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

Atsisakau būti sovietinės 
armijos kariu 

Gražulio Petro: Antano, 
gyvenančio Kapsuko rajone, 

Sasnavos kaimo, 

Atviras laiškas Gynybos ministrui Jazovui, 
Kreipimasis [ tikinčiuosius 

(Tęsinys) 
Apgaulingas iškvietimo tiks

las buvo apkaltinti mane, kad 
rinkdamas parašus už kalinių 
i š la isvinimą II Alytaus 
bažnyčioje, keikiausi ir truk
džiau tikintiesiems melstis. 
Kok ia nesąmonė, juk aš 
niekada nesikeikiu, o tuo labiau 
bažnyčioje. Ir rinkėjų buvo apie 
20 asmenų, kurie galėjo tai 
pal iudyt i . Tačiau saugumo 
nurodymus teisėjas privalo 
beatodairiškai vykdyti, nes 
kitaip pats nukentės, ir todėl 
teismo pirmininkas Sabeckis 
mane nubaudė 10 parų arešto. 

Taip pat buvau sulaikytas Ša
kiuose. Sulaikymo motyvas — 
įtarimas dalyvavus garažų api
plėšime. Tačiau tardymo metu 
per dvi su puse paros kriminali
nės paieškos skyriaus virši
ninkas majoras nė puse žodžio 
neužsiminė apie garažų api
plėšimą. Darydami asmeninę, 
mašinos ir draugui kratas, 
nepateikė prokuroro sankcijos, 
kratų neprotokolavo. 

Kratų metu ieškojo tekstų su 
p a r a š a i s ir tardymo metu 

gąsdino, kad daugiau parašų 
nerinktume, nes tai yra 
nusikaltimas. Kaip matome, 
visur klasta, apgaulė, melas. 
Sulaikytas vienu motyvu, tar
domas visiškai kitu. Dangstytis, 
dirbti ne savomis rankomis — 
tai KGB metodas. 

1987 m. vasario mėn. teko 
dalyvauti kunigo J. Zdebskio 
mirties metinėse. Po metinių 
vežiau j Žagarę vyskupą J. 
Steponavičių. Atsikabinus auto
mašinos vairo traukei, vos 
neįvyko avarija. Norėdamas 
pašalinti gedimą, pastebėjau, 
kad ir kita vairo traukė atšplin-
tuota. Kadangi vairo traukės 
atsikabinimo priežastis — at-
šplintuota ir atsukta veržlė, tai 
savaime-atsitikti negalėjo. Tuo 
labiau, kad mašinos važiuoklė 
ir stabdžių sistema prieš porą 
dienų buvo patikrinta Alytaus 
autoservise, man pačiam ste
bint. Šią nelaimę norėjo su
ruošti kažkokios neaiškios 
piktos jėgos, kurios nori atsi
kratyti vyskupu J. Steponavi
čiumi ir manimi. 

(Bus daugiau) 

JAV vyskupų kritika 
Washingtonas. — JAV Kata

likų episkopato generalinis sek
retorius prelatas Daniel Hoye 
parašė laišką Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui Washingtone Yu-
ri Dubininui, kuriame jis pa
reiškė „gilų susirūpinimą" dėl 
sovietų valdžios reakcijos į 
įvykius susijusius su Lietuvos 
nepr ik lausomybės šventės 
paminėjimu. 

Vasario 25 d. laiške prel. Hoye 
cituoja patikimus šaltinius, 
kurie teigia, kad valdžios agen
tai sužlugdė taikingas procesi
jas Kaune bei Vilniuje ir su
laikė žmones ryšium su ne
priklausomybės šventės pa
minėjimu. Prel. Hoye išreiš
kia ypatingą susirūpinimą dėl 
Nijolės Sadūna i t ė s tebe
sitęsiančio varginimo. 

Toliau laiške primena amb. 
Dubininui, kad Sovietų Sąjunga 
y ra įsipareigojusi įvykdyti 
Helsinkio Aktą bei kitas tarp
tautines sutartis. Turint tai 
omeny ir a ts ižvelgiant į 
generalinio sekretoriaus Gor-

8 geriausi, 8 blogiausi 
Washingtonas. — Buvusio pre

zidento Harry Trumano duktė 
Margarita išleido savo tėvo 
parašytą atsiminimų knygą, 
kurioje jis aprašo 8 Amerikos 
geriausius prezidentus ir 8 
blogiausius. Pagal Trumaną, ge
riausieji buvo George Washing-
ton, Thomas JefTerson, Andrew 
Jackson, James Polk, Abraham 
Liconln, Grover Cleveland, 
Woodrow Wilson ir Franklin 
Roosevelt. Aštuoni blogiausi 
buvo Zachary Taylor, Franklin 
P ie rce , J a m e Buchanan , 
Ulysses Grant, Benjamin Har-
rison, Warren Harding, Calvin 
Coolidge ir Dwight Eisenhower. 

bačiovo atvirumo politiką, prel. 
Hoye reiškia viltį, kad atei
tyje nebepasikartos toks so
vietų valdžios elgesys su žmo
nėm, noričiais pasinaudoti savo 
pagrindinėm civilinėm, politi
nėm bei religinėm teisėm. 

Laiškas baigiamas mandagiu 
prašymu sovietų ambasadoriui, 
kad jis reaguotų į keliamus rū
pesčius. JAV Katalikų episko
patas tik dabar, maždaug 
mėnesį po laiško pasiuntimo, 
leido viešai paskelbti jo turinį, 
nes laukė sovietų atsakymo. 
Pasak episkopato tarnautojo, 
jokio atsakymo negavo, praneša 
LI centras. 

Izraelis prieš Amerikos 
taikos planą 

Labiau rūpi Amerikos rinkimai 

JAV Vyriausias prokuroras Edwin Meese prisaato spaudai du teisininkus aukščiausiom pozici
jom Teisingumo departamente. John C. Shephard, kairėje, rekomenduojamas būti Generalinio 
prokuroro pavaduotoju ir Francis A. Keating užimti trečiąją poziciją departamente. 

Sunkumai Teisingumo 
departamente 

ty'ashingtonas. — Teisin
gumo departamento viršininkas 
vyriausias prokuroras Edwin 
Meese nominavo du teisininkus 
vietoje dviejų pasitraukusių vy
riausių pareigūnų jo departa
mente. Jis rekomendavo prezi
dentui nominuoti federalinį 
teisėją St. Louis mieste John 
Shepherd būti jo pavaduotoju. 
J is yra buvęs Amerikos Teisi
ninkų sąjungos pirmininku ir 
turėtų pakeisti Arnold Burns, 
kuris pasitraukė protestuoda
mas prieš Meese. Prieš tai 
Meese kreipėsi į Philadelphijos 
teisėja Arlin Adams, kad 
sutiktų būti jo pavaduotoju, bet 
šis atsisakė. 

Trečioji pozicija 

Trečiajai pozicijai Teisingumo 
departamente Meese rekomen
davo Francis A. Keating. Iždo 
sekretoriaus asistentą, kad būtų 
Kriminalinio skyriaus viršinin
ku. Juo iki šiol buvo pasitraukęs 
William Weld, kuris norėjo, jog 
Baltieji rūmai patartų, kad 
Meese rezignuotų iš savo pozici
jos. Meese šiai pozicijai pir
miausiai kreipėsi į Salvatore 
Martoche, kuris yra dabar Dar

bo departamento sekretoriaus 
asistentas, tačiau šis atsisakė, 
pasakydamas, kad jis viešai 
nenori turėti jokių reikalų su 
Meese. 

Meese rizika 
Gen. prokuroras Meese rizi

kuoja dar vienu nepasisekimu, 
kadangi šias rekomendacijas 
prezidentui įteikė be FBI patik
rinimo. Jei šių dviejų kandidatų 
praeityje FBI ras netinkamų 
duomenų būti Teisingumo 
departamente vadovaujančiuose 
postuose, tada Meese vėl turės 
rinkti naujus kandidatus ir jo 
reputacijai bus gėda. Tebevyks
ta didelė akcija, kad ir pats 
Meese atsisakytų Generalinio 
JAV prokuroro vietos. Taip pat 
tebevyksta investigacija apie jo 
asmeninius investavimus ir 
ryšius su Irako bilijono vertės 
dujų vamzdžių statyba, prie 
kurio ir Izraelis yra prisidėjęs. 

Meese vakar išvyko į Lotynų 
Amerikos kraštus ir norėjo jog 
būtų Įteikti kandidatai prezi
dentui, kad jis galėtų nominuoti 
šiuos asmenis Teisingumo 
departamento vyriausioms pozi
cijoms. 

Jeruzalė . — Kai Valstybės 
sekr. G. Shultzas atvyko į 
Izraelį naujiems taikos pasitari
mams, tuo pačiu metu palesti
niečiai paskelbė general inį 
streiką Izraelio okupuotoje 
srityje. Shultzas ir šį kartą siūlė 
pradėti Izraelio - arabų tiesio
gines derybas. Tai jo antroji 
kelionė į Vidurinius Rytus šiais 
metais, norint suvesti abi puses 
prie taikos konferencijos stalo. 

Pirmojo pasitarimo metu su 
ministeriu pirmininku Shamir 
Shultzas nieko vėl nelaimėjo. 
Sekretorius a i šk ia i norėjo 
sužinoti, kas trukdo Izraeliui, 
kad atsisako taikos konferen
cijoje dalyvauti, nes nebuvo 
galima kalbėti taikos konfe
rencijos vietos parinkimo ir 
datos klausimu. 

Labiau rūpi A m e r i k o s 
r inkimai 

Šios diskusijos buvo tik tiek 
svarbios, kiek buvo liečiama 
kitų metų naujų vyriausybių li
nija, kai jos abiejuose kraštuose 
perims valdžią. Izraelyje taip 
pat bus rinkimai. Izraelio minis-
teris pareiškė Shultzui savo 

Paskirta Templetono 
premija 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— San Salvadore dešiniojo 
sparno Tautinė Respublikos 
partija nori panaikinti buvusius 
rinkimus, kuriuose laimėjo 50% 
balsų. Partijos vadas kaltina 
rinkimų komisiją, kad netei
singai suskaičiavo balsus ir 
pridarė daug suktybių. Iš 60 
vietų parlamente, dešinieji 
laimėjo 30 vietų. 

— Panamos arki vysk. Mar-
cos McGrath ir kiti vyskupai 
reikalauja, kad gen. Noriega 
pasitrauktų iš visų valstybinių 
pareigų, kurias jis pats suėmė New Yorkas . — Garsioji 
į savo rankas ir diktatoriškai metinė Tempeltono premija už 
pradėjo valdyti Panamą. nuopelnus, skatinant religijos 

— Maskvoje pranešama, jog pažangą, šiemet pirmą kartą 
streikai , demonstracijos ir buvo paskirta musulmonų reli-
jtempta atmosfera dviejuose gijos atstovui. Šia premija yra 
Sovietų respublikose sušvelnėjo apdovanojamas 74 m. pakista-
Velykų metu. Armėnų ir nietislnamullah Khan. Jis yra 

Siunčiami kariai į Panamą 

Žurnalas rumunams 

Philadelphia. — Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse veikiančio 
užsienio politikos problemų 
tyrimo instituto iniciatyva, yra 
pradėtas leisti rumunų kalba 
kultūros žurnalas ,.Agora", 
kuris bus slaptai siunčiamas į 
Rumuniją ir ten platinamas. 
Šiuo metu žurnalas bus 
leidžiamas du kartus metuose ir 
jame bus spausdinami daugiau
sia Vakaruose gyvenančių 
rumunų rašytojų ir intelektua
lų straipsniai ir jų veikalų 
ištraukos, tai yra įvairi lite
ratūrinė medžiaga, kuri Rumu
nijoje dabar yra uždrausta. Kaip 
pažymėjo Philadelphijos vei
kiančio instituto direktorius, po 
daugiau negu keturiasdešimt 
metų trunkančio komunistinio 
režimo, laisvos minties, laisvo 
žodžio ir laisvos kultūros 
represavimo, naujai įkurtas 
žurnalas sieks nors maža dalimi 
užpildyti Rumunijoje susidariu
sią kultūrinę tuštumą, supažin
dindamas su laisvųjų intelek
tualų kūryba ir mintimis. 

Washingtonas. — Gynybos 
departamentas penktadienį pra
nešė, kad nutarė pasiųsti 1,300 
kareivių į Panamą, kurie 
sustiprintų saugumą Amerikos 
bazėje ir padėtų ten esantiems 
Amerikos piliečiams. Adminis
tracija sako, kad tai padaryta 
todėl, kai Panamoje padidėjo 
neramumai , į ska i tan t ir 
užpuolimą to viešbučio, 
kuriame buvo Amerikos ir kiti 
užsienio žurnalistai. Tuo metu 
buvo areštuoti ir keli gen. No-
riegos opozicijos nariai. Tuo 
klausimu tarp Valstybės depar
tamento ir Gynybos depar
tamento įvyko ilgi debatai.nes 
Gynybos departamentas nebuvo 
už karių siuntimą. 

Šalia siunčiamų 500 karinės 
policijos, 300 marinų, 350 
aviacijos dalinio ir 150 
pėst ininkų dar siunčiama 
specialus malūnsparnių dalinys 
greitai transportacijai, sako 
Pentagonas. Malūnsparniai yra 
aprūpinti specialiais ginklais. 
Šiuo metu Panamoje yra 
maždaug 10.000 kareivių. 

Jei bus reikalinga... 

Valstybės departamentas pra
nešė, kad su karių pasiuntimu 
į Panamą norima padėti žmonių 

nusiteikimui ir prezidento 
Delvalle jėgoms, kurios yra 
nusistačiusios prieš dikta
toriaus užgrobtą valdžią. Pen
tagonas gi sako, kad tuo 
nenorima prievarta atstatyti 
generolą Noriegą, kuris buvo 
dviejų federalinių teisėjų teisme 
apkaltintas narkotikų siuntimu 
į Ameriką. Bet Valstybės de
partamentas pastebi Jog tai yra 
kartu ir įspėjimas generolui 
nesiimti kokios nors akcijos 
prieš amerikiečius. Jei bus rei
kalinga, amerikiečiai perims 
savo žinion Panamos kanalo 
saugumą. 

Jungtinio -tabo viršininkas 
adm. Williarr Crowe patarė Gy
nybos sekretoriui pasiųsti dau
giau kariuomenės į Panamą. 
Prezidentą:- pa tv i r t ino tą 
nutar imą. Tai nėra prieš 
sudarytą sutartį. 6,000 ame
rikiečių gyvena ne kariuomenės 
bazėse ir jiems gali būti pavojus 
iš generolo Noriegos šalininkų, 
taigi, juos reikia apsaugoti. 

— Costa Ricos prezidentas 
Arias, politinių komentatorių 
nustebimui, pasakė, kad būtų 
gera, jei Contras įsijungtų į 
Nikaragvos opozicines partijas 
pačioje Nikaragvoje. 

Azerbaidžano gyventojų san
tykiai gerėja, tačiau armėnų 
tautinis veikėjas Sergei Grigo-
ryants sako, kad tai laikinas 
dalykas ir tai daugiau yra tau
tinis reikalas negu nesantaika 
tarp abiejų tautybių. 

— Santa Barbaroje esąs 
prezidentas Reaganas paragino 
Kongresą skirti daugiau lėšų 
moksliniams tyrinėjimams, o 
ypač pastatymui atomo skaldy
mo jėgainei, kuri gali kainuoti 
4 bilijonus dol. 

— Panamoje pirmieji ame
rikiečių kariuomenės daliniai 
jau yra atskridę į savo bazę. 
Gen. Noriega tai pavadino 
„invazijos pradžia". Panamos 
Sveikatos ministerija išleido 
pareiškimą liepiantį saugotis 
amerikiečių, nes jie turį AIDS 
ligą-

— VVisconsino pirminiuose 
rinkimuose laimėjimu džiau
giasi gub. Michael Dukakis, nes 
dabar jis vėl pirmauja demo
kratų prezidentiniuose rinki
muose. VVisconsine jis gavo 48%, 
balsų, kai Jackson surinko tik 
27%, sen. Gore 17% ir sen. 
Simon 5%. Prieš tai gub. Du
kakis laimėjo 44% Colorado 
valstijos rinkimuose. 

— Kanadoje žydai sukėlė 
audrą, kai Užsienio reikalų 
ministeris Joe Clark, pasa
kė, jog Izraelis yra atsakin
gas už žmogaus teisių laužymus 
užimtose palestiniečių žemėse. 
Jis pasakė, kad Izraelis laužo 
Genevos konvenciją, žiauriai 
elgdamasis su palestiniečiais. 

— JAV Senatas 71 balsu 
prieš 19 patvirtino įstatymą, 
kad po 48 valandų, kai yra pra
dėtos Amerikos slaptos operaci
jos, prezidentas privalo pranešti 
Kongreso vadams. 

pasaulinio musulmonų Kongre
so įkūrėjas ir gene ra l i n i s 
sekretor ius . Be to. y r a 
pasaulinės religijų konferencijos 
taikos ugdymo problemom vyk
domojo komiteto pirmininkas. 

390,000 premija 
Premijos paskyrimas buvo pa

skelbtas Jungtinių Tautų Orga
nizacijos Religiniame Centre 
New Yorke. Premija yra pati di
džiausia iš visų me t in ių 
premijų, kurios yra skiriamos 
pasaulinėje plotmėje. 390 tūks
tančių dolerių bus įteikti premi
jos laimėtojui Londone gegužės 
10 d. Anksčiau Tempeltono 
premijas yra laimėję šie asmens: 
Žmonių meilės misionierių 
vienuolijos įkūrėja vienuolė 
motina Teresė iš Kalkutos, eku
meninės krikščionių bendruo
menės įkūrėjas šveicaras Brolis 
Roger Schutz, Belgijos kar
dinolas Leo Suenens, krikščio
niško gyvenimo židinių įkūrėja 
italė Klara Lubich, prieš kele
tą metų į Vakarus ištremtas 
rusų rašytojas Aleksandras Sol-
ženycinas. Praėjusiais metais 
Tempeltono premi ja buvo 
paskir ta vengrų k i lmės 
vienuoliui benediktiniui Stan
ley Jaki. 

susirūpinimą, kas bus Amerikos 
naujos Administracijos viršinin
kas. Jų pasitarimas truko dvi 
valandas ir po to buvo paste
bėta, kad Shamir yra lyg sukal
bamesnis Shultzo planui. Ta
čiau pagrindiniuose amerikie
čių plano punktuose Shamir 
buvo nepajudinamas, sako 
Shultzo delegacijos pareigūnas, 
o ypač tarptautinės taikos kon
ferencijos re ikalu. Shultzo 
pastangos įgyvendinti taiką to 
pasitarimo metu liko be vaisių, 
sakė reporteriams tas pats pa
reigūnas. Šį kartą kalbėtojai su 
žurnalistais neleidžia skelbti 
savo pavardžių. Po pasitarimo 
buvo pranešta, kad buvo „labai 
geros ir pagrindinės diskusijos" 
ir nieko daugiau: 

„Pe r geri d raugai . . . " 
Tačiau Shultzas, nežiūrint jo 

pastangų, kad įvyktų taikos 
konferencija, nenori prievarta 
priversti Izraelį atsisėsti prie 
derybų stalo, praneša kartu su 
juo vykstą žurnalistai. Savo pa
sikalbėjime su Izraelio laikraš
čių redaktoriais Shultzas jiems 
pasakė: ,jei Izraelis sako ne, 
mes neversime Izraelio daly
vauti tarptautinėje konferen
cijoje. Mes esame per daug geri 
draugai, kad tai darytume". 

Minėtame pasitarime dalyva
vo ir Izraelio Užsienio reikalų 
ministeris Shimon Perės, kuris 
visiškai remia Shultzo prieš 
mėnesį pateiktą planą. Jis po šio 
pasitarimo pasakė, kad jis pa
žada ir toliau dirbti taikos labui. 
Bet Perės nusiskundė, kad jo 
pastangoms Shultzas nepadeda, 
nes nespaudžia ministerio pir
mininko daryti sprendimo. 

Iš Izraelio Shultzas vyksta į 
Jordaną ir Siriją taikos pasi
tarimams, o iš ten vėl grįžta į 
Izraelį. J i s taip pat ves pasita
rimus su Egiptu ir Saudi Arabi
ja dar prieš sugrįžtant į Wa-
shingtoną. 

„ A r a f a t a s " p r ieš Shultzą 

Prieš Shultzo taikos misiją 
pasisako kai kurie Izraelio mili-
taristai žydai. Prieš viešbutį, 
kuriame yra apsistojęs sekr. 
Shultzas, jie pastatė 50 pėdų 
aukščio Arafato, Palestiniečių 
Išlaisvinimo organizacijos vy
riausio vado, padarytą statulą, 
ant kurio diržo kabo kaukuolės. 
peiliai ir granatos. Ta figūra lai
ko didelį užrašą: ,,Welcome, 
George". 

Tokioje atmosferoje tenka 
Valstybės sekretoriui George 
Shultzui siekti taikos Vidu 
riniuose Rytuose. Palestiniečių 
krautuvės ir mažesnės dirb
tuvės visoje Gazos srityje ir 
Vakarų Krante buvo uždarytos 
solidarizuojant su generaliniu 
streiku prieš Shultzo vizitą. Ne 
vienoje vietoje įvyko susišau
dymai tarp Izraelio kareivių -
policijos ir palestiniečių. 

— Washingtone demonstravo 
čia gyveną palestiniečiai, reika
laudami pripažinti PLO ir 
kaltindami Izraelį už brutalius 
veiksmus Vakarų Kranto ir Ga
zos teri tori jose. , ,Reagan, 
Shultz, jūs turite žinoti — mes 
palaikome PLO", buvo nešami 
plakatai. 

— Washington Post praneša, 
kad maždaug 1,200 kubiečių 
slapta atvyko į Panamą padėti 
generolui diktatoriui Noriegai. 

KALENDORIUS 

Balandžio 7 d.: Jonas Salie-
tis, Albas, Uršė. Minvydas, 
Kiną, Donatas, Rūtenis. 

Balandžio 8 d.: Dionyzas. Ju
lė, Girtautas. Matą. Perpetuas, 
Valteris, Staugirdas. 

ORAS 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:21. 
Temperatūra dieną 44 1.. 

naktį 32 1. 
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IS LIETUVIŲ FONDO 
TARYBOS IŠEINANT 

Pranešu Detroito lietuvių 
visuomenei, kad nuo praėjusio 
Lietuvių Fondo suvažiavimo, 
įvykusio kovo 26 d., iš Lietuvių 
Fondo Tarybos ir Lietuvio Fon
do įgaliotinio pareigų Detroite 
pasitraukiau. 

Pirmą kartą į Lietuvių Fondo 
Tarybą buvau išrinktas 1966 m. 
liepos 2 d. ir Lietuvių Fondo 
darbuose kapsčiausi arti 22 
metus. 

Tuo pačiu metu pradėjau dirb
ti Lietuvių Fondui Detroite ir jo 
apylinkėse. Tada Detroite buvo 
34 Lietuvių Fondo nariai, įnešė 
9,660 dol. Pradžioje Lietuvių 
Fondo Detroito vajaus komitete 
dirbo net 12 narių. Visi kartu 
ruošėme koncertus, meno pa
rodas, balius, kviesdami geriau
sius solistus ir ansamblius, 
siuntinėjome laiškus ir asmeniš
kai lankėme lietuvius, 
kviesdami stoti į Lietuvių Fon
do gretas. Neužmiršome ir mi
rusiųjų, lankėme jų šermenis, 
dalyvavome laidotuvėse ir 
prašėme šermenų dalyvius, kad 
mirusį įamžintų Lietuvių 
Fonde, o mirusius Lietuvių Fon
do narius atsisveikinome Lie
tuvių Fondo vardu. Darbas buvo 
intensyvus, nes komiteto nariai 
savo tarpe lenktyniavome, žiū
rėdami kas daugiau pinigų su
rinks Lietuvių Fondui. 

Praėjusiais metais Detroite ir 
jo apylinkėse į Lietuvių Fondą 
įstojo 6 nauji nariai, 25 nariai 
padidino savo įnašus, o 4 
asmenims mirus, jų vardu buvo 
įnešti pradiniai įnašai. Viso per
nai surinkta 7,162.40 dol. 

Po mano išrinkimo į Lietuvių 
Fondo Tarybos narius Detroite 
ir jo apylinkėse įstojo 376 Lie
tuvių Fondo nariai, kurių 
nemaža dalis jau išsikėlė į šil
tesnius kraštus. Jie į Lietuvių 
fondą įnešė 156,195.63 dol. 
Taigi iš viso pas mus įstojo 410 
Lietuvių Fondo narių, kurie 
įnešė 165,859.63 dol. Tai rezul
tatas visų bendrų pastangų, 
todėl šia proga dėkoju Lietuvių 
Fondo Detroito vajaus komiteto 
nar iams ir visiems talki
ninkams, o ypač laidotuvių 
direktorei Yolandai Zaparackie-
nei už didelę talką. Esu dėkin
gas ir visiems Detroito ir jo 
apylinkių lietuviams, kad taip 
nuoširdžiai atidarėte savo pi
nigines Lietuvių Fondui. 

Kaip Lietuvių Fondo Tarybos 
narys savo pareigas stengiausi 
atlikti. Buvau Lietuvių Fondo 
pelno skirstymo, informacijos, 
įstatų, palikimų ir narių verba
vimo komisijose, pirmininkavau 
keliems Lietuvių Fondo 
suvažiavimams, dalyvavau 22 
Lietuvių Fondo suvažiavimuose 
(praleidau tk vieną), 63 Lietuvių 
Fondo Tarybos ir jos komisijų 
posėdžiuose. Kadangi visi Lie
tuvių Fondo suvažiavimai 
vyksta Chicagoje, tad į ją Lietu
vių Fondo reikalais savo mašina 
važiavau 85 kartus. Nuo mano 
namų Detroite iki Lietuvių Fon
do būstinės Chicagoje yra 279 
mylios, tad kelionė į abu galus 
— 558 mylios. Taigi per 85 kar
tus nuvažiavau 47,430 mylias, 
arba beveik 76,331 km. To 
pasėkoje aplink pasaulį 
apvažiavau beveik 2 kartus. 

Iš Detroito į Chicagą 
nuvažiuoti trunka maždaug 5Vį 
valandos, o į abu galu — 11 
valandų. Tad už vairo, važinė
damas Lietuvių Fondo reika
lais, prasėdėjau 935 valandas, 
arba arti 112 darbo dienas. Teko 
važiuoti ir esant labai gražiam 
orui, bet taip pat ir labai blo
gam, kada keliai buvo sniegu 

užpustyti ir per sniegą matomu
mas buvo labai trumpas. Dievu
lis lydėjo mane visose kelionėse 
ir nelaimių neturėjau. 

Dar truputis statistikos. Kiek
vienas Lietuvių Fondo suvažia
vimas trunka arti 5 valandas, o 
Lietuvių Fondo Tarybos ir jos 
komisijų posėdžiai arti 3 vai., 
todėl Lietuvių Fondo posė
džiuose praleidau maždaug 
300 vai., arba beveik 38 darbo 
dienas. Pridėjus praleistą laiką 
kelionėse, Lietuvių Fondui ati
daviau arti 150 darbo dienų, t.y. 
daugiau kaip pusę metų darbo. 

Apie pinigines išlaidas nieko 
nerašysiu, tik pasakysiu, kad 
Lietuvių Fondas Tarybos na
r iams kelionės išlaidų 
neapmoka. 

Kitą darbo laiką Lietuvių 
Fondui, rašant straipsnius, 
laiškus, organizuojant vajus, 
lankant mirusiųjų šermenis, 
ruošiant koncertus bei meno 
parodas, neskaičiuosiu, tik no
rėjau Jums sudaryti vaizdą, 
kiek eilinis Lietuvių Fondo 
Tarybos narys aukojasi Lie
tuvių Fondui ir vis tai tėvynės 
labui. 

Nors gal ir pavėluotai, bet 
dabar pagalvojau, kad Lietuvių 
Fondo Taryboje jau per ilgai 
užsibuvau, kad savo vietą turiu 
užleisti jaunesniam ir energin-
gesniam Lietuvių Fondo nariui. 
Be to, kadangi daugumas Lie
tuvių Fondo posėdžių būna 
žiemos metu, todėl man, nors 
dar gal ir jaunam, užteks per 
sniego audras bastytis. Iš viso 
kiekvienai organizacijai reikia 
šviežesnio oro, naujų idėjų, 
naujų galvų. Per ilgas užsibu-
vimas organizacijos vadovybėje 
ją smukdo, o to Lietuvių Fon
dui nenoriu daryti , todėl 
daugiau į Lietuvių Fondą 
nekandidatavau. Taigi noriu 
prisipažinti, kad man jau nusi
bodo sakyti atsisveikinimo 
kalbas ir dalyvauti kiekvieno 
mirusio Lietuvių Fondo nario 
šermenyse. 

Lietuvių Fondas yra gyvybinė 
lietuvių organizacija, todėl pra
šau mielus detroitiečius ir atei
tyje Lietuvių Fondą nuoširdžiai 
remti. Kol Lietuvių Fondo 
įgaliotinis Detroite bus 
surastas, prašau savo aukas 
siųsti tiesioginiai į Lietuvių 
Fondo būstinę: Lithuanian 
Foundation, Inc., 3001 W. 59th 
Street, Chicago, IL 60629. Dar 
kartą dėkoju visiems už bendra
darbiavimą ir paramą Lietuvių 
Fondui. 

Vytautas Kutkus 

POSĖDŽIAVO DETROITO 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

CENTRO VALDYBA 

Posėdis vyko kovo 27 d. Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
salėje. Posėdį pradėjo ir 7 
punktų darbotvarkę pasiūlė 
valdybos pirmininkas dr. Algis 
Barauskas. Praėjusio posėdžio, 
ivvkusio šių metų vasrio 6 d., 
protokolą perskaitė sekretorius 
Antanas Norus. 

Valdybos pirm. dr. Algis Ba
rauskas savo apžvalgoje pa
minėjo, kad Vasario 16 minėji
mas buvo sėkmingas ir Kęstučio 
Miškinio sklandžiai pravestas. 
Abiejų kalbėtojų — senatoriaus 
D. W. Riegle, jr., ir dr. Leono 
Kriaučeliūno kalbos buvo gerai 
paruoštos, gerai perduotos ir 
klausytojų įvertintos. Svečių 
susodinimas prie apvalių stalų 
daugumai patiko ir mes tos 
tvarkos laikysimės ir atei
nančiais metais, tik kai kurie 
buvo nepatenkinti ilgai užsi
tęsusią programa. 

Tylieji a m b a s a d o r i a i — Michael , M a r k i r P a u l i u s Juškai, k r u i e , pagelbst int jų m a m y t e i , „Gabi
j o s " t u n t o t u n t i n i n k e i Vidai J u š k i e n e i , vasa r io 16 d. A n n Arbor , Mich., Logan mokyklos tarp
t a u t i n i a m e fest ivalyje įrengė l i e tuv i šką parodėlę ir a t s tovavo Lie tuva i . 

Pareikšta nepasitenkinimas 
dėl kai kurių Vasario 16-tos mi
nėjimo aprašymų spaudoje. 

Iždininkas Antanas Vaitėnas 
raštu pranešė, kad Vasario 16 
minėjime buvo surinkta aukų 
5153.00 dol. ir už moterų par
duotus pyragus — 143.00 dol. 
Finansų sekretorius Česys Ša-
deika aukas dar priiminėja ir 
atsilikusieji gali jam įteikti. 

Po 100 dol. paskirta paremti 
į Tautinių šokių šventę Kanado
je vyks tanč ius „Ž ibur io" 
lituanistinės mokyklos ir „Au
dinio" tautinių šokių šokėjus. 

Spaudai paremti po 25 dol. pa
skirta: „Draugui", „Dirvai", 
„Laisvajai Lietuvai" ir „Lie
tuvių Balsui". 

Metinis organizacijų atstovų 
susirinkimas įvyks balandžio 17 
d., 12:30 vai. p.p., Šv. Antano 
parapijos patalpose. 

1989 m. Vasario 16 šventės 
minėjimas numatyta ruošti 
vasario 19 d., 12:30 vai. p.p., 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre. Salė jau užsakyta. 

Parašyti, ir bus išsiuntinėti 
padėkos laiškai visiems prie Va
sario 16-tos minėjimo prisidėju
siems. 

A. Grinius 

PRASMINGA IR 
REIKALINGA AUKA 

Ir šiais metais Detroito arki
vyskupijos trijose lietuviškose 
parapijose bus pravesta rinklia
va Lietuvių Katalikų Religinei 
šalpai (LKRŠ). Vysk. P. Balta
kis, LKRS pirmininkas, krei
pėsi į arkivyskupiją laišku, pra
šydamas paramos kenčiančiai 
Lietuvos Bažnyčiai. Arkivys
kupas E. Szoka išsiuntinėjo vi
soms parapijoms laišką, ragin
damas visas parapijas tikinčiųjų 
maldose įjungti ir maldas už 
Lietuvą, o lietuviškose pa
rapijose — pravesti rinkliavą 
LKRŠ naudai. 

Iki šiol šios rinkliavos Detroi
te praeidavo tyliai, o surinktos 
aukos nepasižymėjo gausumu, 
tik Dievo Apvaizdos parapija 
jau kelinti metai pasiunčia 
stambesnes sumas. Tačiau ste 
bint LKRŠ darbus, atrodo, kad 
tie atliekami darbai y ra verti 
daug didesnio mūsų visų 
dėmesio. 

Tiesioginė ir konkreti pagalba 
Lietuvos kenčiančiai Bažnyčiai, 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos išleidimas ir plati
nimas po visą laisvąjį pasaulį, 
praėjusiais metais pradėjęs 
veikti Lietuvių Informacijos 
centras (LIC) su skyriais New 
Yorke, VVashingtone ir Romoje, 
tai įvykiai verti mūsų visų di
desnio dėmesio. Ypač, kad du 
jauni, veiklūs lietuviai, užaugę 
ir subrendę Detroite, Gintė 
Damušytė — LKRŠ reikalų 
vedėja ir Viktoras Nakas — LIC 
Washingtono skyriaus vedėjas, 
paskyrė savo karjeras šiam 
svarbiam lietuviškam darbui. 

Keli iš mūsų gali tuo pačiu pasi
girti? 

Kas seka ne tik lietuvišką 
spaudą, bet ir didžiąją 
amerikiečių spaudą, paskutiniu 
laiku t ikr iausiai pastebėjo 
tikslią ir greitą informaciją lie
čiančią įvykius Lietuvoje šių 
metų vasario mėnesyje. Lie
tuvių Informacijos centras čia 
tikrai atliko labai svarbų darbą, 
informuodamas pasaulį apie 
įvykius kenčiančioje ir kovo
jančioje Lietuvoje. 

Eilė didesnių lietuviškų telki
nių, kaip Clevelandas, Los 
Angeles ir Torontas, turi suor
ganizavę veiklius komitetus, 
kurie kiekvienais meta is 
sutelkia tūkstančius dolerių 
paremti LKRŠ darbą. Ar ne
atėjo laikas ir Detroite susi
rūpinti šiuo reikalu? Suren
kame kiekvienais metais tūks
tančius doleriu įvairiems veiks
niams, įvairiems svarbiems ren
giniams. Tos tukos yra reika
lingos, bet ar jos atneša pačias 
geriausias palūkanas? 

Šiuo laiku yra gera proga 
paremti LKRŠ veiklą; veiklą, 
kuri darosi labai svarbi šiomis 
dienomis, kada staigūs ir 
ne t ikė t i įvykiai Lietuvoje 
reikalauja greitos orientacijos ir 
reakcijos laisvame pasaulyje, 
veiklą, pasireiškiančią ne posė
džiais ir konferencijomis, ne 
įspūdingų renginių planavimu, 
bet g re i t a informacija ir 
konkrečia parama kenčiančiai 
tautai ir Bažnyčiai. 

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai ir Lietuvių Informacijos 
centro veiklai paremti. Dievo 
Apvaizdos parapija praves 
rinkliavą balandžio 16 ir 17 d. 
Kas tą savaitgalį neturės progos 
įteikti auką, gali tiesiog siųsti: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., 
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TYLIEJI AMBASADORIAI 

Vasario 16-tą d., Logan 
Elementary School, Ann Arbor, 
MI, buvo suruoštas ją lankančių 
mokinių .Tarptautinis festi
valis', kuriame buvo atsto
vaujama 23 tautoms. 

Michael, Mark ir Paulius Juš
kai („Baltijos" tunto skautai, 
Detroite), ta lk inant Vidai 
Juškienei, („Gabijos" tunti
ninkei, Detroite) paruošė 
lietuvišką parodėlę, išdėstydami 
knygas, laikraščius, „Skautų 
aidą", gintarą, tautinę lėlę, tau
todailės ir kt. 

Vaikai ,lankytojai ' gavo 
,pasus' ir, einant nuo vieno stalo 
prie kito, juose buvo įrašyti jų 
vardai, kaip jie būtų tariami 
k i ta kalba. Pvz. John — 
Lithuania — Jonas ir 1.1. 
Tai sukėlė didelį dėmesį ir 
vaikai džiaugsmingai skubėjo 
nuo vieno stalo prie kito. Vėliau 
sekė ,madų paroda', pristatant 
ir paaiškinant kiekvienos tau
tybės aprangą, jauniesiems su 
visu rimtumu įsijaučiant savo 
vaidmenį. 

Po to buvo pasivaišinta visų 
tautybių paruoštais užkan
džiais. Tai buvo labai smagus ir 
įdomus vakaras ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems. Mokyklos 
vedėja padėkojo tuntininkei 
Vidai Juškienei, kurios intensy
vus įsijungimas į lietuvių skau
tų veiklą davė jai mintį arčiau 
susipažinti, ir supažindinti 
kitus, su jų mokykloje esančia 
turtinga ir plačia etnine kul-

Brooklyn, N.Y. 11207, arba 
kreiptis į Vytą Petrulį, tel. 
313-525-0294. Šios aukos yra 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių. 

V. P. 

tūra. Juškų šeimai tai buvo tuo 
maloniau, kad festivalis ir jų 
reprezentacija sutapo su Vasa
rio 16-ja diena. 

Tai tik vienas iš daugelio tylių 
pavyzdžių, kurie lieka nepaste
bėti didžiųjų renginių šešėlyje. 

v.j. 

Kur jaučia, ten ir siaučia. 
Lietuviška patarlė 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 5 8 2 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

7722 S. Kedzie A ve., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr , ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 7420255 

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 

NAUJI ĮNAŠAI LIETUVIŲ FONDUI 
Pereitais metais iki Lietuvių 

Fondo suvažiavimo Detroite ir 
jo apylinkėse įstojo šie nauji na
riai į Lietuvių Fondą: Aksomai-
tis Antanas — 100, Alantas 
Vytautas ir Irena— 100, Balan
da Kęstutis — 100, Alfonsas 
Gilvydis, atm. įn. - 430 dol., Po-
derienė Ada — 100 dol. ir Šnio-
kaitienė Eugenija, atm. įn. — 
175. 

Šie Lietuvių Fondo nariai pa
didino savo įnašus (skliaus
teliuose pažymėta pi lnas 
įnašas): kun. Babonas Alfonsas 
— 100 (200), Balys Karolis, atm. 
įn. 100 (1,100), Bartusevičius 
Eugenijus 300 (1,800), Basiulis 
Bronius, atm. įn. 250 (350), 
Bauža Jurgis - 105 (1,390), 
Bliudžius Andrius ir Stasė 1,000 
(2,000), Bublys Vladas (miręs) ir 
Stasė — 140(1,100), Jankauskas 
Kazys, atm. įn. - 20 (175). Juš
ka Alfonsas ir Elena 400 (600), 
Juzėnas Stasys - 100 (400), 
Kartanas Vladas ir Konstanci

ja 100(400), Kriaučiūnas Aldas 
— 10 (110), Kušlikis Ignas ir 
Marija 50 (200), Laukaitis An
drius ir Stasė, atm. įn. 75 (520), 
Miškinis Napoleonas (miręs) ir 
dr. Martyna - 25 (1,075), Mus
teikis Antanas, atm. įn. 10 
(210), Navasaitis Kazys (miręs) 
ir Ona 200 (440), Pajaujis 
Petras, atm. įn. — 1,900(2,000), 
Pesys Algirdas, atm. įn. — 50 
(365), Rukštelė Balys ir Ona 100 
(200), Skiotys Edvardas ir Zuza
na 100 (200), Staniškis Bronius 
ir Sofija 300 (2,500), Staniulis 
Česlovas (miręs) ir Adelė — 100 
(800), Valiukėnas Bronius 100 
(200) ir Varnelis Apolinaras — 
300 (3,700). 

Šių asmenų įamžinimui įneš
ti pradiniai įnašai: Motuzas 
Feliksas — 30, Tiškutė Olimpia 
— 82.40, Patalauskas Alfonsas 
— 45 ir Urbonienė Ona — 65. 

Viso 7,162.40 dol. 
Vytautas Kutkus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5S22 S. Wotf Rd. 

We«tern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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 Sešt 12 iki 4 vai popiet 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

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

11800 Souttmest Higtmay 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 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 . 71 St reet 
T s l . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

» 

Kab. tel. LU S-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 VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VMITKUS. 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. 



Susimąstymas prieš rinkimus 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
NAUJA TARYBA 

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 
- DIDIS VOKIEČIŲ RŪPESTIS 

Ne pirmą k a r t ą r enkame Lie
tuvių Bendruomenės tarybą, ne 
pirmą kartą pas i renkame iš pa
siūlytų k a n d i d a t ų m u m s pa
tinkamus žmones . Ar visuomet 
išrinktieji t i n k a m a i atstovauja 
tai lietuvių dal ia i , kur i už juos 
balsavo, tai j au k i tas klausimas. 
Bet mes, pr ieš r inkdami , ja is 
pasitikime, j i ems at iduodame 
savo visuomeninių pareigų dalį, 
j iems uždedame naštą, kurios 
patys nenor ime ar negal ime 
nešti. Pagal iau nė valstybėje, 
kuri turi p a k a n k a m a i kandi
datų, pasisiūliusių ar pasiūlytų, 
neišrenka ger iaus ius iš geriau
sių. Nors demokrat i ja yra gera 
valdymosi forma, bet ir ji nėra 
be klaidų, be s u n k u m ų , be nu
krypimų į nuomones, kurios 
nesiderina nei s u t au t a , nei su 
ati t inkamą kandidatą, įgalioju
sia grupe a r part i ja . 

Prieš š iuos Lietuvių Bend
ruomenės r i n k i m u s kažkaip 
jaučiasi apat i ja . Rinkimais y ra 
susirūpinę daug iau Bendruome
nės vadovai, negu patys kandi
datai. Reikia net gerų žurnalis
tų, kurie sugebė tų išklausinėt i 
kandidatus pasisakyti savo atei
ties užmojais ir darbais , jeigu 
būtų išrinkti į t a rybą a rba dirb
tų kurioje ta rybos komisijoje, 
pateikiančioje valdybai savo 
sumanymus, nurodymus, suges
tijas, paskatus . J u k po r inkimų 
taryba yra vyr iaus ia visos or
ganizuotos Lietuvių Bendruo
menės išeivijoje vadovė. J i tu r i 
iš anks to n u m a t y t i da rbus , 
ėjimus ir užmojus, sąlygoms 
pasikeitus. Nei t a ryba , nei val
dyba negali būti t ik patvirtinto-
ja darbų, kur ie j a u yra padaryti . 
Taryba t u r i viską iš anks to ži
noti, kad jos sprendimai būtų 
tikroviški pagal apl inkybes ir 
iškilusias są lygas . 

Kandidatus skelbia kiekviena 
apygarda i r net apylinkės pagal 
savo supratimą. Vieni tų kandi
datų yra žinomi plačiau, kiti ne 
taip plačiai, ga l t ik savose 
apylinkėse, bet r inkėjai savo 
rajonuose t u r i iš anks to žinoti, 
kam atiduoda savo įgaliojimus, 
kad jie veiktų visų to rajono lie
tuviškų interesų naudai , o svar
biausia — v i s a i l i e tuvybe i 
išeivijoje. 

Lietuvių Bendruomenė šiuo 
metu jau n e t u r i tos dinamikos, 
kurią turėjo pradžioje, j au nesi
rūpina t a l ie tuviška veikla, 
kuria anksčiau rūpinosi . Vis 
dėlto ji yra pajėgiausias organi
zuotas v ienetas , kur i s ateityje 
dar ilgai b u s r e ika l ingas ir da r 
ilgai turės ieškoti plyšių skelb
ti pasaul iui pavergtos tautos 
valią. Tiek į r e n k a m ą naują 
tarybą, t i ek gal ir į valdybą 
ateis daugiau j a u n ų žmonių, 
kurie jau yra įsijungę į lie
tuviškus d a r b u s , kur iems rūpi 
lietuviška veikla ir l ietuvybės 
visu plotu a te i t i s . 

Daug j a u n i m o išsiskirstė ir 
nubyrėjo. Dauge l iu i vietos uni
versitetai a r darbovietės padarė 
savo įtaką, bet y ra taip pat daug 
dar tokių, ku r i e laikosi tiesiog 
dantimis į s ikandę l ietuviško 
kamieno, sus i rūp inę lietuvybės 
išlaikymu ir jos atei t imi bent 
savoje aplinkoje. Jie pasidaro 
lyg ir dvilypiai, nes pr ik lauso 
vietai ir savo ki lmei . Bet jie ta i 
pakenčia i r tai įvert ina. Su am
žiumi ir ši n a š t a lengvėja, nes 
jie j au jaučiasi suaugę su savo 
tauta. 

Lietuvių Bendruomenė, kaip 
visus galint i apimti savo visuo
t inumu organizacija, yra vidu
riniosios kartos vienetas, kuria
me tur i suti lpti ir vyresnieji ir 
patys jaunieji. Abiems tik viena 
s ą l y g a — j i e t u r i norė t i 
priklausyti savo tau ta i , jie turi 
branginti savo tautos praeitį, jie 
tur i pagal galimybes nesigailėti 
savo jėgų aukot i net ir savo tė
vynei, kai y r a re ikal inga ir kai 
jaučiama iš to nauda . Visi čia 
gali ir turi būt i l iudininkai pa
vergtos tautos , kur i negali kal
bėti. Visi tur i jaust i pareigą ati
duoti savo a r savo tėvų bei se
nolių kraštui duoklę, — atiduoti 
ne iš prievartos, bet iš meilės ir 
s a v a n o r i š k o s u p r a t i m o 
pareigos. 

Nors sąrašuose dažnai skel
biami ir meta i ir profesija (pen
sininkas?), bet ne į ta i reikia 
žvelgti. Reikia susimąstyti apie 
žmogų, p a ž i n t i b e n t savo 
apylinkei žadančius atstovauti. 

J ie tu r i būt i t i nkami vadovai 
bent ateityje, taryboje bent 
mokytis, kaip savo pajėgas skir
t i išeivijai ir t au ta i . 

Netur ime galvoti, kad Lietu
vių Bendruomenės taryboje 
turė tų būti t ik jauniausieji ar 
t ik jauni atstovai. Yra kandida
tuojančių ir su didele patirtimi, 
dirbusių įvairiose komisijose, 
neapleidžiančių susir inkimus. 
Galima iš jų lengvai pasirinkti 
pagal savo skonį, įsitikinimus, 
kandidatų pat ir t į ir ankstyves
nį sugebėjimą netuščiažodžiau
ti , bet dirbti darbus atsakingai 
ir r imtai . Pagr indinis reikala
vimas, kad kandida tas jaustų 
atsakomybę ne t ik prieš tuos, 
kur ie už jį balsavo, bet už visą 
lietuvių visuomenę išeivijoje, už 
pavergtos tautos atstovavimą ir 
už l ietuviškus darbus savo rajo
ne ir plačiojoje lietuvių veikloje. 

Kai pažiūrime į ankstyvesnes 
Lietuvių Bendruomenės tary
bas, matome, kad dalis atstovų 
dirba jau daugiau kaip porą 
dešimčių metų. Bet t a ip pat pa
stebime, kad į kiekvieną tarybą 
a te ina naujų žmonių. Vieni jų 
pasilieka ir pasireiškia savo 
uoliu, sąžiningu darbu, atsa
k ingumu ir patr iot iniu nusi
te ikimu, bet pabuvę vienoje 
tarybos kadencijoje išeina lyg ir 
į atsargą. Būt ina i reikia paste
bėti , kad beveik visi, nepasi
lieka prie l ietuviškų darbų ir 
platesnių užmojų, ypač moterys 
auginančios šeimas, kurį laiką 
b ū n a sąlygų pririšt i . Dėlto nei 
priekaištaut i , nei nusiminti ne
reikėtų, nes j iems tarybos, kad 
ir viena kadencija, padėjo įaug
ti į l ietuvišką darbą ir taut inę 
atsakomybę. 

Reiktų visiems priminti , jog 
balsavimas yra lietuvybės lai
das išeivijoje, kad ji dar ilgiau 
laikytųsi. Mažėjant balsuotojų, 
pamažu silpsta ir susirūpinimas 
savo tautybės l ikimu, didesnis 
pesimizmas ar net defetizmas, 
k u r i s j au p r a d e d a re ikš t i s 
vyresniuosiuose mūsų tautie
čiuose. Rinkimas į Lietuvių 
Bendruomenės tarybą turi paža-
dint i sąžiningą a tsakomybę 
prieš tautą, paskatą jaunimui 
perimti taut ines pareigas ir lie
tuvybės egzistenciją išeivijoje 
pratęsti, kol yra būtina. Tai tau
tinis įsipareigojimas arba noras 
t au t a i leisti greičiau svetur 
subyrėti . 

P r . Gr. 

Vokiečiai, karo pradžioje ap
salę jo laimėjimu, karybą iš
aukšt ino į garbės dalyką ir 
rezervavo tik savo jaunimui . 
Bet vė l iau nebeišbrendamai 
įklimpus Rytuose, ypač po Sta
l i n g r a d o t ragedi jos j i e m s 
p r i r e i k ė a n k s č i a u j o m s 
pavydėtos kitų tautų paspirties. 

Hit ler iui , „1943 m. saus io 23 
d. leidus ir įsakius steigti . . . 
l ietuvių SS savanorių legioną", 
lietuvių tauta tam griežtai pasi
priešino, bet reikalavo, kad 
būtų a tkur ta sava kariuomenė, 
veikiant i Lietuvos teritorijoje, 
vadovaujama lietuvių kar inin
kų, ku r i , atėjus lemiam karo 
tarpsniui , apgintų Lietuvą nuo 
visų jos priešų ir a t s t a ty tų 
valstybinę nepriklausomybę. 
Vokiečiai nenorėjo su t ik t i su 
tokiais reikalavimais, n e s vie
na, jie buvo pavojingi nacių im
perializmui ir, antra, nesiderino 
su Vokietijos kar inės orga
nizacijos sistema, pagal kurią 
visi sve t imša l ių k a r i n i a i 
da l in i a i buvo p a v a l d ū s SS 
formuotėms ar vokiečių polici
jos organams, bet ne savaran
kūs. 

Vokiečiai, karo aplinkybių 
verčiami, tariamai ėmė nuolai
džiauti, bet iš tikrųjų, ka ip rodo 
Lietuvos vietinės rinktinės liūd
nas l ikimas ir pa tv i r t ina ano 
meto jų pačių dokumenta i , 
tiktai rūpinosi, tiksliau, kėslavo 
panaudot i Lietuvos žmones, 
ypač jaunimą, savo imperialisti
niam labui. Šį vokiečių ano 
meto apmaudų rūpestį iš dalies 
atspindi čia skelbiami du jų 
pačių išsamesni dokumentai , iš
versti iš vokiečių kalbos. 

Bron ius N e m i c k a s 

NUORAŠAS 

- III A S o -
Ryga, 1944 m. kovo 6 d. 

Slapta i ! 

P a ž y m a 
a p i e 1944 m. k o v o 2 d. 
p a s i t a r i m u s K a u n e . 

1. Reikalaujama (iš Lietuvos): 
a) I švež t i v i su s R e i c h u i 

t i nkamus evakuotinius; 
b) 100.000 lietuvių darbi

n inkų Reichui (per v ie tos 
administraci ją) . Abu re ika
lavimai (a ir b) jau išaiškinti ; 

c) 50.000 vadinamų pagal
binių savanorių šiaurinei armi
jai; 

d) apie 10.000 vyrų kovos su 
gaujomis daliniams Lietuvoje (c 
ir d reikalavimai patvir t int i 
Reicho komisaro); 

e) 20 .000 vyrų aviacijos 
nar iams pakeisti: 

f) dar 18.500 vyrų lietuvių 
legionui, gal vėliau divizijoms; 

g) 10.000 vyrų priešlėktuvinei 
apsaugai Reiche il5-18-mečių). 
Tr ims paskiausiai išvardin
t i e m s r e i k a l a v i m a m s d a r 
negautas sutikimas. 

2. Generalinis komisaras dr. 
von Renteln pareiškė, kad jam 
esą vistiek, ar pristatyti 100.000 
darbininkų Reichui, ar duoti 
tiek pat kareivių. Jei būtų 
įsakyta ir dabartinė karo būklė 
re ika lautų sutelkti daugiau 
negu 50.000 jau patvirtintų 
vyrų, jis duotų tik savanorius. 
J i s pal iko prie senos savo 
nuomonės, kad Lietuva galėtų 
atsisakyti t ik nuo apie 45.000 
žmonių darbo jėgos. J is pats, 
kaip ir kiekvienas kitas, betgi 
negalėtų nustatyti, ar toks (dar
bo jėgos) netekimas neturėtų 
ūkinių pasekmių Žinoma, būtų 
ga l ima įsivaizduoti, kad ir 
200.000 žmonių ne tek imas 
nepakenktų ūkiui. 

3) Reicho verbavimas (100.000 
žmonių) šiuomet dar tebetę-
siamas. Labai ruošiamasi propa
gandai . Paskutinių savaičių 
rezultatai ne kokie. Buvo kritę 
ligi 78 vyrų į savaitę, bet dabar 
vėl p r i e špasku t inę sava i t ę 
pakilo į 200 vyrų. 

Pagal Reicho komisaro spren
dimą, mobilizaciją vykdant 
(šaukiamuosius metus nusta
t a n t ) p i rmenybe t e i k i a m a 
kariuomenei prieš (darbininkų) 
verbavimą Reichui. 

4) Kovos dalinių su gaujomis 
teisinės sąlygos yra aiškios. 
Daliniai gauna vokiečių polici
jos uniformas, organizuojami 
batalionais, vietinių vadovau
jami ir generolui Plechavičiui 
pavaldūs. Pradžioje numatyta 
20 batalionių iš maždaug 10.000 
vyrų. Verbuojant ligi šiol jau 
užsiregistravo 16.000 vyrų. Ver
bavimas tęsiamas, nes tada 
galima geresnė at ranka. Kiek 
ta ta i galima, imami bolševiz
mui a tsparūs žmonės, ypač 
ūkininkų sūnūs, iš 20 hektarų 
viršijančių ūkių, kurie būtų 
bolševikų nusavinami. Daliniai 
atlyginami ir aprūpinami pagal 
SS nuostatus. 

5. 1944 m. vasario 28 d. pas 
generalinį komisarą Kaune įvy
ko pasitarimai su obergruppen-
fuehreriu Jeckeln. J iems pasi
baigus obergruppenfuehreris 
Jeckeln tarėsi su pirmuoju ge
n e r a l i n i u ta rė ju gene ro lu 
K u b i l i u m ir gene ro lu 
P lechav ič iumi . J i s p a s a k ė 
a b i e m s g e n e r o l a m s labai 

a i š k i a i . J a m <per ryšių 
karininką SS brigadenfuehrerį 
Fegelein) esąs duotas iš vado
vybės įstaigos Wolfsschanze 
įsakymas — pris tatyt i 20.000 
vyrų aviacijos nar iams pakeisti. 
Generolams buvo pareikšta, 
kad savos l ietuvių divizijos 
steigimo sąlyga būtų dar 70.000 
pagalbinių savanorių sutelki
mas. Jis davė generolams apgal
voti tris dienas, per kurias jie 
galėtų jam pateikt i t inkamus 
mobilizacijos pasiūlymus. Jei šis 
laikas praeitų neišnaudotas, 
tada jis abu pakviestų į Rygą ir 
duotų įsakymą šaukti vyrus 
pagal gimimo metus. 

Obergruppenfuehreris reika
lavo tuojau pradėti spaudos 
pasiruošimus. 

Pasitarimų padariniai yra šie 
p a ž y m ė t i n i obergruppen-
fuehrerio pareiškimai: 

a) Pagalbiniai savanoriai bus 
t r ak tuo jami , ka ip vokiečių 
kareiviai, 

b) Verbuojant nereikia vartoti 
žodžių „pagalbinis savanoris". 
Esą galima kalbėti apie ..lie
tuvių divizijas ir kovos vienetus 
prieš komunizmą". 

c) Planuotoji „Hitlerjugend o" 
akcija sutelkti 10.000 kareivių 
priešlėktuvinei apsaugai nebe
t u r ė t ų būt i vykdoma. J i s , 
Jeckeln. norėtų dėl to dar tartis 
su o b e r g r u p p e n f u e h r e r i u 
Berger'iu. 

d) Pagalbinių savanorių telki
mas pačioje operacijų srityje ne
galimas, nes j i didžiąja dalimi 
jau evakuota ir rusai nebenau
dojami pagalbiniais savanoriais, 
bet, jei fronte jie dar yra 
įkinkyti, tuojau turi būti išimti 
iš dalinių. 

e) Reicho darban įkinkymo 
r u o š i a m a s i s v e r b a v i m a s 
neturėtų (dabar) prasidėti. I 
da rbą Re iche ga l ė tų bū t i 
įkinkyti tik t ie šaukiamųjų 
g imimo m e t ų vyra i , kur ie 
netiko kariuomenei, ir kitų gi
mimo metų savanoriai . 

f) Trečios dienos vakare abu 
generolai pareiškė, kad jie tvir
tai norį pr i tar t i akcijai. Kad 
būtų galima prižadėti tvar
kingas (mobilizacijos) prave-
dimą, reikia da r išaiškinti eilę 
klausimų. 

7) Aiškinsimieji klausimai bu
vo aptart i su SS ir policijos va
du Lietuvai brigadenfuehreriu 
Harm. Svarbiausia, šnekėtasi 
apie pagalbinių savanorių trak
tavimą. 

a) Pabrėžtina, kad pavadini
mas . .pagalbinis savanor is" 
nebus v a r t o j a m a s . Turbūt 
labiau t iktų — „karinis pagal

b i n i n k a s " ( , ,Wehrmacht -
helfer"). Geriausiai būtų ga
lima kalbėti apie „savųjų va
dovaujamus fronto dalinius". 

b) Teisinė padėtis — kaip 
vokiečių kareivio traktavimas, 
apginklavimas, a t lyginimas, 
aprūpinimas sužalojus tarnybo
je ir šeimos narių išlaikymo dy
dis. Visos aukščiau išvardintos 
smulkmenos turėtų būti reikia
mai sureguliuotos kariuomenės 
vadovybės (OKH) d e k r e t u , 
glaudžiai susietu su pagalbinių 
savanorių įsakymu Nr. 5000 g. 
Ypač turi būt i pašalinti visi 
neaiškumai, kurie pasirodė per 
paskutiniuosius metus. Be to, 
reikia pasirūpinti, kad nebūtų 
s u d a r y t a dvejopos t e i sės 
pašauktiesiems vyrams, lygi-
nana t su ta is , kurie stoja SS 
legionan. Dėl to ypač Estijoje ir 
Latvijoje kilo painiavos. 

8) Dezertyrų (bėglių) trak
tavimas. 

Dabart inis sutvarkymas yra 
netikslingas. Kariuomenė palei
džia (procedūra nenumatyta) su
gautuosius dezertyrus ar kitus, 
kurie nusižengė drausmei, ir per
duoda juos paprastai Saugumo 
tarnybai, kad ši juos toliau tvar
kytų. Po trumpesnės ar ilgesnės 
bausmės priverčiamojo darbo 
stovykloje šie žmonės dažnu 
atveju būna perduoti į Reichą ir 
tada turi progos parašyt i į 
frontą savo draugams, kad dėl 
to neats i t inką nieko r imta. 
Generolas H a r m pasižadėjo 
paruošti naują sutvarkymą. 

9) Abu generolai, aišku, nori 
priimti reikalavimus. Tačiau 
tuo pa t m e t u j ie bando 
suorganizuoti ir savo legioną. 
Brigadenfuehreris Harm jokiu 
būdu nesutinka jų noro paten
kint i , bet kiekvienu atveju 
r e i k a l a u j a p i r m a s u t e l k t i 
pagalbinius savanorius. 

10) Tada išsiaiškinau grynai 
techniškas priemones su gene
raliniu komisaru ir po to su bri
gadenfuehreriu Harm. Be kitų, 
tai y r a pagal Estijos ir Latvijos 
pavyzdį tokios priemonės: 

a> G e n e r a l i n i o komisa ro 
įgaliojimas vietos adminis
tracijai — grąžinti senuosius 
karo įstatymus naujoje redakci
joje, atitinkančioje dabartinį 
laiką. Po to eina įstatyminių 
nuos ta tų paske lb imas įsta
tymus skelbiančiuose leidiniuo
se ir spaudoje. Skelbiama ir per 
radiją. 

b> Mobilizacijai pravesti pati
kėtinio paskyrimas. Estijoje 
toks (patikėtinis) yra Oberfueh-
reris Soodla. Latvijoje — grup-
penfuehreris Bangerskis, Lietu
voje y r a numaty tas generolas 
Plechavičius. 

c) Saukiamųjų metu nusta
tymas. Nustatoma: 

aa) kovos dal iniams su gau
jomis — visų šaukiamųjų metų 
savanoriai, 

bb) vad inamiems pagalbi
n i a m s s a v a n o r i a m s — 
1906-1918 gimimo metų vyrai, 

cc) legionui — 1919-1924 
gimimo metų ir jaunesni vyrai. 

d) Mobil izacinių komisi jų 
įsteigimas su t iksl iais joms nu
rodymais (Latvijos pavyzdžiu). 

e) Kad vietinei mobilizacijai 
pravesti pat ikėtos įstaigos ir 
komisi jos n e p r a ž i ū r ė t ų 
padė t i e s , a t s i ž v e l g i a n t į 
aplinkybes, pramonės ir žemės 
ūkio karui svarbios gamybos ap
saugai yra reikalinga Latvijos 
pavyzdžiu laikino at idėj imo 
procedūra įjungianti ir Darban 
į k inkymo a d m i n i s t r a c i j o s 
įstaigas. (Sritinių komisarų dar
bo įstaigas). Tatai dar ir dėl to 
reikalinga, kad būtų išvengta 
atskirų mobilizuotų asmenų 
interesų ginčų mobilizacinėje 
įstaigoje. Būtų įstaiga, kur i 
spręstų, a r šaukiamajam prie
volė at idėta ar ne. Darbo po
litikos ir socialinės admins-
tracijos skyrius Kaune gavo 
visus dokumentus, kurie Latvi
joje buvo v a r t o j a m i šioje 
procedūroje, ir yra apie jos 
smulkmenas vietoje painfor
muotas. 

f) Po l a i k i n o a t i d ė j i m o 
procedūros r e i k i a p r a v e s t i 
reguliari nepakeičiamųjų (Uk) 
procedūra pagal susi tar imo su 
Rytų krašto (Ostland) pakai-
t a l i nė s inspekci jos vadovu 
pavyzdį. 

g) Vėliau numatomos įsteigti 
karinės apskričių komandos, 
kurios rūpintųsi visų kar inės 
prievolės pašauktųjų išaiški
nimu (Erfassung), registracija ir 
priežiūra, glaudžiai bendradar
biaudamos su policijos regis
tracijos, maisto kortelių ir dar
bo įstaigomis. 

11) P a ž y m o s p radž io j e 
paminėti šaukiamųjų teis iniai 
santykiai būtinai turi būti galu
t ina i i š a i š k i n t i p r i e š 
mobilizaciją. To r e i k a l a u j a 
teisių apsauga , ta ip pa t ir 
generaliniai tarėjai tur i žinoti 
nuostatus. Turi būti išaiškinta 
atskirais OKH (kariuomenės 
vadovybės) ir Reichsfuehrer^ 
SS įsakymais: 

a) kovai su gaujomis dalinių 
n a r i a m s , k u r i e t r a k t u o t i n i 
pagal vokiečių policijos teisę, 

b) vadinamiems pagalbiniams 
s a v a n o r i a m s , ap ie k u r i u o s 
spręstina pagal OKH įsakymą 
Nr. 5000. 

c) legionieriams. 
12) Šia proga reikia nurodyti 

iš dalies žymūs t raktavimo skir
t u m a i t a r p v a d i n a m ų 
pagalbinių savanorių (Hi Wis) ir 
legionierių. 

(Bus daugiau) 

DAINOS GALIA 
N o v e l ė 

J. VIZBARAS-SŪDUVAS 

Tikėjimas į herojiškumą daro 
herojus. Dį9roeU 

Geri nenustoja būti gerais net 
ir nedėkingiems. _ . . . 

T. Livius 

T u o tarpu pro v a r t u s įvaž iavo p a k r a u t a s 
sunkvežimis. Iš jo lipo vyrai, moterys, jaunuoliai, 
išsikraudami mantą. 

— Lietuviai laikykitės visi vienoje grupėje. Seimų 
vyrai i r vienguniai e iki te į 5-tojo bloko raštinę įsi
registruoti : gausite butą ir maisto davinį, — lietuviš
kai paskelbė amerikiečio kario rūbus dėvintis vyras, 
sunkvežimio šoferis. 

Patvoryje prie smėlio braižinių sėdėjęs nepažįs
tamasis , išgirdęs pranešėjo žodžius, atsistojo. Išblyškęs 
jo veidas paraudo, išplėstose akyse sužibo ašara... Nu
metęs lazdelę jis inst inktyviai perbraukė ranka padri
kusius plaukus. Jo lūpos šnibždėjo: 

— Mano Dieve, juk t a i Vacio Žiedonio balsas?!... 
Taip t a i jis... Vacy... Vacy, brangus bičiuli, nesitikėjau 
tave čia sutiksiąs... Akimirką draugai stovėjo vienas 
prieš ki tą tylėdami: žvilgsniu t i rdami vienas antro 
veidą, apsirengimą ir tylėdami pas i t raukė iš žmonių 
supančio rato. 

— Algi, mokslo drauguži, nemažiau nustebau ir aš, 
čia t ave pamatęs. Iš vokiečių pokalbių žinau, kaip siau
bingai amerikičių bombonešiai daužydavo Bruckso 
anglies pramonės rajoną, kasyklas . Žinojau, kad ir tu 
ten k u r nors dirbi, o š ta i — dabar stovi prieš mane!... 

Tik suvargęs, išblyškęs. Regiu kakle ir neseniai užgi
jusios žaizdos žymę... Per anksti pabalę, pražilę plaukai, 
— su rūpesčiu stebėjo savo mokslo bičiulį „amerikonas" 
Vacys Žiedonis. — Tikriausiai neturi ir savo pastogės? 
Aš tavimi pasirūpinsiu, t ik dabar mano darbas, parei
gos šaukia. Turiu eiti: a š tun tą valandą vakaro mudu 
susitiksime vėl čia. L a u k prie ano kaštano, — 
atsisveikinęs nuskubėjo Žiedonis. 

Ilga vasaros diena slinko vakarop. Aprimo ir nuola
tinis kiemo minios šurmulys: tik šen bei ten dar vaikš
tinėjo atskiros porelės, tyl iai tarpusavyje šnekučiuo
damos. Algis Sabonis stovėjo kaštano artumoje ir, prisi
šliejęs tvoros, stebėjo, kaip vakaruose gaisų pašvais
tėje skendo saulė Svarcvaldo miško masyve. Visos jo 
mintys sukosi apie sut iktą mokslo draugą Žiedonį ir 
jo padėtį karą laimėjusių amerikiečių tarnyboje. Abu 
j ie buvo mokslo dienų neperskir iami bičiuliai: 
Gamtos-matematikos fakulteto studentai Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. Tik praūžusio karo sūkuriai 
nubloškė juodu Vokietijon prievartos darbams fabri
kuose. Ir, štai, po paskutiniųjų metų siaubingų išgy
venimų likimo dėka jie vėl buvo suvesti. Tiesa, skir
tingose aplinkybėse, bet stipriai rišami jaunystės dienų 
prisiminimų... 

Pro vartus įvažiavęs amerikiet iškas džipas nu
traukė Sabonio svarstymus. Pasukęs arčiau, Žiedonis 
jį pašaukė vardu: 

— Žinau, kad seniai lauki , nes kurgi eisi, netur int 
namų?!... juokavo bičiulis. 

— Prisipažinsiu, Vacy, kad jau pamiršau ir gerų 
namų skonį gyvendamas vien skurdžiuose lentų ba
rakuose. Tokiuose l ietuvis ūkininkas tik viš tas 
augindavo. 

— Nelabai seniai ir aš pradėjau žmoniškai gyven
ti — tik pradėjęs dirbti pas amerikiečius. Turingijoje, 
dirbdamas sintetinės gumos fabrike ir aš gyvenau bara
kuose. Tai vokiškas s tandar tas svetimų k ra š tų 
žmonėms, suvežtiems darbams. Žinoma, gyvenimo 
sąlygos juose daugiausia priklausė nuo fabriko vado
vybės žmoniškumo, bet karo sąlygose retai kur jos buvo 
žmoniškos, — patvirtino Žiedonis. 

— Tai ir tau teko vargo patir t i? — pasi teiravo 
Sabonis. 

— Ir dar kaip, tik laimė, kad mus kažkodėl nebom
bardavo nei anglai, nei amerikiečiai. Dabar, Algi, 
važiuojame į mano namus. Ne mano, ne nuosavi — 
sekvestruoti iš vokiečių. Geriau negu kareivinėse: 
žmogus jauti privatiškumą, ramybę po darbo dienos. 
Amerikos kariniai pareigūnai visur taip gyvena savoje 
zonoje. Nesiskiria nuo jų anglai ir prancūzai . Visais 
laikais karo laimėtojai moka išnaudoti nugalėtuosius. 
Amerikiečiai čia ne išimtis. 

— Gyvendamas Sudetuose mačiau, kaip elgiasi ten 
rusai raudonarmiečiai, kaip plėšia vokiečių turtą, prie
vartauja moteris. Baisu..., — patvir t ino Sabonis. 

Pavažiavęs keletą kilometrų greitkeliu, Žiedonis 
pasuko džipą į siaurą kalnų pašlaitės kelelį, apaugusį 
pietiniais klevais. Ir po kelių staigių posūkių, miklios 
Žiedonio rankos vedamas automobilis įkopė į plačią 
kalno terasą. Joje stovėjo t ipiškas bavariško s t i l iaus 
namas, pastatytas iš tašytų uolienų ir raudonųjų plytų 
kombinacijos su vienu apvaliu bokštu į miestelio pusę. 
Pas ta tas skendo medžiuose ir žalumynuose, apves tas 
mūrine tvora. Vartai buvo atviri ir Žiedonis įvažavo 
į kiemą. 

(Bus daugiau) 
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LAIMĖJIMAS AR 
PRALAIMĖJIMAS 

VYTAUTAS A. DAMBRAVA 

Atėjo vasario dvidešimtoji — 
Vliko pirmininko rinkimų 
diena. Esu dėkingas Vliko tary
bos pirmininkui Petrui Dirdai 
už pakvietimą svečio teisėmis 
dalyvauti tarybos posėdyje. Tai 
buvo džentelmeniškas gestas. 

Atėjus pirmininko rinkimų 
darbotvarkės punktui, Lietuvių 
Krikščionių demokratų sąjun
gos pirmininkas inž. Antanas 
Rudis nurodė tarybai motyvus, 
kuriais vadovaudamasi sąjunga 
stato mano kandidatūrą. Turė
damas mintyje geriausius 
Vliko, o svarbiausia Lietuvos in
teresus, inž. Rudis pabrėžė, kad 
jis ir jo vadovaujama sąjunga 
nori dirbti harmoningai su vi
sais, kalbėdama akis j akį, be 
užkulisių, nes tik tuo būdu 
galima prasmingai svarstyti 
tautos laisvinimo rūpesčius. Inž. 
Rudis sakė esąs griežtai 
nusistatęs prieš siauraprotiš-
ką partinį blokavimąsi, prieš 
nešvarius rinkiminius metodus 
ir kombinacijų politiką. Jis 
jau tė savo pareigą viešai 
pasakyti apie 1987 metų vasarą 
Romoje turėtą pašnekesį su Vli
ko pirmininku. Tąsyk anas jam 
siūlęs „blokuotis", kad būtų 
galima kitiems Vliko nariams 
„parodyti špygą". Pirmininkas 
apibūdino tokį Vliko pir
mininko elgesį nelojalumu 
vyriausiai laisvinimo organiza-

, cijai ir žeminimu bei įžeidimu 
Vliko tarybos. Priminė ir kitą 
ankstyvesnį epizodą, kada jam 
Lietuvos vyskupas Juozas 
Labukas prieš savo mirtį sakęs, 
kad „Lietuvoje Vlikas nieko 
nere išk iąs" . Po r imtų 
svarstymų sąjunga priėjusi išva
dą, jog yra bū t i na Vliko 
valdybos pirmininku parinkti 
naują stiprių kvalifikacijų as
menį. Tokį „lietuviu" kandida
tą jo vadovaujama sąjunga ir 
pritariančios grupės radusios dr. 
Vytauto Dambravos asmenyje. 

Nėra kalbos, kad manęs 
įvedimas į vyriausią laisvinimo 
organizaciją re i škė Vliko 
veiklos peržiūrą iš pagrindų ir 
neišvengiamus pasikeitimus, 
liečiančius politinės veiklos 
tak t iką ir s t rategi ją bei 
organizacinio tvarkymosi meto
dus, atsiliepiant į pasaulinės 
politikos ir laiko statomus 
reikalavimus. 

Pristačius mane, pora tarybos 
nariu pradėjo su prikaišiojimais. 
Vienam atrodė, kad išrinktas 
būčiau Vliko , ,g rabor ius" , 
kitam kilo klausimas, kaip 
galės būti Vlikas vyriausiuoju 
veiksniu, jeigu j is prisiims 
pagelbininko vaidmenį. Laiku 
buvo susiprasta, kad gal būtų 
tikslu leisti kandidatuojančiam 
padaryti pareiškimą ir duoti 
paaiškinimus. Kalbėjau labai 
trumpai, nors įsivaizduoju,kai 
kuriems mano žodžiai turėjo 
atrodyti ilgi, kaip amžinybė. Po 
mane pastabų klausimų nebeki
lo, tik sukėliau nemažą audrą, 
pacitavęs spalio mėn. pogrindžio 
leidinį, kuriame nedviprasmiš
kai išreiškiamas abejojimas 
Vliko Europoje paskirto atstovo 
lojalumu Lie tuvai . Norėjo 
sužinoti autoriaus pavardę, 
tačiau dėl suprantamų prie
žasčių to nepadariau. Norėjau ir 
aš, kad tai būtų netiesa, bet 
pogrindis buvo padaręs savo 
išvadas. Manau, kad Vlikas, da
rydamas šį skyrimą, turėjo būti 
apdairesnis Jei praeity kai 
kur i e Vliko p i rmin inko 
„paskyrimai" buvo bereikšmiai 
ar skaldą bendruomenes, tai šis 
buvo giliau neapgalvotas. 

Kaip ten bebūtų, Vlikas turėjo 
du kandidatus. Pasirinkimas 
buvo aiškus: kas nori eiti senu 
keliu ir yra dabartine reikalų 

padėtimi patenkintas — tam 
kandidatas yra ligšiolinis pir
mininkas, kas siekia santykių 
išlyginimo, vieningos veiklos 
išvystymo veikiant visais fron
tais ir naujų, efektyvesnių veik
los metodų — tam kandidatas 
esu aš. 

Ne vienas Vliko tarybos narys 
jautėsi esąs konflikte su savo 
lietuviška sąžine, stengdamasis 
ją nuraminti, jei nenumarinti. 
Visus buvo užgulę didelis 
akmuo, kurį jie norėjo galimai 
greičiau nuristi nuo krūtinės. 
Baigti agonijai ne vienas jų 
pasirinko lengviausią kelią — 
negalvoti, atiduodant balsą už 
senąjį kandidatą. 

Taip ir įvyko. 
Nors aš prašiau rinkimų metu 

leidimo apleisti posėdžių salę, 
netrukus sužinojau, kad posė 
džio metu darytas formalus rei
kalavimas balsuoti slaptai buvo 
atmestas, pasiremiant aiškiai 
nekonstituciniu tarybos statuto 
straipsniu. Keisčiausia, kad 
praeityje, kai buvo turimas 
t i k t a i vienas kandidatas , 
tarybos nariai balsavo slaptai. 
Šį kartą septynios grupės reika
lavo pirmininką pravesti viešą 
balsavimą. Reikalaujantieji 
geriausiai žinojo, kodėl jie 
taip darė. 

Grįžus į posėdžių salę, įtampa 
buvo kiek atslūgusi, nors visa 
eilė narių jautėsi nepatogiai. 
Pora kalbėtojų dėkojo Dievui už 
Dambravos kandidatavimą, nes 
pagaliau taryba turėjo nebe 
vieną kandidatą, o jau du. 

Paskelbus pe r t r auką ir 
nuskubėjus prie gėrimų ir 
valgių stalų, nuotaikos dar 
labiau nusiblaivė. Kievienas su 
manimi kalbėjęs rado malonių 
žodžių mano adresu. Buvo 
apga i les tau ta , kad mano 
kampanijai buvo skirta per 
maža laiko ir kitos grupės 
nesuskubusios arčiau su 
manimi susipažinti. Viena 

ponia prašė recepto, kaip 
išspręsti Vliko kivirčą su 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene. Sužinojau ir tai. kad per
t raukos metu trijų grupių 
atstovai konfidencialiai skun
dęsi, kad jiems raštu buvę 
įsakyta jų pirmininkų. Dar kiti 
aiškino, kad šie rinkimai Vli
ko pi rmininkui laimėjimo 
nereiškią: jis gerai žino, kur yra 
tikroji veiklos jėga. Žino, kad 
kai kurios grupės nebeturi 
narių, o kitose grupėse, nors 
buvo ras tas būdas surast i 
balsuotoją už senąjį pirmininką, 
tų grupių narių dauguma esanti 
už mane, taigi opozicijoje. Ne 
vienas balsavusių už perrinktąjį 
pirmininką garsiai kritikavo jo 
pasiūlytos valdybos sudėtį. 
Pripažinta ir tai, kad opozicijon 
vieningai išėjo dvi pačios 
stipriausios grupės: krikščionys 
demokratai ir LF bičiuliai. 
Tarybos narys, posėdy mane 
pavadinęs Vliko „graborium", 
atsiprašė, sakydamas, kad tai 
pasakė pasikarščiavęs — širdyje 
taip negalvojąs. Tautininkų 
grupės atstovas sakė, jog jis, 
būdamas perrinktojo pirminin
ko vietoje, jau tą pačią dieną 
mane kviestų Vliko „užsienio 
reikalų ministeriu". Dar kitas 
(jo sąjunga balsavo prieš mane), 
nuoširdžiai paplojęs per petį, 
rinkimus palygino farsui ir pri 
dūrė: „Ateitis priklauso jums!" 
Žodžiu, vieni teisinosi ir gynėsi, 
kiti gyrė ir pataikavo. Visiems 
jiems — ačiū. 

Savo žygio nesigail iu. 
Rinkiminis procesas ir net jo 
rezultatai, nežiūrint rinkimų 
pralaimėjimo, mane įtikino, kad 
aš turiu laikyti garbe, galėjęs 
atstovauti stiprią, savo vertę ir 
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jėgą jau įrodžiusią opoziciją. 
Ateitis parodys, kas t ikrai 
laimėjo ir kas pralaimėjo. Pa
rodys, kaip augs ir kokį derlių 
neš mūsų pasėtoji sėkla 
Lietuvai. 

Esu giliai dėkingas Lietuvių 
Krikščionių demokratų 
sąjungai, jau dabar turinčiai 
reikšmingus kontaktus su 
Krikščionių demokratų inter 
nacionalu, kuriame ir man 
tenka bendradarbiauti tarptau
tinių reikalų srity, ir jos jaut
riam, nuoširdžiam, Amerikoje 
gimusiam trečios kar tos 
lietuviui inž. Antanui Rudžiui, 
kuris su giliu asmenišku įsiti
kinimu rėmė mano kandidatū
rą, tikriausiai pervertindamas 
mano turimus gabumus ir patir
tį. Lietuvai turime skirti visa, 
kas geriausia. Mes esame 
nuskriaustos tautos gynėjai — 
ne vadai, o tarnai ir darbinin
kai. Mūsų darbas turi spindėte 
spindėti idealistine dvasia, 
užmirštant puikybę ir savo 
naudą. 

Dėkoju taip pat už mane 
balsavusiems Lietuvių Rezis
tencinei santarvei, Lietuvių 
Katalikų darbininkų sąjungai, 
Lietuvos Fronto bičiuliams ir 
balsavime susilaikiusiam, bet 
palankiam Lietuvos Vienybės 
sąjūdžiui. Tebūnie jie tikri, kad 
aš būčiau daręs visa jų ir savo 
tėvynės neapvilti. Neapvilsiu ir 
ateityje, skirdamas savo jėgas 
Lietuvai ir gindamas kenčian
čių brolių teises. Dėkoju ir tų 
grupių atstovams, kurie, kad ir 
kaip norėdami balsuoti už 
mane, šį kartą dėl aiškaus 
spaudimo savo tikros valios 
balsavimu pareikšti negalėjo. 
Ačiū mane palaikiusiems tų 
grupių nariams. 

Laiškai 

Sakoma, kad perrinktasis 
pirmininkas galįs bandyti 
kerštauti prieš „nepaklus
niuosius". Netikiu, kad jis būtų 
toks įtakingas ir kad būtų toks 
nešvarus. Jis turėtų pažvelgti į 
save ir paklausti: kas pasidarė, 
kad jo kandidatūrą griežtai 
atmetė tie, kurie praeity buvo 
į jį sudėję savo viltis? Kodėl jam 
jau trečią kartą reikia ieškoti 
kitos politinės grupės prie
globsčio? Atsakymas aiškus, jei 
klausiančio sąžinė yra jautri. 

Vliko pirmininko rinkimai 
buvo eksperimentas, skirtas 
Lietuvai. Vliko naujoji valdyba 
— vėl keistas eksperimentas, 
kuris, atrodo, perrinktąjį pirmi
ninką pilnai patenkina. Labai 
dėkoju tiems, kurie sutiko 
įeiti į valdybą, jeigu man būtų 
buvusi patikėta Vliko valdybos 
vadovybė, o taip pat daugeliui 
pažadėjusių tėvynei skirti dar
bą ir talką. Negaliu užmiršti 
Lietuvos sukiliminės vyriau
sybes ministerio prof. dr. Adolfo 
Damušio man duoto pažado: 
„Atliksiu visa, ko iš manęs bus 
pareikalauta". 

Tokioje idealistinėje dvasioje 
vyko mūsų trumpi priešrinkimi
niai pasiruošimai. 

RŪTAI KLEVAI 
VIDŽIŪNIENEI 

Balandžio 1 dienos „Draugo" 
numery Rūta Klevą Vidžiūnie-
nė, Lietuvių žurnalistų sąjungos 
pirmininkė, straipsny apie 
premijas meta stiprų šešėlį LB 
žurnalisto premijos komisijai, 
ypač jos pirmininkui kun. Juo
zui Vaišniui, SJ. Ji rašo: „Čia 
reiškiu savo nuomonę gal dau
giausia paveikta žurnalisto 
premijos komisijos, kurion 
Žurnalistų sąjunga turėjo teisę 
skirti du narius ir kuriems at
vykus į posėdį buvo pareikšta, 
kad anie trys jau yra viską 
sutarę ir jų dviejų balsai jau ne
beturi prasmės". 

Aš, vienas komisijos narių, 
randu būtina pareikšti, kad 
Vidžiūnienės viešas įtarinė
jimas kažkokiu suokalbiu netu
ri jokio pagrindo, yra išgalvotas. 
Posėdžio eiga buvo tokia: pir
miausia kun. Vaišnys pacitavo 
iš L. Enciklopedijos žurnalisto 
aptarimą, kad tai kategorijai 
priklauso periodinės spaudos re
dak tor ia i , žinių r inkėjai , 
komentatoriai; iŠ savo pusės pir
mininkas panrnėjo bene dešimt 
labiausiai linksniuojamų spau
dos darbininkų, redaktorių ir 
paprašė, kad kiti komisijos 
nariai pasiūlytų daugiau kandi
datų. Draugiškai bedisku-
tuojant išryškėjo, kad turime 
rinkti premijuotiną kandidatą 
tik iš Amerikoj gyvenančių 
žurnalistų. Buvo apsistota ties 
trimis ar keturiais vardais. Bu
vo pasiūlymas balsuoti slaptai. 
Korteles atidarė pirmininkas ir 
paskelbė, kas balsų dauguma 
buvo išrinktas premijai gauti. 
Dar buvo pasiūlymas, kad, kaip 
visados panašiose komisijose 
esti, jog etika reikalauja už po
sėdžio ribų nepasakoti niekam, 
kas už ką balsavo, siūlė ar 
galėjo balsuoti. 

Kaip visados pasitaiko, gal ir 
šiuo kartu, komisijos spren
dimas kai kam ir nepatinka, bet 
dėl to spaudoj rašyti neteisybę, 
remtis gandais ar spėliojimais, 
kažkaip nesuderinama su gar
bingu žurnalisto pašaukimu. 

Česlovas Grincevičius 

GERBIAMIEJI, 

Neseniai Paryžių pasiekė 
PLB-nės lankstinukas prancūzų 
kalba. Deja, kai kurios žinios 
apie Lietuvą yra netikslios ar
ba blogai pristatytos. 

1) Teigimas, kad Lietuva yra 
minima pirmojo šimtmečio kro
nikose, yra nuostabu. Tokiu 
atveju yra būtina pacituoti 
kroniką, nes iki šiol istorikų ži
niomis Lietuvos vardas mi
nimas anksčiausiai 10-tojo šimt
mečio kronikoje. 

2) Lietuvos metinės tempera
tūros vidurkis pažymėtas - 6 ° , 
tai gali suklaidinti skaitytoją. 

Būtų tiksliau buvę: 6C arba 
+6°. Bet tokia informacija 
nieko nesako, normaliai yra 
duodamas žiemos temperatūros 
vidurkis ir vasaros tempera
tūros vidurkis. 

3* Revenu per capita: 25,000 
frankų, o angliškam tekste 2500 
dol. Kuris iš tų dviejų skaičių 
yra tikras? Šiuo metu (1988 m. 
pradžioje* 2500 dol. yra apie 
14,300 prancūziškų frankų. Ar 
nebūtų buvę geriau tą skaičių 
pristatyti rubliais ir eventualiai 
duoti rublio vertę? 

4) Jdėtame žemėlapyje Pa
baltijo kraštai yra be sostinių! 
Buvo vietos įrašyti Vilnių. 
Rygą, Taliną, Stockholrną ir 
Helsinkį. Užsieniečiams būtų 
buvę daug aiškiau. Be to, ar ver
ta klaidinti skaitytojus, pri
jungiant prie Lietuvos Rytprū
sius ir Karaliaučių? 'angliškam 
tekste tokios ,.aneksijos' ' 
nėra!). Užrašas , ,Lituanie 
mineure" — prancūziškai neži
nomas. Turėtų būti „Prusse 
orientale". 

5) Bibliografijoj suminėtos tik 
2 knygos prancūzų kalba. Tai 
absurdas, buvo galima prirašyti 
net keliolika leidinių. 

Reikia apgailestauti ir dėl kai 
kurių nuotraukų, kurios ne-
tipingos Lietuvai, kaip pvz. 
moderniški Trakų pilies vartai 
yra banali kopija. Nuotrauka, 
vaizduojant 1 tanką ir 6 rusus 
pėstininkus, daryta nežinomoje 
vietoj, irgi ne daug ką sako. 

Yra ir keletą nevartojamų iš
sireiškimų, pvz. „temperature 
mediane" vietoj „temperature 
moyenne", population „nom-
bre" nesisako. Prancūziškai 
rašoma: Population ir duodamas 
gyventojų skaičius. 

Šiomis keliomis pastabomis 
nenoriu nuvertinti PLB valdy
bos pastangų suteikti prancūzų 
kalba informacinių žinių apie 
Lietuvą. Priešingai, džiaugiuo
si šia leidėjų iniciatyva! Tačiau 
vien gerų norų neužtenka! 
Mūsų bičiuliai prancūzai ir kitų 
kraštų prancūziškai kalbantieji 
yra šiandien reiklūs: jie laukia 
patrauklių leidinių su kruopš
čiai parinktais ir tiksliais duo 
menimis apie mūsų kraštą. 
Užtat yra būtina atidžiai ir 
taikliai parinkti duomenis lei
diniams, skirtiems svetimie
siems. 

Turime viltį, kad dabartinis 
lankstinukas prancūzų kalba 
apie Lietuvą susi lauks 
netolimoje ateityje naujos laidos 
su reikalingomis pataisomis ir 
papildomais duomenimis. Mūsų 
bičiuliai nelietuviai yra verti 
užsitarnauto dėmesio ir mūsų 
pagarbos! 

Pet ras Klimas 

Ieškau pirkti naudotą, gerame 
stovyje automobilį. 

Skambinti: 925-2410 

HELP VVANTED 

FEDERAL, STATE & CIVIL SER
VICE Jobs 518,4 to $69,891. Im-
mediate openings! Call JOB LINE 
1-518-459-3611 Ext F 664 A 24HR 

JOB SHOP MACHINIST 
Lathe hand. 1st shift. Mušt speak 
fluent Enghsh. Will consider training 
young high school graduate. 

778-0230 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

IHCOMB TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZiE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

RŪPESČIAI AERODROME 
Prieš dvejus metus už 3 mil. 

dol. pastatytas garažas O'Hare 
aerodrome dėl blogos priežiūros 
ir sabotažo ima sunykti ir turės 
būti taisomas. Tai skelbia 
vyresnieji aviacijos pareigūnai. 

A V L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vt West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
, Vytautas Taras 

1 

Onk*fc 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 Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo batą 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

B! I 
r-1 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Česlovas Grincevičius 

V IDUDIENIO VARPAI 
Pasakoj imai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka S5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

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

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

Namas apžiūrėjimui, sekmd.. balandžio 
10 d., 1-4 v.p.p., 6137 Natoma: 4 mieg. 
kamb mūras; 1% prausyklos; didžiulė 
virtuve su ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas 
rūsys: užpakalyje namo atvira graži veran
da: erdvus kiemas, nauji kilimai: 2 namų 
apyvokos įeikmenys, namas puikiai išlai
kytas. Paskubėkite ir apžiūrėkite šj gražuolį 
šiandien! 

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

Namas apžiūrėjimui, sekmd., balandžio 
10 d , 1-4 v. p.p. 6154 S. Kolmar; 1V2 aukš
to mūrinis. 29 metų namas: 3 mieg. kamb. 
pirmo a. bute; 2 mieg. kamb. antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aluminio pastogės; 2 auto garažas. Skam
binkite dabar! 

No. 172 — 2 butų, 63 & St. Louts; 2 butai 
su 5-6 kamb.; 3 mieg. kamb. savininkui: 
virtuvėje spintelės; ištisas rūsys, dvigubas 
sklypas; 2 auto garažas; naujas katilas 
karštam vandeniui; mažos šildymo sąskai
tos, aukšta nuoma, mažos išlaidos. Puikus 
pirkinys! Skubėkite paskambinti dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? ^ ^ 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
<• Tel. — 434-7100 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
..Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys dideiio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6166 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbajiorite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

Parduodamas nuostabiai gražus mū
rinis 5 kamb namas j vakarus nuo Pulas
ki Naujai išdekoruotas, nereikia jokio 
remonto: 2 auto. garažas. Je* jūs. ar jūsų 
pažįstami ieško gero namo. neafidėliodami 
Skambinkite Rimui Stankui 361-5950. 

Apt bldg. for sale by builder. New 
br.ck 3 flat; 3415 W. 51 st St. 2 apt. 
have 3 bedrooms, 1V2 baths; 1st fl. of-
fice or sale space. Opan h»a. Aprll 
10, Sunday. 1-4 pm. Call M1-1406. 

For sale by ovvner immaculate 7 rm. 
home; 3 bedrms. formai din. rm; cen
trai air; full bsmt; elose to all transpor-
tation; extra-large lot. Call 434-0321. 



Toronto tautinių šokių grupė „Atžalynas". 

JIE ŠOKS VIII ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 
Prancūzų Marseljietės žo

džiais, garbės diena jau čia. 
Liko tik pustrečio mėnesio, iki 
kas padangėmis, kas greitke
liais, pasileisime į Kanados 
Hamiltoną, j VIII Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventę. Pirmosios trys liepos 
dienos ten žada keletą masinių 
renginių jauniems ir senimui. 
Apie tai buvo pranešta ankstes
niais rašiniais, lėšas telkian
čiųjų laiškais, per radijo 
valandėles ir kitais būdais. Šio 
dienraščio skaitytojai informuo
jami ir oficialiais rengėjų skel
bimais. 

Mano tikslas skaitytoją supa
žindinti su šokėjų grupėmis. Tų 
grupių užsiregistravę net 54. 
Bendras šokėjų skaičius, sekant 
šventės rengimo kom. paruoštu 
sąrašu, — 2,065. Šventės metu, 
be jokios abejonės, dėmesio cen
tre bus punskiečių grupė „Jot-
va", o taip pat ir suskridę iš kitų 
tolimų kraštų: Australijos, Ar
gentinos, Anglijos. Brazilijos, 
Vokietijos. Būtų gerai, kad 
galėtume apie tas tolimas 
grupes irgi dar prieš šventę pa
pasakoti, bet kol kas apie jas 
platesnės informacijos dar nega
vome. 

Tuo tarpu susipažinkime su 
dviem šio kontinento grupėmis. 

SEATTLE „LIETUTIS" 

Washingtono valstija ir Seat-
tle miestas yra šiaurvakariniam 
JAV pakarašty. Tarp iš JAV j 
šokių šventę vykstančių grupių 
„Lie tu t i s " bus t rečia 
tolimiausia (tolimiausioji — San 
Francisco „Vakarų vaikai", o 
antroji — Los Angeles „Spin
dulys"). 

Kai „Lietutis*' 1981 m. pradė
jo reikštis, po jo vėliava šoko tik 
šeši žmonės. Dabar šioje grupė
je šoka daugiau kaip 30 šokėjų 
ir iš jų 26 šoks Hamiltono Copps 
koliziejuje. 

Nar ia is negausioje, bet 
veiklioje Seattle Lietuvių Bend
ruomenėje „Lietutis" eina savos 
rūšies ambasadoriaus pareigas. 
Jis l ietuviams ats tovauja 
tokiuose metiniuose rengi 
niuose, kaip Northvvestern 
Folklife Festival, Kalėdos pa
saulyje ir šokių programose su 
latviais bei estais. Užpereitais 
metais grupė pasirodė Kanado
je, Vancouverio pasaulinėje pa 
rodoje, Expo 86, o pernai (1987 
m.) dalyvavo Los Angeles Lie
tuvių dienose. 

„Lietutyje" šoka ne vien stu
dentai, bet ir jauni profesio
nalai, o į grupės kultūrinę veik
lą jungiasi ir vyresni tautiečiai, 
sakytume — veteranai. Jauni 
tėvai, į šokių repeticijas vežda-
miesi, savo mažylius ta ip 
sudomino, kad 1986 metais 
prireikė steigti ir vaikų tautinių 
šokių grupę. 

„Lietuti" įsteigė ir iki šiol 
grupei vadovauja Zita Burnei-

ALFONSAS NAKAS 

kytė -Pe tk ienė . Tai buvus i 
čikagietė, ten įvairiose šokių 
grupėse šokusi nuo ketverių 
amžiaus metų, Seattle apylinkėj 
apsigyvenusi prieš maždaug de
šimtmetį. Pati lietuvių tau
tinius šokius pamilusi, ji moka 
ir kitus ta meile uždegti. 

TORONTO „ATŽALYNAS" 

Į Hamiltoną šios grupės šokė
jams nereiks skristi. Per porą 
pusdienių jie iš Toronto galėtų 
ten ir pėstute nueiti... 

Bet tai nereiškia, kad su šokių 
programa „Atžalynas" nebūtų 
skraidęs. Skraidė, ir dar kaip! 
Jis 1982 metais Kanadai atsto
vavo Por tugal i jos Ina te l 
tarptautiniam festivaly, o 1984 
m. — Švedijos Rattvik tarptau
tiniame festivaly. Užpernai, 
kaip ir „Lietutis", šoko Van
couverio pas. parodoj, Expo 86. 
Tai vis gastrolės už tūkstančių 
mylių. Daug arčiau namų, bet 

vis tiek pavydėtinai toli šoko 
Floridos St. Petersburgo bei 
Miami miestuose, New Yorke 
ir visoj eilėj kitų JAV bei Kana
dos miestų, įskaitant ir gausius 
pasirodymus pačiame Toronte 
bei Hamiltone (Kanados festi
valiuose, Kanados Lietuvių die
nose, Pirmojoje Kanados dainų 
ir šokių šventėje). 

„A tža lynas" Toronto LB 
apylinkės įsteigtas 1971 m. Šiuo 
metu grupėje šoka keturių 
pakopų šokėjai: vaikaijauniai, 
studentai ir veteranai. Grupei 
vadovauja Marytė Hurst, Daiva 
Kirvaitė, Vida Dovidaitytė, Da
nutė Gutauskienė, Vida Vaitkū-
naitė ir Aldona Zander. Šokių 
muzikos ansamblį sudaro Danu
tė Pargauskaitė, Martynas Tar
vydas ir Andrius Vaičiūnas. 
„Atžalyno" narių. Tai bus 
penktoji gausumu šokėjų grupė. 

Nepamiršk ime, kad VIII 
šokių šventė įvyksta liepos 3 d. 
Hamiltono Copps koliziejuje. 
Visi, kas gyvas, ruoškimės joje 
dalyvauti! 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fl. 

MIELI SVEČIAI 

Miami l i e tuv ia i v isada 
džiaugias i svečia is , k u r i e 
atvažiavę aplanko ir klubą, bet 
dar daugiau tais, kurie paįvai
rina sekmadienį atlikdami prog
ramą. Vasario 21 d. atvykę 
svečiai iš New Jersey — solistas 
bari tonas Victor Becker ir 
akompaniatorė Mildred Stens-
ler mums visai netikėtai sekma
dienį labai paįvairino. 

Padainavo Brangiausia žemė 
— A. Bražinsko, Kur gimta 
padangė — A. Bražinsko ir 
Memory iš t e a t ro „ C a t s " . 
Visiems gausiai paplojus su 
visais dalyviais dar padainavo 
Daug, daug dainelių. 

Esame toli nuo didžiųjų kolo
nijų ir mums menininkus iš
kviesti sunkiau. Labai dėkingi 
tiems, kurie atvažiavę žiema-
voti praneša, mus aplanko ir 
duoda savo talento programą. 

VAIDINIMAS 

St. Petersburgo vaidintojų 
grupė iš 12 asmenų vasario 28 
d. atvyko į Miami ir suvaidino 
Jurgio Gliaudos trijų veiksmų 
biografinę dramą „Čiurlionį". 
Režisavo grupės vadovė Dalila 
Mackialienė. Veiksmas vyko 
Varšuvoje, Pe t rap i ly je ir 
Pustelninko psichiatrinėje ligo
ninėje. Rimtas ir gerai vaidin
tojų perduotas veikalas pagilino 
žiūrovų žinias ir pagarbą di
džiajam Lietuvos muzikui ir 
dailininkui. 

Klubo pirm. Elena Jonušienė 
padėkojo vadovei ir visai 
vaidintojų grupei už atvykimą 

ir puikią vaidybą. Visi ap
dovanoti gėlėmis. 

Ona Vaičekonienė supažin
dino su Dalilos Mackialienės 
išleistu romanu „Beržas už 
lango". Daug kas įsigijo knygą, 
o autorė visiems pasirašė. Vai
dintojai ir visi dalyviai pavai
šinti skaniais pietumis. 

NEPAPRASTAS 
SEKMADIENIS 

Kovo 13 d., Miami lietuviai 
turėjo nepaprastą sekmadienį. 
Susilaukė svečio atvykusio iš 
Lietuvos ir čia apsigyvenusio 
prof. Vytauto Skuodžio. Taip pat 
klube buvo suruošta rankų 
darbų paroda, kurioje pasireiškė 
darbštieji klubo nariai. 

Klubo dir. Kasparas Radvila 
visus supažindino su atvykusiu 
svečiu Vytautu Skuodžiu ir 
pakvietė jį pakalbėti. Jis papa
sakojo savo asmeninius skau
džius išgyvenimus Lietuvoje ir 
vėliau tremtyje. Apie nuolatinį 
religijos varžymą ir persekio
jimą tikinčiųjų, apie paskuti
nius įvykius Lietuvoje surištus 
su Maironio prisiminimu ir 
vasario 16 d. Viskas, kas 
lietuviui brangu, ten nusikal
timas. 

Pranešimas išklausytas su 
atyda ir vėliau Skuodis išsamiai 
a tsakinėjo į pateiktus 
klausimus. 

Meniškai išdėstytą rankų 
darbų parodą apibūdino Gunda 
Kodatienė pažymėdama, kad 
nuo senovės mūsų lietuvės 
verpė, audė, siuvo, mezgė ir 
kitus rankų darbus dirbo, mūsų 
darbščiosios klubo moterys 
neatsilieka nuo jų ir dabar. Šioje 
turtingoje parodoje matėme net 
keletą s ta lų su skoningai 

megztais rūbais, gražių megztų 
dar ir pasiuvinėtų lovatiesių, 
įvairiai megztų pagalvėlių ir 
Ritų smulkių megztų darbų. 
įvairiais raštais siuvinėtų 
staltiesių, išsiuvinėtų pa-
veiKslų, siuvinėtų ir apmegztų 
staltiesėlių. Vazų, paveikslų ir 
kt. meniškų kriauklių dirbinių, 
įvairiais raštais išskutinėtų 
margučiu, medžio piaustinė-
jimo, keramikos, akmenų apdir
bimo ir kitų darbų. 

Parodai savo rankų darbus iš
statė Marcelė Garolienė, Linda 
Bendoraitienė, Elizabeta 
Zigmantienė, Marcelė Rudai-
tienė, Helen Sabai, Petronėlė 
Krausienė, Birutė Popeliučkie-
nė, Ona Juodikienė, Alke 
Lopez, Klara Rugienė, Gunda 
Kodatienė ir Keistutis Kodatis. 
Klubo pirm. Elena Jonušienė 
padėkojo atvykusiam svečiui 
Skuodžiui už išsamų pranešimą 
ir visoms moterims prista
čiusioms savo rankų darbus 
parodai. 

NEUŽMIRŠTAMAS KLUBO 
NARYS 

Kovo 20 d. Miami klube įvyko 
mirusio didžiojo geradario 
Prano Mockaus prisiminimo 
šventė. Pagal pageidavimą tą 
dieną visi klubo nariai gavo pie
tus veltui. Be to, nariai ir visi 
kiti atsilankę gavo po gėrimą 
veltui. Ši tradicija jau vyksta 
metų metais. 

Direktorių pirm. Paulius Leo
nas nupasakojo Mockaus 
gyvenimą ir geruosius darbus 
klubui. Jo stambios aukos 
sustiprino klubą finansiškai tuo 
laiku, kai parama buvo labai 
reikalinga. Jis liko klubui 
neužmirštamas. 

Pravesti ir turtingi laimėji
mai. Daug buvo laimingųjų. 
Vieni džiaugėsi laime, kiti 
gerais pietumis. 

PASISEKUSI GEGUŽINĖ 

Kovo 23 d. Aušros šaulių 
kuopa suruošė pavasarinę gegu
žinę Ipolito ir Valerijos Jokšų 
erdvioje sodyboje. Pasitaikius 
geram orui susilaukta ir daug 
svečių, iš viso arti šimto daly
vių. Visi geroj nuotaikoj 
vaišinosi kuopos pirm. Mykolo 
Vitkaus atvežtais gėrimais, 
kuriuos vikriai pilstė Antanas 
Bajerčius. Vitkus tarė žodį ir pa
sveikino visus atsilankiusius. 
Gunda Kodatienė paskaitė Juli
jos Cijūnėlienės humoristiką 
„Gyvybės eliksyras". Vėliau 
buvo pateikti skanūs, karšti pie
tūs, kuriuos paruošė šaulės 
Valerija Jokšienė, Genutė 
Stepulionienė, Ona Juodikienė. 
Stefutė Radvilienė ir Gunda Ko
datienė. 

Suaukotus turtingus laimė
jimus pravedė Jonas Žebraus
kas ir daug buvo laimingųjų 
Visi džiaugėsi smagiai praleidę 
popietę gamtoje. Vitkus padė
kojo šeimininkams Jokšams, 
kurie visada leidžia šauliams 
nemokamai visa kuo naudotis 
ruošiant gegužines. Padėkojo 
šeimininkėms, prie laimėjimų 
prisidėjusiems ir visiems 
atsilankiusiems. 

Gunda K. 

St. Petersburg, Fla. 
KONCERTAS 

St. Petersburgo Lietuvių 
klubo salėje kovo 17 d. buvo 
surengtas solistės Ginos Čap-
kauskienės koncertas. Koncertą 
surengė Amerikos Lietuvių 
Tarybos St. Petersburgo 
skyrius. I koncertą atsilankė 
daugiau kaip šimtas žmonių. 
Tai gražus skaičius, turint gal
voje visokiais renginiais 
perpildytą St. Petersburgo lietu
vių koloniją. 

Solistė atliko dar negirdėtų 
ar retai girdimų liaudies dainų 
ir kompozicijų koncertą. 
Girdėjome K.M. Čiurlionio „Oi 
lekia, lekia" ir „Prapuoliau 
motuše", J. Gruodžio „Aguonė

lės", „Rugiagėlės", „Diemedžiu 
žydėsiu" ir kitas. V. Jakubėno 
„Gėlės iš šieno", „Plaukia ante
lė", B. Budriūno „Mano meilė", 
J. Govėdo „Laimės rytas", dar 
K.V. Banaičio, V. Klovos, A. 
Kairiūkščio kompozicijas ir 
aranžuotes. Visa trečioji koncer
to dalis buvo skirta svetim
taučių kūriniams, kurie atlikti 
originaliomis kalbomis: prancū
zų, vokiečių, anglų. Jie pra
skambėjo gana įdomiai ir 
nekasdieniškai. Ypač visus 
sužavėjo J. Strausso „Mėlynasis 
Dunojus", A. Alabieff „Lakštin
gala", R. Sieczynski „Viena, tu 
mano sapnas" ir kiti kūriniai. 
Viskas buvo labai gražu, 
atliekama nuostabiai gražiu 
balsu, bet publikai visada mie
liau klausytis lietuvių kalba 
dainuojamų dainų, ypač, jei 
kūriniai girdimi pirmą kartą. 
Kiekvienam klausančiam yra 
svarbu suvokti ir dainos turinį. 
Tada visas koncertas tampa dvi
gubai įdomesnis. 

Solistės balsas, kaip visada, 
skambėjo jautriai ir užtikrintai. 
Apranga ir išieškota subtili 
dainų interpretacija sudarė 
pasigėrėtiną įspūdį ir visas 
koncertas prabėgo, kaip trumpa 
valandėlė. Koncerto klausytojai 
ilgais plojimais dar išprašė porą 
„bisų", iš kurių ypatingai žaviai 
buvo atliktas J. Strauso „Žydra
sis Dunojus". Čia sužydėjo visas 
Ginos Čapkauskienės koloratū
rinio balso grožis. 

Būtų miela ir dažniau išgirsti 
tokio aukšto lygio koncertų: vo
kalistų ar instrumentalistų. 
Publika būtų dėkinga rengė
jams už žavias valandas 
klausantis koncerto ir tikrai 
negailėtų sumokėti ir aukštesnę 
bilietų kainą, išlaidoms 
padengti. 

Solistę jautriai pianino akom
panimentu palydėjo pianistė 
Margareth Douglas. 

Po koncerto buvo kavos ir sal
dumynų vaišės, pasižmonėjimas 
bei pabendravimas su soliste. 
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Jos turėtas plokšteles susirin
kusieji per keletą minučių 
išpirko. Ačiū Ginai Čapkaus-
kienei ir rengėjams už puikią 
dvasinės atgaivos popietę. 

Programai vadovavo ir 
publikai pristatė solistę Altos 
St. Petersburgo skyriaus pir
mininkas inž. Alfas Šūkis. 

Ž.R. 

AIRĖS TRAGEDIJA 

Airė Margaret Hanley, 22 m., 
atvykusi į Chicagą Šv. Patriko 
dieną buvo ties Clark ir Montro-
se gatvių sankryža užgauta au
tomobilio ir be sąmonės tebeguli 
Weiss Memorial ligoninėje. Iš 
Airijos atvyko jos tėvai 
aplankyti. Airiai dosniai savo 
aukomis remia nelaimingą 
šeimą. 

DOVANA ŠIRDININKAMS 

G. D. Searle bendrovė pasi
ryžo paskirti milijoną dolerių, 
siekdama pagelbėti netur
tingiems, kurie nejstengia 
išsiimti apdraudos nuo širdies 
ligų. Bendrovė paskirstys mili
jono dol. vertės vaistus įvai
rioms JAV klinikoms dešimtyje 
miestų. Chicaga gaus tų nemo
kamai dalintinų vaistų už 
100.000 dol. 

ĮVAŽIAVUSIEMS BE 
LEIDIMO 

Kard. Bernardinas pasiuntė 
laiškus visų 433 arkivyskupijos 
parapijų klebonams, kad 
primintų, jog be imigracijos 
leidimo atvykusieji užsieniečiai 
dar gali savo dokumentus 
sutvarkyti iki gegužės 4 d. Ta
da baigiasi amnestija suteiktas 
jiems laikas. Tokie privalo ne
delsdami kreiptis į imigracijos 
įstaigą. Dokumentų nesu
tvarkę, neturės teisės gauti 
darbą. 

P A D Ė K A 
Mylimas Vyras ir Tėvas 

A.tA. 
PRANAS KVIETKAUSKAS 

mirė 1988 m. kovo mėn. 10 d. ir buvo palaidotas kovo mėn. 
14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias bažnyčioje ir už velionio 
palydėjimą į kapines. Padėka ir kun. V. Mikolaičiui už visus 
religinius patarnavimus ir rožančiaus maldą koplyčioje. 

Mieliems sesėms ir broliams, Vytauto Didžiojo rinktinės 
šauliams, padėka už garbės sargybą koplyčioje ir velionio paly
dėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, 
už šv. Mišių aukas, už paguodos žodžius bei užuojautas. 

Ačiū ir laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už gražų 
profesinį patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir žentas 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
VYTAUTUI EIMAIČIUI 

Lietuvoje mirus, seseriai ELENAI KAČINSKIENEI 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

G. ir A. Arnialiai 
E. ir A. Miliai 

S. Salienė 
P. ir A. Vaškeliai 

* 

CHICAGOS 2INIOS 
DIDELIS ATLYGINMAS 

Mero Sawyer buvęs patarėjas 
Erwin A. France už tris darbo 
mėnesius gavo atlyginimo 
95,532 dolerių. Jis buvo pasam
dytas, sutarus, kad jam bus 
mokama po 125 dol. už valandą. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefona8 — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s 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, 
Telefonas -

Illinois 
- 652-1003 
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x Prudenci ja J o k ū b a u s -
kienė ir Aldona Vaitienė rūpi
nasi surengti gražų ir gausų 
banketą gegužės 15 d. Jaunimo 
centre. Jo pelnas skiriamas šiais 
metais vykstantiems trims di
deliems lietuvių renginiams 
Kanadoje paremti — PLB sei
mui. Kultūros kongresui ir Tau
tinių šokių šventei. 

x PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas ir žmona Graži
na buvo nuvykę j Washingtoną 
ir ten aplankė Lietuvos atstovą 
Stasį Lozoraitį. Su juo tarėsi 
įvairiais pasaulio lietuvių 
reikalais ir pakvietė Lietuvos 
atstovą Washingione bei Lie
tuvos atstovą prie Šv. Sosto 
Stasi Lozoraitį a tvykti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą ir Kultūros kongresą, 
įvyksiantį Toronte birželio 
mėnesio pabaigoje. 

x Cicero ateitininkų mar
gučių ritinėjimas bus sekma
dienį, balandžio 10 d., tuoj po 
10:30 v.r. lietuviškų pamaldų. 
Bus užkandis tėveliams ir jauni
mui. Visi dalyviai prašomi 
atsinešti po 6 margučius. 

x Lemonto partizano Dau
manto atei t ininkų kuopos 
ruošiamas margučių ritinėjimas 
įvyks Ateitininkų namuose 
sekmadienį, balandžio 10 d., 
12:30 v. p.p. Po programos bus 
užkandžiai vaikams. 

X JAV LB Kultūros tary
bos VIII Premijų šventė ren
giama Los Angeles gegužės 15 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Šventes koordinavimu ir 
kitais darbais rūpinasi Los 
Angeles LB apylinkė, vadovau
jama Edmundo Kulikausko. 
Apylinkei talkina Santa Moni-
ca apylinkė ir LB Vakarų 
apygarda. 

x Lietuvių atgimimo dai
nių Maironį minint, Bronius 
Kviklys rengia Maironio raštų 
leidinių ir jo gyvenimo vaizdų 
parodą, kuri bus atidaryta Jau
nimo centre sekmadienį nuo 11 
vai. ryto. 

x Šokių šventė Hamiltone, 
kelionė autobusu aplankant Šo 
bei Šekspyro teatrus ir apžiū
rint Torontą. Išvykstame 
birželio 30 nuo Jaunimo centro 
ir grįžtame liepos 2 d. Kreiptis 
į Birutę Zalatorienę. Travel 
Advisers Inc. 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, 111. 60302, tel. 
312-524-2244. 

įsk) 

x Smagiai pasilinksminsite 
Lietuvos Dukterų ruošia
mam Pavasario baliuje balan
džio 30 d., 7 v.v. Jaunimo cen
tre, Ą. Stelmoko muzikai paly
dint! įdomi programa, Talman 
Delicatessen parduotuvės pa
ruošta vakarienė, vertingos do
vanos. Bilietai ir stalų rezerva
cija — dr-jos raštinėje, 2735 W. 
71 gatvėje kasdien 10-2 v. Tel. 
- 925-3211. Prašome atnešti 
fantų! 

(sk) 

x Lietuvių R. Katalikų Fe
deracijos, Chicagos apskrities 
metinis suvažiavimas ir valdy
bos rinkimai įvyks šeštadienį, 
balandžio 9 d. 3:30 v. p.p. 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje. Suvažiavimą atidarys 
vysk. Paulius Baltakis. Visi lie
tuviai katalikai kviečiami daly
vauti. 

(sk) 

x Reikal inga l ie tuviškai 
kalbanti moteris prižiūrėti 
vaikus ir gyventi kartu. Skamb. 
savaitės dienomis po 7 v.v., o 
savaitg. bet kada, tel.: 835-2832. 

(sk) 

x S. m. balandžio 3 d. vely-
kinių šokių metu Jaunimo cen
tre dingo moteriškas juodas, 
odinis švarkas. Radę, ar netyčia 
apmainę, prašomi skambinti 
737-7692 

(sk) 

x Poetas Bernardas Braz
džionis skaitys paskaitą ..Mai
ronio Atgimimas" L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania ruošiamame 
Maironio 125 metų gimimo su
kakties minėjime sekmadienį, 
balandžio 10 d., 3 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Prez. A. Stulginskio atei
tininkų kuopos susirinkimas 
bus balandžio 8 d., penktadienį, 
7:30 vai. pas Mockaičius, 813 
Chesnut Lane, Darien, 111. tel. 
968-7377. 

x Rima ir dr. Linas Sidriai 
balandžio 2 d. laimingai 
susilaukė sūnaus Vinco Vy
tenio. Naujagimiu džiaugiasi 
jaunieji tėvai, nauju broliuku 
džiaugiasi Lina. Rimas, Vija. 
Guoda ir Saulė. Taip pat džiau
giasi iš naujo seneliais tapę 
Birutė ir Juozas Briedžiai ir dr. 
Rimvydas Sidrys. 

x „Kryž iaus kelias vai
kams" ir „Kryžiaus keliai 
skautiškam gyvenime" — 
mažos knygelės, pritaikytos lie
tuviams, paruoštos kun. Gedi
mino Kijausko, SJ. rūpesčiu. 
Išleido Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagalbos parapija Cle-
ve-ande, Ohio. Knygelėje yra 
gilios mintys, pri taikytos 
gavėnios laikotarpiui, bet tinka
mos ir kitu metu. 

x J A V LB pirmojo rajono 
tarybos rinkimai bus balandžio 
9 d., šeštadienį, Lemonto Mai
ronio mokykloje nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų ir balandžio 
17 d. Ateitininkų namuose tuoj 
po pamaldų. Tie, kurie gavo bal
savimo lapus paštu, prašomi ne
delsiant juos grąžinti nurodytu 
adresu ar atnešti į balsavimo 
vietą. 

x Šakių apskrities klubo 
susirinkimas bus šį sekmadienį, 
balandžio 10 d., 1 vai. p.p. 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Po susirinkimo 
bus vaišės. Visi nariai kviečia
mi susirinkime dalyvauti. 

x Jaunųjų ateitininkų va
saros stovykla bus liepos 17-31 
dienomis Dainavoje. Stovyklos 
tema — tautosaka. Registracija 
vyksta per kuopas nuo balan
džio 1 iki gegužės 15 d. Pavie
niai asmenys ar turį klausimų 
kreipiasi į Eglę Paulikienę. 9 
S. 221 Rosehill Ln., Dovvners 
Grove, 111. 60516, tel. 
312-985-3579. Norime priminti 
tėveliams, kad stovykloje visa 
programa vyksta lietuvių kalba, 
taigi vaikai tur i mokėti 
lietuviškai, kad galėtų dalyvau
ti stovyklos programoje. 

x Lietuvos Dukterų drau
gijos Melrose Parko skyrius 
rengia Pavasarinį Bazarą, 
sekmad.. balandžio 17 d.. 12-4 
vai. p.p. Bus lietuviškų valgių, 
tortų ir pyragų, veiks baras, 
laimėjimai ir laimės ratas. Ba 
žaras vyks Eagles Hail. 147 
Broadvvay, Melrose Park, IL. 
Laukiame atsilankančių! 

(sk) 

x Keliauninkai be raudonų 
akinių — aktuali vakaronė su 
Ginte Damušyte ši penktadienį, 
balandžio 8 d. 7:30 v.v. JC 
kavinėje. 

(sk) 

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

(sk.) 

Dr. J. Meškausko pagerbimo ir su jo knyga „Lietuvos Medicinos istorija" supažindinimo ren
gėjai. Iš kairės sėdi: Irena Polikaitienė, kun. Vytautas Bagdanavičius ir Matilda Marcinkienė; 
stovi: Kazys Pabedinskas. Birutė Jasaitienė ir dr. Vaclovas Šaulys. 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS ĮKAITAI 

STTJTTHOFE 

Okupuotoje Lietuvoje ir Chi-
cagoje 45 metinės buvo paminė
tos a Kaune minėjimą suruošė 
Stutthofe žuvusiųjų artimieji. 

x G. T. International Tra
vel Consultants, Inc. kelio
nių firma praneša, kad klestė
jimo rezultate firmoje įvyko 
pasikeitimai personalo tarpe. 
Firma džiaugiasi, kad prie 
štabo prisidėjo visuomenei gerai 
pažįstama dail. Vanda Aleknie
nė ir nuo kovo 15 d. eina įstai
gos vedėjos pareigas. Buvusi 
įstaigos vedėja Rūta Pauperienė 
nuo minėtos datos ena kompa
nijos viceprezidentės pareigas. 
Visas G. T. International per
sonalas pasiruošęs maloniai 
patarnauti įvairių kelionių, 
skrydžių bei visais su Lietuva 
susijusiais reikalais. 

x Cicero kolonijoj į LB 
tarybą rinkimai bus Šv. An
tano parapijos mažojoj salėj 
balandžio 16 d., šeštadienį, nuo 
11 vai. ryto iki 5 vai. vakaro ir 
balandžio 17 d., sekmadienį, 
nuo 8:30 iki 1 valandos popiet. 
Ateikim patys ir paraginkim 
kitus, kad Cicero ir apylinkės 
lietuviai gausiai LB tarybos 
rinkimuose balsuotų. 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai, atvykę iš Vakarų 
Vokietijos, pirmiausia svečiuo
sis Antano Galkaus namuose 
Baltimorėje. Pirmasis koncertas 
bus balandžio 16 d. Philadelphi-
joje. Paskui Paltinai vyks į St. 
Petersburgą, Fla., pailsėti. 
Balandžio 30 d. koncertuos New 
Britain, Connecticut, ir gegužės 
1 d. Chicagoje. 

x Kredito unijos „Kasos" 
vadovybė praneša, kad atski
ruose skyriuose informaciniai 
narių susir inkimai bus 
balandžio 17 d. Waterburyje, 
balandžio 24 d. Chicagoje, 
gegužės 22 d. Detroite ir spalio 
mėn. St. Petersburge. Chicagoje 
gegužės 28 d. taip pat įvyks ben
dras ..Kasos" direktorių tarybos 
posėdis. 

x G. P. Breichmanas, Jonas 
Šaulys, Jonas Šlapkauskas, 
Aldona Dysas, Kazimiera Gobis, 
Jonas Freimanas, Teresė Tur-
kevičius, Juozas Končius. An
tanas Poskočimas, Albinas Sli-
vinskas, J. Cibulskis, Ksaverina 
Valinskas, Kl. Kuprėnas, 
Albinas Andrušaitis, P. Nar
kevičius. Valer Rozevičius pra
tęsė „Draugo" prenumeratą vie
neriems metams ir kiekvienas 
paaukojo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

Rengėjai atsiuntė kvietimą: 
„Kviečiame dalyvauti Stutthofo 
kalinių — įkaitų 45 metinių 
minėjime, kuris įvyks 1988 
kovų 20 d 3 vai. Justo Paleckio 
bibliotekoje (Radastų 14 — 
Naujuose rūmuose). Kvietimas 
papuoštas Lietuvos laukų gėle 
ir Antano Miškinio eilėraščiu: 
„I dulkes daug gyvų žmonių 

sutrinta, 
Paleista dūmais daug širdžių 

iš pragariškų kaminų. 
Ir ši daina kaip ašara nukrinta. 
Kaip ašara į kalną pelenų". 

Chicagoje minėjimą? buvo 
Jaunimo centre su pamaldomis 
ir simpoziumu kovo 20 d., o Bal-
zeko muziejuje kovo 25 d. su 
paskaitomis ir paroda. 

Į pamaldas Jėzuitų koplyčioje 
ir į simpoziumą Jaunimo centre 
atsilankė vysk. V. Brizgys ir 
Lietuvos gen. konsulas V. Klei
za. Prieš mišias prie altoriaus 
padėjo gėles prof. M. Mackevi
čius iš Lietuvos įkaitų grupės ir 
S. Kučėnaitė. Lietuvos įkaito J 
Noreikos anūkė, už nukankin
tus, žuvusius ir mirusius Lietu
vos įkaitus, o sąrašą perskaitė 
inž. P. Narutis iš Lietuvos 
įkaitų grupės. 

Šv. Mišias laikė kun. J. Vaiš-
nys, SJ, pamoksle peržvelgęs 
Lietuvos įkaitų istoriją ir nacių 
žiaurumus, pavir tus iu iš 
žmonių į žvėris asmenis, ne
tekus Dievo atramos. Komu
nijos susikaupime buvo perskai
tyta kun. St. Ylos malda, rašyta 
Stutthofe lageryje. Per Mišias 
muzikui M. Motekaičiui 
akompanuojant, giedojo A. 
Underienė. B. Stravinskienė, D. 
Varaneckienė (jų muzikos va
dovu yra K. Skaisgirys). Šv. Mi
šios baigtos Lietuvos himnu. 

Mažojoje salėje simpoziume 
dalyvavo iš Lietuvos įkaitų 
grupės prof. M. Mackevičius ir 
inž. P. Narutis, iš Gulago grupės 
inž. P. Vaičekauskas ir prof. V. 
Skuodžiui staiga išvykus į 
Italiją, jo laiškutį perskaitė J. 
Šlajus, viskam vadovaujant dr. 
Ad. Damušiui. 

Prof. M. Mackevičius trumpai 
priminė, kaip naciai nelegaliai 

ir neteisėtai skelbė Lietuvos vy
rų mobilizaciją, uždarė mokyk
las ir griebėsi žiauriausio teroro 
veiksmų, areštų. Rišdama? pra
eities įvykius su dabartimi, jis 
atkreipė dėmesį į pakartotinus 
prezidento ir Valstybės depar
tamento Vasario 16 proga pa
reiškimus, kuriuose jie lie
tuviams užakcentuoja pavergtų 
tautų apsisprendimo principus. 
M. Mackevičius pabrėžė, kad 
lietuviai jau seniai esame apsi
sprendę, mes turėjome valstybę. 
Lietuva yra okupuota ir Lie
tuvos atstovas yra Washingtone 
ir čia Chicagoje. Šitokio pobū
džio pareiškimai atsišaukimuo
se yra lietuvius užgaunantys. 

P. Vaičekauskas atpasakojo 
visą eilę savo išgyvenimų Gula
go stovyklose, politinių kalinių 
likimą atiduodant į kriminalis
tų rankas. Jo pateikti vaizdai 
buvo sukrečiantys. Jo pateikti 
liudijimai yra mūsų istorijos 
dalis ir jos liudininkų yra ne
daug išlikusių. 

Prof. S. Skuodis trumpame 
savo laiškutyje išreiškė nepa
sitikėjimą dabartiniais Gor
bačiovo skelbiamais šūkiais, bet 
pareiškė, kad dabar yra ir 
mums didesnė proga atkreipti 
pasaulio dėmesį į pavergtą 
Lietuvą. 

P. Narutis, perduodamas iš
gyvenimus St utthofe, palygino 
tų kančių panašumą su vaizdais 
Gulago stovyklose. Stutthofo ir 
Gulago stovyklose prie vartų į 
stovyklą einančias pusgyvių 
kalinių kolonas pasitikdavo su 
orkestru. Primindamas Laiki
nosios Lietuvos vyriausybės ir 
aktyvistų štabo gaires, kad 
„Lietuva, kai bus laisva, pati 
teis tuos, kurie Lietuvoje yra 
nusikaltę prieš žmoniškumą", 
dabar lietuvis turi ginti ir užsto
ti lietuvį. Vienas kitą gindami 
mes stiprėsime ir vienysimės. 
Kol gyvi ir grėsmėje yra tie 
asmenys, kurie mūsų netolimą 
istoriją kūrė, pilna istorija nėra 
galima. Bet mes turime įjungti 
visus istorikus, ypač tuos, kurie 
patys yra įvykius pergyvenę, 
apginti dabar klastojamą mūsų 
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Lietuvių Politinių kalinių s-gos valdybos, suruošto Lietuvos įkaitu suėmimo 
45 m minėjimo prezidiumas. Iš kairės: dr. A Darnusis, prof M. Mackevičių" 
P. Vaičekauskas, P. Narutis ir J. Šlajų?. 

Nuctr. J . Š idlausko 

istoriją. Džiaugėsi, kad turime 
Lietuvių teisėms ginti komitetą, 
turime Americans for Due Pro-
cess, adv. P. Žumbakį, kurie vie
ningai ištiesė pagalbos ranką 
klastingai apkaltintus lietuvius 
ginti. 

Vadovas dr. Ad. Darnusis 
simpoziumo pabaigai įjungė 
prof. J. Brazaičio mintį, sakytą 
laidojant žuvusius sukilėlius: 
„... visos tautos pasiryžimą 
gyventi per mirtį". 

Šis minėjimas atkreipė 
dėmesį į vieną iš pirmųjų kentė
jusių grupę, bet netrukus po 
„įkaitų" grupės į Stutthofą 
buvo atsiusta vadinama, žurna
listų" grupė, kai H. Blazas, 
Žukas, inž. Daniūnas ir kiti, 
vėliau gen. Plechavičiaus 
grupė, kaip pulk. Andriušaitis, 
pulk. Urbonas ir kiti. Po to 
„rezistentų" grupė; inž. Mališ-
ka, inž. Šapalas, inž. Pajaujis ir 
kiti. Ir tai tik Stutthofe. O visa 
eilė vėliau buvusių areštų, 
perėjusių per kalėjimus, kai 
Vliko grupė ir Floossenburgo 
savisaugos batalionų grupė su 
2450 sunaikintų. Iš viso 1947 
metais suskaičiuota 295,000 
lietuvių perėjusių 103 kalėjimus 
ir lagerius. Dabar jau nauji 
duomenys pakelia šį skaičių dvi
gubai, į visa tai neįskaičiuoti 
sunaikinti Lietuvos žydai. Si 
dokumentacija reikalinga naujų 
tyrinėjimų. P. N. 

JAUNOS ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

VASARIO 16 D. 

Trečia programa priešmo
kyklinio amžiaus vaikams buvo 
rengiama vasario 14 d. Cicero 
parapijos salėje po 10:30 v.r. 
lietuviškų Mišių. Būrelis 
vaikučių su savo tėveliais susi
rinko švęsti Vasario 16-tos 
šventę. Kaip ir pirmąsias dvi 
programas, kurios buvo 
rengiamos prieš Kalėdas, Te
resė Bogutienė pravedė šį 
Vasario 16 minėjimą, pritaiky
tą mažiesiems. 

Programa prasidėjo su T. 
Bogutienės trumpu paaiški
nimu apie Vasar io 16-tos 
reikšmę ir nepriklausomybės 
netekimą. Po to tie vaikai, kurie 
buvo atsinešę lietuviškus 
daiktus, parodė visiems tuos 
daiktelius. Buvo trumpi pasi
kalbėjimai ir visiems vaikams 
buvo įdomu ir smagu pasidalin
ti savo įspūdžiais. 

Antroji programos dalis buvo 
su Gedimino sapno legenda 
supažindinimas vaikų. Ir stau
giančio vilko balsas, ir krivaičio 
paaiškinimas apie Gedimino 
sapno reikšmę paliko įspūdį 
vaikams. Paskui visi vaikai 
atsisėdo prie stalų ir patys — su 
savo mamyčių ir tėvelių 
pagalba suklijavo Gedimino 
stulpus parsivežti namo. 

Programa pasibaigė vaikų pa
radu aplink salelę. Tada tėveliai 
ir vaikai pabendravo prie vaišių 
stalo. 

Kitą sekmadienį, balandžio 10 
d., vėl po lietuviškų Mišių 10:30 
v.r. kviečiama jaunos šeimos 
susirinkti Šv. Antano parapijos 
salėje Cicero. Šią Atvelykio 
dieną bus rengiamas margučių 
ritinėjimas. Prašoma, kad tė
veliai parūpintų kiekvienam 
vaikui bent pusę tuzino 
margučių ritinėjimui. Ruošia 
Vysk. Valančiaus ateitininkų 
kuopos organizacinis komitetas. 

A. B. 

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Šviečiant pavasario saulutei, 
su atbundančia gamta kovo 25 
dieną suvalkiečiai vieni stiprūs, 
kiti sulėtinę savo žingsnelius 
senatvės pakalnėn rinkosi \ 
Zigmo Kojak salę pavasariniam 
susirinkimui. Jį 1 valandą po 
pietų atidarė pirmininkas Alex 
Nevardauskas, sveikindamas 
gausiai atsilankiusius dalyvius 
— iš viso 62 nariai. Valdyba 
užėmė savo vietas, tik sekretorė 
Eugenija Strungys dėl sunkios 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Rūta Lee (Kilmonytė), ki
no žvaigždė, rodoma kiekvieną 
antradienį 9 vai. vakaro laiku 
(Chicagos 11 vai. vak.) CBS pro
gramoje. Lietuviai galėtų para
šyti padėkos laiškus CBS Co., 
Chanel 2, Hollywood 90027, 
Cal. 

— Pirmoji Komunija Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
bus gegužės 1 d. 10:30 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 

— Komp. Bronius Budriu-
nas iš okupuotos Lietuvos gavo 
liūdną žinią, kad ten mirė jo 
sesuo a.a. Emilija Budriū-
naitė-Koženiauskienė. Ta inten
cija Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Los Angeles buvo atlaikytos ge
dulingos šv. Mišios. 

— A. a. Rūta Spreinaitytė, 
32 metų amžiaus, staigiai mirė 
kovo 6 d. Los Angeles, Cal. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje velionė buvo 
palaidota Forest Lawn 
kapinėse. Jos liūdi tėvai Aldona 
ir Juozas Spreinaičiai, broliai 
Romas ir Jonas. Taip pat tėvų 
draugė atvykus į laidotuves iš 
Kanados Elena Naujokai-
tytė-Gudinskienė. 

— Los Angeles LB rinki
muose komisiją sudaro Alek
sas Baltutis, dr. Rolandas Gied
raitis ir Vaidotas Baipšys. 
Kandidatai yra Ina Bertuly-
tė-Bray, dr. Zigmas Brinkis, inž. 
Almis Kuolas, Danguolė Na
vickienė, Romas Nelsas, prof. 
Feliksas Palubinskas ir Algis 
Raulinaitis. Balsavimai bus ba
landžio 10 ir 17 dienomis. Bus 
galima balsuoti ir šeštadienį — 
balandžio 9 ir 16 dienomis. 

ligos susirinkime nebedalyvavo 
ir iš pareigų atsisakė. 

Šiuos metus užbaigti sekre
toriaus pareigoms pirmininkas 
pakvietė Sue Cheplis. Priešingų 
nebuvo. Nauja sekretorė per
skaitė protokolą, kuris buvo 
priimtas be pataisų. 

Minutės susikaupimu pagerb
ti dr-jos mirusieji nariai. Naujų 
narių priėmime sveikinome į dr-
ja įstojusius naujus narius Anta
ną Kamstaitį, Mariją Skuo
dienę, Vincą Kulboką, Oną Vai
čiūną, Oną Stanį, Magdaleną 
Kudirką ir Theodore Sima
navičių. Iš viso septyni. Revizi
jos narys Victoras Utara per
skaitė revizijos aktą, rodantį, 
kad atskaitomybė tvarkoma 
gerai, dr-ja finansiškai labai 
geram stovyje. Priimtas vien
balsiai. 

Valdybai labai rūpi, kad mūsų 
metinė gegužinė, kuri bus ge
gužės 15 dieną Šaulių na
muose, praeitų su pasisekimu. 
Kadangi šie metai yra dr-jos 
jubiliejiniai, tai per 50 metų 
spėjome vieni kitus pažinti. Tad 
dalyvaukime, pabendraukime 
kartu, kviečiam ir laukiam 
mūsų draugus prietelius at
silankant. Bet ir patys nariai 
atsilankykite. 

Fin. sekretorė Žemgulis pra
nešė, kad pabaigė nario knygu
tę, ir nutarta atspausdinti dar 
50 knygučių. Padiskutavus įvai
rius pasiūlymus ir pasikeitus 
sumanymais sus i r inkimas, 
kuris tęsėsi nuo 1 vai. p.p. iki 
4:30 vai. p.p., labai draugiška 
nuotaika uždarytas ir visi pra
dėjo vaišintis C. Navardauskie-
nės skaniais užkandžiais. Kitas 
susirinkimas bus gegužės 27 
dieną — tą dieną bus ir Motinos 
minėjimas. Linkime sveikatos 
visiems laimingai sulaukti. 

N. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




