American 
Heritage Society. 

Klubo nariai vieną kar tą į 
mėnesį susirenka erdviose Vero 
Beach moterų klubo patalpose. 
Čia j ie ne t ik bendrau ja , 
vaišinasi, bet ir diskutuoja Lie
tuvos reikalus, pris imena jos 
tradicijas ir papročius. Kiek
vieno sus i r inkimo pradžioje 
klubo nariai paskir ia 15-20 
minučių lietuvių kalbos pakar
tojimui. Klubui priklauso dau
giausia rytinio pakraščio gyven
tojai. 

Apie L i thuan ian Heritage 
Society klubo buvimą, atsi
t iktinai ska i tydamas laikraštį, 
sužinojo 50 mylių nuo Vero 
Beach Port St. Lucoe gyve
nantis veiklus visuomenininkas 
Vincas Šalčiūnas. J i s tuojau su 
žmona soliste Ona Šalčiūnienė 
susirišo su klubo steigėju Gor-
donu Matulioniu. Onai ir Vin
cui Šalčiūnams bes i lankant 
Lithuanian Heri tage Society 
klubo susirinkimuose, kilo min
tis supažindinti klubo narius su 
Juno Beach ir apylinkių lietu
viais. Ona ir Vincas Šalčiūnai 
priklauso ir „Dainos" chorui, 
dalyvauja Juno Beach lietuvių 
gyvenime. Tad jų iniciatyva 
Vero Beach lietuvių klubas ir 
pakvietė Juno Beach chorą 
„Dainą" dalyvaut i Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime. 

Vasario 14 d., sekmadienį, 
buvo graž i s a u l ė t a d i ena . 
Atvykusius . .Dainos" choristus 

lietuviai esame visi — 
lietuvių Fonde ar esi? 

3001 WEST S9TH STREET 
CflBCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
SUKA. 

i 

mrssnL mos / r IIHIUUI mm\\ 
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, 
suma po pavardės — įnašų iš viso. 

1988 m. sausio mėn. 

1 x $10 Musteikis Antanas atm., $210. 
1 x $20 Jankauskas Kazys atm. įn., $175. 
7 x $25 Jonikas dr. Petras ir Ona, $380; Kubilius Bronius a tm. 

įn.: Buivys Justas, $25; Morrow Rev. Dennis W., $25; Raila Ner
inga, $225; Vacbergas Petras atm. įn.: Gepneris Jurgis; Venclova 
Tomas, $265; Žitkus Marcelinas atm. įn.: Urbonas Vincas, $225. 

2 x $50 Penikas Domas atm. įn.: Penikas Teodora, $500, 
Petrauskas Steponas atm. įn.: Petrauskiene Marija, $275. 

11 x $100 Babonas kun. Alfonsas, $200; Bilėnas Jonas ir Dana, 
$500; Budelskis Zigmas atm. 1-mų mirties metinių proga: 
Budelskienė Eugenija, $300; Daugėla Kazys ir Stasė, $400; 
Gepneris Jurgis ir Emilija (mirus), $900; Katarskis kun. Vaclovas, 
$1,500; LB Great Neck Apylinkė. $400; Lukas Jonas ir Regina 
(mirus), $885; Poderienė Ada, $100; Vaitkus Andrius ir Marija, 
$1,600; Valaitis Aušrinė, $350. 

1 x $127 BernotaviČienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 
Petras, $352. 

2 x $200 Druseikis Algimantas. $1,000; Gedmintas Juozas ir 
Leonia, $300. 

1 x $295 Strazdienė Konstancija atm.: įn. Baltutis Vyt. ir Ona 
$30, Savaitis Jurgis ir Laima $25 ir 20 kt. asm, $595. 

1 x $1,000 Šaulienė Otilia Regina, $1,000. 
Iš viso $3,227.00. 

1988 m. vasario mėn. 

1 x $10 Gesius Albinas, $10. 
1 x $20 Andriukonis Vytautas, $20. 
2 x $25 Gineitis Henrikas ir Marija, $100; Kriščiukaitis J o n a s 

atm. įn.: Kriščiukaitienė Marija, $725. 
1 x $49 Kyras Dr. Irena atm.: Kyras Rūta. 
2 x $50 Jasas Adomas ir Zuzana, $254; Skuodas Just in, $350. 
1 x $66,67 Šimkus maj. Kazimieras atm. įn.: Šimkus Morkus 

Australijos liet. vardu, $200. 

1 x $75 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Jonas 
Jakubauskas , $5,100. 

7 x $100 Jankūnas Mykolas, Ieva ir vaikai: Jankūnas 
Kazimieras , $200; Lapat inskas Vytautas ir Alice, $300; 
Panevėžiečių klubas, $1.525; Strazdienė Konstancija atm.: Glaser 
John ir Vida, $695; Sužiedėlis prof. Vytautas, $200; Vaitkus An
drius ir Marija, $1,700; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga 'mirus), 
$3,700. 

1 x $150 Gulbinskienė Ilmara atm.: Lauber Harold ir Antonette 
$50, Mulokienė Jadvyga $30, Činga Jonas $25, Raulinaitienė dr. 
V. B. $25 ir 2 kt. asm., $690. 

1 x $190 Kubilius Bronius atm. įn.: LB Auksinio Kranto 
apylinkė $25. Scullin Joseph ir Helen $25 ir 10 kt. asm., $215. 

4 x $200 Aukštuolis Rapolas Mantas atm. įn.: Akštuolis Mrs. 
H. R., $3,167.38; Miecevičienė Lidija atm. įn.: JeČius Kęstutis ir 
Dalia, $200; Šaulys prel. Kazimieras atm. jn.: Šaulys Antanas. 
$1,637.10; Steponaitis Juozas. ,$900. 

1 x $330 Vainauskas Jonas atm.: Vainauskienė G. $100, LB 
Auksinio Kranto Apylinkė $25. Liutermozienė Ona $25 ir 13 kt. 
asm., $430. 

1 x $600 Girvilo Kleopo A. Fondas: Girvilas Kleopas, $6.000. 
3 x $1,000 X, $2,000; Kudirka Albin, $4,000; Ruokis kun. Jonas 

Testamentinis Palikimas, $1,600 
1 x $1,635 Izbickas inž. Vytautas atm.: ALTautinės Sąjungos 

Bostono skyrius $200, Kačinskas Leonas ir Elena $100, Ivaška R. 
ir D. $50, Jenska A. $50, Jenuska A. $50. LB Bostono apylinkė 
$50, Rastonis E. ir V. $50, Rudžiūnas L. ir A. $50, Vaitkus V. ir 
O. $50, Žiaugra Vyt. $50, Mickevičius dr. B. ir G. $30, Mickūnas 
C. ir L $30. Petronis A. ir A. $30. Bačanskas K. ir B. $25, Čepas 
V. ir G. $25. Čereška A. ir J. $25, Cibas S. ir E. $25, Dačys J. ir 
A. $25, Gimbutas J. $25. Goštautas S. ir M. $25. Leščinskaitė V. 
$25. Leščinskienė J . $25, Santvaras S. ir E. $25. Šatas S. ir D. S25, 
Subatis G. ir L. $25, Sužiedėlis V. ir E. $25, Veitaitė R. $25 ir 33 
kt . asm., $1.835. 

1 x $5,000 Valienė Marija atm.: Valys Vaclovas, $6,000. 
Iš v i so S i 2,775.67. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.11.29 pasiekė 
3„918,561 doi. Gautomis palūkanomis parmė meną. lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2.047,586 dol 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 984,467 dol. 

Sudaryk.-ne tes tamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT FOR PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas. 

A.tA. 
HERTAI BUMELIENEI 

netikėtai mirus , jos seserims, mūsų draugijos narėms, 
LIDIJAI PETERSONIENEI ir VANDAI ŠEPE-
TIENEI , jų šeimoms ir g iminėms re išk iame mūsų 
nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugija 
Detroito skyrius. 

Skausmo valandoje, 

A.tA. 
JONUI MUSTEIKIUI 

mirus , l iūdime ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną ADĄ, 
sūnų ir dukrą su šeimomis. 

A. Simėnienė 
Ina ir Kostas Nenortai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . Ca l i forn ia A v e n u e 
Te le fona i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , C h i c a g o 
Te l e fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v., C i c e r o 
Te l e fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SCNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

L. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. kovo mėn. 17 d. 

x Vakarone su Vasar io 16 
gimnazijos direktorium An
drium Šmitų bus kovo 25 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Kviečia
mi visi seni, jauni, maži ir dideli 
pasiklausyti apie gyvenimą ir 
darbą Vasario 16 gimnazijoje. 
Vakaronę rengia PLB Vasario 
16 gimnazijai rtmti komitetas. 

x Abiturientų balius, tu
rėjęs įvykti gegužės 15 d., dėl 
susidėjusių aplinkybių nukelia
mas į birželio 5 d. Šis tradicinis 
Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubo ruošiamas ren
ginys bus Sabre Room „Kriš
tolo" salėje. 

x Kalinių sąjungos cent ro 
valdyba ruošia Lietuvos įkaitų 
45 m. suėmimo sukakties minė
jimą nacių ir bolševikų kalėji
muose kentėjusių lietuvių prisi
minimą. Šiuo reikalu kovo 
20 d. 11:30 vai. Jaunimo centro 
mažojoje salėje trumpus prane
šimus padarys prof. M. Macke
vičius, dipl. inž. P. Narutis, prof. 
V. Skuodis ir inž. P. Vaiče
kauskas. Vadovaus dr. dr. A. 
Darnusis. Kviečiame visus kovo 
20 d. dalyvauti 10:15 vai. Mišio
se ir 11:30 vai. mažojoje salėje 
akademinėje programoje. Pa
gerbkime nukankintuosius ir 
paklausykime abiejų okupantų 
kankintų kalbėtojų trumpus 
pranešimus. 

x Edita Abrutienė, buvusi 
Sovietų Sąjungos kalinė, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pakviesta, 
iš Washingtono atskrenda i 
Chicagą ir kovo 27 d. 3 vai. p.p. 
Tautiniuose namuose darys 
pranešima: „Dabarties lietuvių 
nuotaikos ir viltys, žvelgiant į 
išeiviją". Po paskaitos bus vai
šės. Kviečiami visi. 

x Marquette Pa rko Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos mo
kyklos Motinų klubas šį šešta
dienį ir sekmadienį, kovo 19-20 
dienomis, turės rankdarbių 
parodą ir kepsnių išpardavimą. 
Šeštadienį bus nuo 10 vai. ryto 
iki 7 vai. vak.. sekmadienį — 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 

x Marąuet te P a r k o Lie
tuvių namų savininkų drau
gijos susirinkimas bus penkta
dienį, kovo 18d.. 6:30 vai. vak. 
parajos salėje. 

x Harper High School pra
šo pranešti, kad auksinis susi
rinkimas bus balandžio 22 d. 
Martinique restorano salėje No
rintieji buvusieji mokiniai 
bendrame subuvime dalyvauti 
prašomi pranešti Olive Helm 
Alexander. 3500 W. 85th St., 
Chicago. 111. 60652, t e l . 
312-476-3434. 

x Patikslinimas. Korespon
dentas A. Valiuškis iš Providen-
ce. R.I, praneša, kad aprašyme 
apie Vasario 16-tosios minėjimą 
buvo klaida: Kazys ir Janina 
Navakauskai LB-nei aukojo 
100 dol. 'ne 50 dolj. Taip pat 
JAV LB Providence, R.L, apy
linkės valdybos iždininkė yra 
Marta Saulėnienė (ne Marka, 
kaip „Drauge" kovo 5 d. laidoje 
atspausdinta) . Už kla idas 
atsiprašome. 

x Inž. Pilypas Narutis, Oak 
Lavvn. III., visuomenininkas, 
lietuviškos veiklos rėmėjas, su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu atsiuntė visą šimtinę dien
raščio stiprinimui. P. Naručiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x A. ir L. Ju rkūna i , La 
Grange. 111., parėmė dienraštį 
20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą viener iems 
metams. A. ir L Jurkūnus 
skelbiame garbės prenumerato-
riais. o už paramą labai 
dėkojame. 

x Daytona Beach, Fla. , 
lietuvių klubas per Mariją Ša-
rauskienę atsiuntė ,,Draugo" 
paramai 50 dol. Labai dėkojame 
už lietuviško žodžio palaikymą. 

x P r i e Švč. M. Mar i jos 
Gimimo parapijos bažnyčios, 
su.-itarus su klebonu kun. An
tanu Zakarausku, parapiečio 
Felikso Mackevičiaus lėšomis, 
skulp. Jurgio Daugvilos meni
nio dirbimo pastatytas lietuviš
kas kryžius. Kryžius yra tarp 
bažnyčios ir 69 gatvės. Parapi
ja dėkinga mecenatui Feliksui 
Mackevičiui ir skulp. Jurgiui 
Daugvilai už menišką kryžių 
lietuvių parapijoje. Taip pat 
dėkinga klebonui kun. A. Zaka-
ruskui, kuris prieš išeidamas į 
emeritūrą pasirūpino tokiu 
kryžiumi. 

x Kard. Henrikas Gulbino-
wicz, Vroslavo (Breslau) arki
vyskupas, atvyksta į Chicagą ir 
bus balandžio 23-24 dienomis 
lenkų bendruomenėje. Kardi
nolas yra kilęs iš Vilniaus 
krašto, moka šiek tiek lietuviš
kai ir yra labai palankus lietu
viams, nes jo tėvas buvo 
lietuvis. 

x Prof. Romualdas Kriau
č iūnas iš Lansing, Mich., daly
vaus LB Socialinių reikalų tary
bos ruošiamoje konferencijoje 
„Vyresnių lietuvių socialinės 
bei psichologinės gerovės". Jo 
tema yra: „Depresija ir savižu
dybe vyresniųjų t a r p e " . 
Konferencija bus balandžio 
23-24 dienomis Chicagoje Liet. 
kult. muziejaus patalpose. Vi
suomenė yra kviečiama paskai
toje dalyvauti. 

x J u n g t i n i s P a b a l t i e č i ų 
komi te tas Washmgtone ieško 
naujos reikalų vedėjos, taip pat 
tame komitete vasaros metu 
galės gauti interno tarnybą stu
dentas. Kandidatai į šias tarny
bas prašomi iki balandžio 15 d. 
kreiptis į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, 2606 W. 63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-778-6900. 

„^ x J u z ė Ivašauskienė priima 
rezervacijas į Verbų sekma
dienio priešpiečius Jaunimo 
centre tuoj po rekolekcijų Jė
zuitų koplyčioje. I priešvelyki-
nius pusryčius kviečiami visi, 
ypač jauni tėvai su vaikais. 

x Dr. Leonas ir dr. Dalia 
Šulai , Chicago. 111., lietuviško 
žodžio rėmėjai, suprasdami 
lietuviškos spaudos nelengvą 
padėtį, pratęsdami prenume
ratą, pridėjo visa šimtinę. Dr. L. 
ir dr. D. Šulams, mūsų garbės 
prenumera tor iams, t a r iame 
nuoširdų ačiū. 

x Bronius Gelažius, Chi
cago, 111.. lietuviškų organiza
cijų darbuotojas, pratęsė „Drau
go" prenumeratą su 20 dol. 
auka. Br. Gelažių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x J a d v y g a J u r k ū n i e n ė , 
Detroit. Mich.. mūsų nuoširdi 
rėmėja, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 25 dol. dienraščio pa
ramai ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. J. Jurkū-
nienę skelbiame garbės 
prenumeratore. o už auką labai 
dėkojame. 

x Ieškau išsinuomoti kam
bar į . Galiu padėti senesnio 
amžiaus savininkui prižiūrėti 
namą ir nuvežti apsipirkti. 
Skambinti po 5 vai. vakaro: 
434-4639. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 

m 

mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
t ės i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

Sol. Ričardas Daunoras su šeima „Drauge". Iš kaires: solisto šeima atlydėjusi „Draugo" renginių 
komiteto Dirmininke Marija Remienė, sol. Ričardas Daunoras, Rūtelė ir Asta Daunorienė. 
Koncertas bus kovo 20 d. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIET. MARQUETTE PK. 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS IR 

MINĖJIMAS 
Šių metų vasario 19 d., penk

tadienį. 6:30 vai. vakare Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje įvyko, sakyčiau, 
gana gausus Marąuertte Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacijos susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė pirm. Juozas 
Bagdžius. Susirinkimo darbo
tvarkė buvo gana trumpa ir 
greitai išsemta. Tuojau buvo 
pradėtas Lietuvos Nepri
klausomybės 70 metų sukakties 
minėjimas, kuris buvo pradėtas 
simbolinių dviejų žvakių 
uždegimu. 

x Msgr. J o h n A. Kučingis, 
Los Angeles, CaL. mūsų garbės 
prenumeratorius, nuolatinis ir 
didelis ..Draugo'" rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x DLK Kęs tuč io šaulių 
kuopa, Racine, Wisc., per ižd. 
VI. Vilčiną atsiuntė ,,Draugo'' 
palaikymui 25 dol. auka. Nuo
širdus ačiū visiems kuopos na
riams. 

x Dr . P r a n a s S u t k u s , 
Homewood, 111., lietuviško žo
džio ir veiklos rėmėjas, „Drau
go" nuolatinis garbės prenume
ratorius, pratęsdamas prenume
ratą atsiuntė visą šimtinę dien
raščio stiprinimui. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kun. Alfonsas Petraitis, 
Putnarn, Conn., pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Kun. Alf. Petraičiui, mūsų gar
bės prenumeratoriui, už paramą 
tariame ačiū. 

x Ju rg i s Lašinskas, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 25 
dol. auka. J. Lašinską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Kun. dr . K. Ruibys, Day
tona Beach. Fla. , parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą 1988 metams. 
Kun. dr. K. Ruibiui, mūsų 
garbės prenumerator iu i , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. J . Sungaila, Toronto, 
Ont., Kanada , visuomeni
ninkas, mūsų nuolatinis garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą , pridėjo visą 
šimtinę dienraščio paramai. 
Nuoširdus ačiū. 

x V. R a k a u s k a s iš Melrose 
Park, 111., atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. V. 
Rakauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

Pirmoji žvakė buvo skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
kovos dalyviams: kariams, sa-
vanoriams-kūrėjams ir visiems 
žuvusiems už laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
atstatymą. Šią žvakę uždegti 
buvo pakviestas savano-
ns-kūrėjas Antanas Valis, asis
tuojant, tautiniais rūbais pasi
puošusiai, Bronei Mikulskienei. 
Antroji žvakė, skirta žuvusiems 
partizanams, Sibiro tremti
niams ir tėvynėje žuvusiems bei 
žūstant iems nuo okupanto 
rankos mūsų broliams bei se
sėms. Šią žvakę uždegė sava-
noris-kūrėjas Juozas Tamulis, 
asistuojant, tautiniais rūbais 
pasipuošusioms, Aleksandrai 
Vaičiulienei ir Antaninai 
Repšienei (kuri ką tik buvo 
grįžusi iš konsulato priėmimo). 
Savanoriai-kūrėjai ir moterys 
buvo papuošti gėlėmis. Uždegus 
žvakes, buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. 

Trumpai paskaitėlei buvo pa
kviestas Antanas Zaura, kuris 
trumpai priminė nepriklau
somybės kovas, laimėtą laisvę ir 
per 22 metus Lietuvos žydėjimo 
laikotarpį. Bet 1940 m. birželio 
15 d. raudonoji armija okupavo 
Lietuvą, kur ir dabar mūsų 
broliai ir sesės tebeneša sunkią 
vergijos naštą. Taip pat jis 
priminė, kad okupantas nepajė
gia išrauti iš lietuvių širdžių 
Lietuvos laisvės prisiminimą. 
Štai ir šiais metais Vasario 
16-tąją dieną didžiuliai patrio
tų lietuvių būriai rinkosi prie 
mūsų didvyrių paminklų, gie
dojo Lietuvos himną, puošė jų 
kapus gėlėmis. 

Po to sekė meninė programa, 
kurią atliko iš Rockfordo 
atvykęs sol. A. Simonaitytės ir 
dr. Gaižiūnų atšalynas — Audra 

ir Andrius Gaižiūnai. Nepa
prastai gražia lietuvių kalbos 
tarsena jie padeklamavo šiuos 
eilėraščius: Audrutė „Šiaurės 

salėje, į kurį žadėjo atsilankyti 
distrikto naujas kamandierius 
lt. James Hollandsworth. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pareikš
ti savo pageidavimus. Kiek
vienas susirinkimas yra saugus, 
nes į juos atsilanko vienas arba 
du policijos valdininkai. Visi 
kviečiami, visi laukiami. Tad 
iki pasimatymo kitame susi
rinkime. 

Ant. Repšienė 

SPECIALUS VYTAUTO 
DIDŽIOJO ŠAULIŲ 

RINKTINĖS POSĖDIS 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybė kovo 13 d. 
savuose Šaulių namuose buvo 
susirinkusi specialiam posė
džiui. Pagal šios rinktinės 
valdybos nustatytą tvarką savo 
reikalams aptarti kartą kiekvie
nam mėnesyje valdyba ir visų 
komisijų pareigūnai renkasi po
sėdžiams. Visuotiniam šaulių 
susirinkime būna išrenkami 
septyni rinktinės valdybos na
riai ir pagal specialias darbų pa
skirtis — įvairių komisijų vado
vai. Tad ir šios dienos posėdyje 
iš viso su balsavimo teise daly
vavo apie 30 šaulių vyrų ir 
moterų. 

Šio specialaus posėdžio tikslas 
— pagerbti sąjungos garbės 
šaulį ir ilgametį r inktinės 
pirmininką V. Išganaitį, dėl pa-
blogėjusio matomumo atsi-

Sydnėjaus Lietuvių namuose su Australijos lietuvių spaudos bendradarbiu 
Antanu Laukaičiu susitiko Rita Likanderytė, „Draugo" Akademinių 
prošvaisčių redaktorė. 

pašvaistė" — Bernardo Braz
džionio, „Myliu aš Tėvynę" — 
Vytės Nemunėlio ir „Tėvelių 
kraštas" — Jono Minelgos. An
driukas padeklamavo: „Didvy
rių keliais" — Jono Minelgos ir 
„Gintarėlių šalis" — Leonardo 
Žitkevičiaus. Abu deklamuo-
tojai buvo pasipuošę tautiniais 
rūbais. Publika sukėlė jiems di
džiausias ovacijas. Jie buvo 
apdovanoti gėlėmis ir pinigi
nėmis dovanomis. Pagarba ir 
padėka Audrutei ir Andriukui 
ir jų mamytei sol. A. Gaižiūnie-
nei už patriotinį savo vaikučių 
auklėjimą. Visiems sugiedojus 
„Lietuva brangi"... minėjimas ir 
buvo baigtas. Visi vaišinosi 
kavute ir pyragaičiais. 

Kitas susirinkimas bus kovo 
18 d. 6:30 vai. vakare parapijos 

sakiusį iš rinktinės valdybos 
pirmininko pareigų. Tai buvo 
vasario mėnesio bendrame 
posėdyje. Jis savo pareigas per
davė rinktinei valdybos pirma
jam vicepirmininkui Alfonsui 
Paukštei. Tačiau Vladas Iš-
ganai t is pas i l i eka kaip 
rinktinės valdybos garbės pir
mininkas, turįs didelę šauliškos 
veiklos patirtį. 

Berods šių metų rudenį bai
giasi šios rinktinės valdybos ka
dencija. Šių metų rudenį visuo
tiniam narių šaulių susirinkime 
bus i š r e n k a m a arba per
renkama kitai kadencijai nau
ja rinktinės vadovybė. Pirm. 
Alfonsas Paukštė šias pareigas 
tęsia iki naujų rinkimų. 

Kovo 13 dienos rinktinės va
dovybės posėdžiui vadovavo 

Po Irenos Skuodienės paskaitos ..Moters gyvenimas šiandieninėje Lietuvoje" Lietuvių Tautiniuose 
namur.se Chicagoje Iš kairės: J. Vasiukevičus, Vasiukevičier.ė. S. Gaiesienė, I. Skuodienė, Go-
bažier.ė, R. Rudaitienė ir E. Sal&ūnianė. 

Nuotr. I. Kriaučeliūnienes 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Pet ras ir Stasys Domkai, 
gyveną Los Angeles, CaL, iš ok. 
Lietuvos gavo liūdną žinią, kad 
ten mirė jų jaunesnioji sesuo 
Genė Domkutė-Sasnauskienė. 
Taip pat liūdi Elena Vidu-
girienė ir jos vyras Vytautas dėl 
tėvelio a.a. Benjamino Mazde-
raus mirties Philadelphijoje. 
Juozas Gedmintas gavo liūdną 
žinią, kad Šilalėje, ok. Lietuvoje, 
mirė jo jaunesnis brolis Kazvs. 
Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles visiems reiškia savo 
viešą užuojautą. 

— Šv. Kazimiero parapijoje 
Los Angeles, CaL, prieš-
velykinės rekolekcijos prasidės 
kovo 24 d. 7:30 vai. vak. ir baig
sis kovo 27 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. paskutiniu pamokslu ir reli
gine poezija. Rekolekcijas vesti 
atvyksta iš Romos prel. Ladas 
Tulaba. Kovo 26 d. nuo 10 vai. 
ryto daktarų Danutės ir Rolan
do Giedraičių namuose, 3959 
Franklin Ave., bus pokalbis jau
nimui, ne jaunesniems kaip 16 
metų amžiaus. 

— Los Angeles skau ta i ba
landžio 16 d. 7:30 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje turės 
banketą su puikia vakariene, 
orkestru ir šokiais. 

naujasis r inktinės valdybos 
pirm. A. Paukštė, sekretoriavo 
Liudas Krolis. Jis perskaitė 
pereito posėdžio protokolą, kuris 
buvo patvirtintas, paskelbė gau
tus pareiškimus įstoti į Šaulių 
rinktinę. Visų prašymai buvo 
patenkinti. (Čia rašančiam jų 
pavardžių nepavyko sužinoti). 
Prezidiume buvo ir VI. Išganai-
tis. Ižd. Klemensas Juškevičius 
pranešė apie mėnesines pa
jamas ir išlaidas. Komisijų va
dovai kalbėjo apie pavasarinę 
rinktinės puotą bei kitus savo 

reikalus. Visa darbotvarkė ir 
n u t a r i m a i buvo a t l ik t i t ir 
posėdis užtruko mažiau kaip 
vieną valandą laiko. 

Posėdžiui pasibaigus, prie 
simetriškai „U" forma puošniai 
paruoštų ir baltai padengtų 
stalų buvo susodinti šauliai, 
šaulės, rėmėjai bei svečiai — iš 
viso apie 50 žmonių. Su šaltais 
ir ši l tais valgiais į stalus 
skubėjo moterų vadovė M. 
Dapšienė, jos padėjėja M. Gudai
tienė, taip pat ir darbščiosios 
talkininkės šaulės. Vaišės buvo 
pagerintos ir „karčiąją". Laike 
vaišių garbės teismo pirmi
ninkas ir rinktinės garbės narys 
šaulys Algis Regis daly
vaujančių vardu pasveikino 
Vladą Išganaitį, rinktinės gar
bės pirmininką, ilgametį rinkti
nės vadą bei sąjungos garbės 
šaulį. Paryškino jo talentą bei 
pareigingumą organizacinėje 
šaulių veikloje ir per ilgą laiką 
daug vertingų darbų atlikusį, 
kad ir šiuos Šaulių namus, mes
damas žvilgsnį į Lietuvos didvy
riais išpuoštas sienas. Išsakius 
pagarbius linkėjimus bei dar
bus, visi sugiedojo Ilgiausių 
metų. 

Vladas Išganaitis padėkojo A. 
Regiui už prasmingus žodžius 
bei linkėjimus. Jautriai pa
dėkojo jo neužmiršimą — su
ruoštą šį jo pagerbimą. Sakė 
jaunystėje jis susižiedavęs sų 
Šaulių sąjunga bei jos veikla ir 
ta meilė neišnyko iki šiol. Ir 
visuomet būsiu kartu su jumis. 

Rinktinės moterų šaulių vado
vė, asistuojant šaulėms, V. Iš-
ganaičiui įteikė dovaną. Užbai
gai dar kartą visi sugiedojo 
Ilgiausių metų. 

(j.š.) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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