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Tęsinys — pradžia Nr. 34. 

Pabaiga 

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

Keturiasdešimt metų 
(1904-1944) 

Tomas Žemaitis 

Kuo skyrėsi vokiečių okupacija 
nuo bolševikų 

Žiauri buvo rudoji (vokiečių) 
okupacija, bet ji skyrėsi nuo bol
ševikų. Skyrėsi valdžios atstovų 
moraliniais nusiteikimais. Bol
ševikai buvo apsėsti noro pir
miausia na ik in t i esamą 
tvarką, žmones. Vokiečiai pir
miausia turėjo norą naudotis, 
naudotis karo reikalams ir dar 
labiau savo asmeniniams reika
lams. Lietuviams buvo naudin
gesni vokiečių moraliniai 
nusiteikimai, nes lengviau buvo 
vokiečių pareigūnas patenkina
mas, kad j is nesiimtų 
naikinimo. Nieku negalėjo būti 
sustabdytas bolševikų parei
gūno sadizmas, nes tai pri
klausė prie bolševizmo esmės. 

Skyrėsi taktika. Bolševikai 
naudojo klastą, apgaulę. 
Vokiečiai buvo ciniškai atviri. 
Bolševikai savo tikslus — anek
siją, sovietizaciją, žemės 
nusavinimą ir kt. nuo žmonių 
slėpė. Kas jų planus per anksti 
paskelbė, buvo vadinami kenkė
jais. Vokiečiai atvirai paskelbė, 
kad vykdys tai, kas sovietų 
teisės buvo numatyta. Bolše
vikai viską darė liaudies vardu, 
vokiečiai Fiurerio (Hitlerio) var

du. Bolševikams rūpėjo popu
liarumas masėse („liaudyje"). 
Vokiečiams nerūpėjo psicholo
ginis priėjimas prie Lietuvos 
gyventojų, nes jie tikėjo, kad 
lietuviai ūkininkai, sudarą 
tautos daugumą, nenorį jokios 
nepriklausomybės ir pageidaują 
tik tvarkos, ramybės ir sotaus 
gyvenimo (5, p. 298). Vokiečių 
taktika buvo brutaliai primityvi 
šalia bolševikų taktikos demo
niškai rafinuotos (3, p. 101-102). 

Skyrėsi režimo sistema. Sovie
tinėje sistemoje valdžia buvo 
viena ir tariamai l ietuvių 
rankose: komisarai, viršininkai 
buvo lietuviai, tik jų pava
duotojai — rusai. Tačiau šie 
pavaduotojai viską valdė. Bol
ševikai leido lietuviams turėti 
kai kurias politinių laisvių 
fikcijas— vadintis respublika, 
turėti ministrus (komisarus), 
bet nepaliko politinės laisvės 
turinio — valstybinio savaran
kumo, nei pilietinių asmens 
teisių: minties, sąžinės, religijos 
ir įsitikinimų laisvės. Vokiečiai 
apie politines laisves nekalbėjo, 
bet paliko daugiau asmens 
laisvės turinio, neprievartau
dami žmogaus įsitikinimų. 

Skriauda afganų partizanams 
Islamabadas. — Kongreso 

šaltinių žiniomis Washingtone, 
įvykę raketų sprogimai Pakista
ne, kur tūkstančiai tonų buvo 
sunaikinta įvairiausios amuni
cijos, labai pakenks kovojan-
tiem afganam prieš komuniz
mą. Pakistano šaltiniai visai pa
našiai galvoja. Tai didelė nelai
mė afganų laisvės kovotojams. 

Vakarų diplomatai praneša, 

Lietuvos rašytojai 
už lietuvių kalbą 

Vilnius. — Lietuvos rašytojų 
sąjunga balandžio 5 d. susirinki
me svarstė lietuvių kalbos vaid
menį tėvynėje ir išreiškė rimtą 
susirūpinimą jos atei t imi, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. 

Iš Lietuvos pranešta, kad 
„prieš Velykas po daugelį 
Vilniaus įstaigų vaikščiojo 
žmonės ir rinko parašus su 
prašymu Lietuvos rašytojų 
sąjungai. Ši sąjunga buvo 

kad nebus įmanoma apskai
čiuoti, kiek kokių ginklų tuo 
sprogimu sunaikinta ir kokia jų 
piniginė vertė. Reporteriai 
pastebėjo ne tik raketas, bet ir 
minas, branduolinius nematy
tos rūšies ginklus, artilerijos 
sviedinius ir Stinger raketas, 
kurios buvo susprogusios. Nese
niai Amerika sustabdė tų 
raketų siuntimą i Pakistaną. 

Pakistano žinių agentūros 
pranešimu, partizanams siun
čiami ginklai nebūdavo sukrau
nami vienoje vietoje, be t 
išskirstomi po įva i r ius 
sandėlius. Partizanų naudojami 
ginklai, nežiūrint įvykiusių 
sprogimų, yra griežtoje kont
rolėje. Sprogimo priežastys te-
beaiškinamos, bet jau yra 
įtarimų, kad galėjo būti ir 
sabotažas. 

Galima keisti sienas? 
Maskva. — Komunistų Parti

jos laikraštis „Pravda" rašo, jog 
prašoma eiliniame savo susirin- yra reikalinga studijuoti vidines 
kime apsvarstyti opias tautinio Sovietų sienas tarp respublikų, 
klausimo problemas. Susirinki- tačiau nereikia skubėti, kad ne-
mas įvyko balandžio 5 d. Tokių pakenkus ekonominiam klausi-
aistringų viešų diskusijų 
sovietų Lietuva dar negirdėjo. 
Rezoliucijoje reikalaujama: 

1. pripažinti valstybine Lietu
vos TSR kalba lietuvių kalbą, 

2. uždrausti lietuviškose dar
želių grupėse rusų kalbą; 
vidurinėse mokyklose dėstyti 
rusų kalbą tik nuo IV klasės. 

Prieš tariamas nacionalisti
nes nuotaikas griežtai kalbėjo 
„Tiesos" redaktorius Laurin-
čiukas ir vienas iš jo draugų. 
Tačiau ir šie buvo priversti 
balsuoti už aną rezoliuciją. 

Labai išcenzūruota rašytojo 
Jono Mikelinsko kalba spaus
dinama 1988 balandžio 14 d. 
„Komjaunimo Tiesoje". 

Amerikai nebuvo 
pasirinkimo 

Susprogdino Irako laivus 

Vienas Afganistano partizanų vadų sveikina ištfltirr.us gyventojus Bamiyan vietovėje šiauriniame 
Afganistane, kurie padeda kovoti prieš komuaistus. 

Afganistano Rezistencija 
atmeta komunistų siūlymus 

TRUMPAI 
IS VISUR 

mui. 
Laikraštis, neminėdamas ar

mėnų konflikto, kurie nori susi
jungti su Armėnijos respublika, 
sako, kad įvairių tautybių sie
nos iki šiol buvo nerūpestingai 
tvarkomos. Tautybių reikalai, 
kaip dviejų kalbų naudojimas, 
nebuvo rimtai peržiūrėtas nuo 
pat 1950 metų. Reikia daugiau 
dėmesio kreipti į tautybių 
kultūrinius bei ekonominius 
reikalavimus. Sovietų Sąjun
goje yra daugiau negu 100 tau
tybių. „Tautinių valstybių rei
kalas mūsų krašte yra kompli
kuotas, jautrus ir nepakanka
mai išs tudi juotas" , rašo 
„Pravda". 

P e s h a w a r . — Pakis tane 
užsienio diplomatai netiki, kad 
Jungtinėm Tautom pavyktų 
sudaryt i plačios apimties 
vyriausybę Afganistane, 
įskaitant ir komunistus. Sekan
tis žingsnis dabar, kai sudarytos 
sąlygos Sovietų kariuomenės 
pas i t r auk imui , pas i rašan t 
Genevos paktą, yra sudaryti 
naują Afganistano vyriausybe, 
sako Ekvadoro diplomatas 
Diego Cordovez, kuris Jungti
nių Tautų vardu vadovavo, kad 
įgalintų sovietus išvažiuoti 
atgal į Sovietų Sąjungą. J is 
pasiūlė tuoj pradėti pasitarimus 
Afganistano Rezistencijos vado
vybei ir sovietų remiamai 
Kabulo vyriausybei. 

Valdančioji Afganistano Liau
dies demokratų partija jau 
sutiko pradėti pasitarimus 
Jungtinių Tautų priežiūroje. 
Komunistų prez. Najibullah sa
ko, jog jam yra priimtina koa
licinė vyriausybė ir kreipėsi į 
afganus, kad būtų baigtas, 
kaip jis išsireiškė, , j o krašte 
civilinis karas". Tačiau Afganų 
Rezistencijos vadai pasmerkė 
Genevos susitarimus, pagal 
kuriuos dar negalima baigti 
karo. 

Nepripažįsta Genevos pakto 

Praėjusį savaitgalį Afga
nistano pabėgėliai ir jų laisvės 
kovotojų vadovybė paskelbė, jog 
Genevos paktas jų nesaisto, nes 
jie nedalyvavo tuose pasitari
muose ir pranešė, jog Mujahe-
deen (partizanai) pasiryžę dar 
labiau kovoti, kad Kabulo 
režimas būtų pašalintas, nes jis 
neatstovauja afganų tautai. 
Rezistencijos vadai nori 
sudaryti laikiną vyriausybę 
Afganistano viduje, nes jie valdo 
kai kurias krašto sritis. Jų 
šaltiniai skelbia, jog bus pra
vesti parlamentariniai rinkimai 
dar šiais metais ir sudaryta 
provizorinė vyriausybė:" Nėra 
jokios galimybės koalicijai su 
komunistais, tik tie, kurie 
praliejo kraują, gali būti tikrieji 
krašto šeimininkai", sako ko
votojų vadai. 

Pagal partizanų žinias, buvo 
tokių, kurie j dirbo su jais. 
Visame krašte yra apie 850 
partizanų komendantų. Jie 
dabar esą pasiruošę „sutikti" 
Sovietų kareiviu pasitraukimą 
gegužės 15 d. Jau padidėjo 
kovos provincijose. Jos dar 
daugiau padid-s, kai pradės 
tirpti sniegasr Vakarų diplo
matų žiniomis, nežiūrint sabo
tažinių susprogdinimų, amuni
cija yra pristatoma Pakistane ir 
vežama prie Afganistano sienos. 
Laukiama intensyvių kovų, 
ypač kai Maskvos pajėgos pra
dės pasitraukimą. Partizanai 
įspėjo užsieniečius Kabule 
laikytis atsargiai. 

Paskutinėmis žiniomis, 
Maskva nebenorinti palikti 
Kabulo likimo valiai. Sostinėje 
komunistai yra sudarę dalinius, 
kurie gerai apginkluoti sovietų 
ginklais. 

Shultzas vėl Maskvoje. Šį karta turi 
paruošti viršūnių konferencijai darbų 
tvarką. 

Pasiruošė išlydėti sovietus 

Nežiūr in t to, laikinojoje 
vyriausybėje galės dalyvauti 
„geri musulmonai", kurie iš 
dabartinės vyriausybės slapta 
bendradarbiavo su Rezistencija. 

Religijos viršininkas 
už krikščionybę 

Maskva. - Religijų reikalų 
tarybos Maskvoje pirmininkas 
Charčiovas laiKraščiui „Soviets-
kaya Rossija*- duotame pokalby
je pripažino, k .d religines bend
ruomenes liečiantys sovietiniai 
įstatymai yra atgyvenę ir kad 
juos reikia p;: Keisti labiau pri
taikant dabartiniam laikam. 
Charčiovas ta:p pat iškėlė krikš
čionybės įvedimo Rusijoje tūks
tantmečio jubiliejaus didelę 
reikšmę. KriKŠčionybės įvedi
mas, pažymėj< Charčiovas, buvo 
labai reikšmingas įvykis mūsų 
tėvynės istor ;oje ir dėl to yra 
natūralu, kad šios sukakties 
jubiliejus įgauna taip pat ir 
socialinę bei politinę prasmę. 

— Kuwaito lėktuvo grobikai 
trečiadienio rytą išleido visus 
pagrobtuosius Alžire po 16 
dienų teroro. Alžirijos Vidaus 
reikalų ministeris Hadi Khediri 
pasakė, kad yra padarytas susi
tarimas su teroristais. Kur yra 
teroristai, nesakoma. 

— New Yorko pirminiuose 
rinkimuose antradienį demo
kratų partijos sąraše laimėjo 
gub. Michael Dukakis. Jis gavo 
51% balsų. J. Jackson surinko 
37% ,o sen. A. Gore 10% balsų. 
Šiuo metu Dukakis yra pirmau
jantis demokratų kandidatas. 

— New Yorko respublikonų 
r inkimuose viceprezidentas 
George Bush neturėjo 
konkurentų. Už jį balsuotojai 
pasisakė 98% balsų. 

— Švedijos karališkoji pora 
lankosi Amerikoje, paminė
dama 350 metų nuo pirmųjų 
švedų apsigyvenimo Amerikoje. 
Karalius Carl XIV ir karalienė 
Silvija lankėsi ir Chicagoje. 
Juos aerodrome pasitiko Illinois 
gubernatorius James Thompson 
ir Chicagos miesto meras 
Eugene Sawyer. 

— Washingtone Atstovų 
rūmų speakeris Jim Wright 
gavo deš imt ies Ukrainos 
vyriausiojo sovieto pasirašytą 
laišką, kuriame savaip aiškina 
1,000 metų krikšto jubiliejų. 
Speaker i s Wright laišką 
perdavė Amerikos Helsinkio 
komitetui. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas paskyrė ukrainietį 
Roman Popadiuk specialiu savo 
asistentu ir spaudos sekreto
riaus asistentu užsienio reika
lams. Popadiuk Baltųjų rūmų 
tarnyboje yra nuo 1986 m. 

— Ukrainiečių chorai iš 
Kanados ir Amerikos, kurie 
sudarys tūkstantį choristų, šią 
vasarą vyksta į Romą dalyvauti 
Ukrainos 1,000 m. krikšto 
jubiliejaus iškilmėse. 

— Sirijoje buvo palaidotas 
Palestiniečių Išlaisvinimo orga
nizacijos vado Arafato padėjėjas, 
kurį nužudė Izraelio agentai. 
Laidotuvėse dalyvavo pats 
Arafatas ir eilė arabų vadų. 

— Jeruzalėje Izraelis ištrėmė 
dar 8 palestiniečius iš Izraelio. 
Po Wazir nužudymo šeštadienį, 
jau buvo nušauta 19 kitų pales
tiniečių. 

— Danijoje naujo parlamento 
rinkimai įvyks gegužės 10 d. 

VVashingtonas. — Adminis
tracijos nutarimas pasipriešinti 
pr ieš I rano užpuolimus, 
susilaukė neįtikėtino Kongreso 
pritarimo. Tuo reikalu buvo 
vedami intensyvūs pasitarimai 
tarp prezidento, Saugumo ta
rybos narių ir Kongreso vadų 
Baltuosiuose rūmuose. 

Kongreso vadai pirmą kartą 
pareiškė pasitenkinimą, kaip jie 
buvo gerai informuojami apie 
įvykius Persų įlankoje. Jie 
sutiko nepritaikinti specialaus 
1973 m. išleisto Karo galios įsta
tymo, pagal kurį, kai Amerikos 
karo jėgos yra pavojuje ir gali 
būti įveltos į karą, privalo po 60 
dienų pasitraukti iš tos vietos, 
jei Kongresas nepaskelbia karo 
arba nepratęsia trisdešimčiai 
dienų toje pavojingoje zonoje 
buvimo laiką. Praeityje Kongre
sas dažnai turėdavo nesusipra
timų su Administracija. Kiek
vienas prezidentas to įstatymo 
nesilaikydavo, sakydamas, kad 
tai yra prieš Amerikos kons
tituciją. 

Sovietai sunaikino 
raketas 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
susprogdino šešias savo SS-12 
branduolines raketas, kurios 
buvo išvežtos iš Europos pagal 
pasirašytą sutartį eliminuoti 
visas žemėje išdėstytas vidu
tinio nuotolio raketas, pranešė 
Maskvos radijas. 

Raketos buvo išsprogdintos 
pietiniame Kazakstane, Sovietų 
Azijoje, į kur buvo jos atvežtos 
traukiniu iš Rytų Vokietijos ir 
Čekoslovakijos. Branduolinė 
medžiaga buvo išimta prieš sus
progdinant raketas. 

Sutartis dar neratifikuota 

Prez. Reaganas ir Sovietų 
Gorbačiovas gruodžio 8 d. 
pasirašė Washingtone sutartį 
sunaikinti vidutinio ir trum-
pesniųjų nuotolių raketas, 
kurios gali skristi nuo 300 iki 
3,100 mylių į taikinį. SS-12 
raketos skrenda maždaug 560 
mylių. Amerikos Senatas dar 
turi ratifikuoti sutartį. Taip pat 
ir Aukščiausiojo Sovieto prezi
diumas turi ją patvirtinti. 
Maskvos radijas anglų kalba 
pranešė šią žinią, kad sunaikino 
raketas. Sprogimas įvyko ntoli 
Saryozek miesto, maždaug 125 
mylios nuo Kazakstano Alma 
Ata sostinės, bet Maskva nepra
nešė, kada buvo tos raketos su
naikintos. 

Neliko nuodingų medžiagų 
Pagal sutarties punktus, ne 

tik pačios raketos, bet ir jų iššo-
vimo pabūklai ir pagalbiniai in
strumentai turi būti sunaikin
ti. „Krasnaja Zvezda", Gynybos 
ministerijos laikraštis, rašo, jog 
branduolinių raketų sunaikini
mas nebuvo pavojingas aplin
kai, nors vietiniai gyventojai 
buvo įspėti. Laikraštis rašo, kad 
2 mylios aplink raketų susprog
dinimo vietą, laikoma pavojinga 
zona ir joje įspėjo savo žmones 
nesilankyti. „Krasnaja Zvezda" 
rašo, jog išanalizavo oro erdvę 
ir nerado, kad joje būtų 
nuodingų dujų ar kritulių. 

Kad visada taip būtų 
Kongrese reiškiamas pasiten

kinimas Gynybos sekretoriaus 
Frank Carlucci ir Saugumo 
tarybos viršininko Colin Powell 
vedamai linijai informuoti 
Kongreso vadus. Jie turi jų 
pasitikėjimą. Atstovų rūmų 
speakeris Jim Wright pasakė, 
jog pasitarimai sekmadienio 
naktį buvę vaisingi ir laisvi. 

Prezidentas turėjo pirmiausia 
sekmadienio vakare pasitari
mus su vyresniaisiais patarė
jais. Po to buvo iškviesti Vals
tybės sekr. Shultzas, Gynybos 
sekr. Carlucci, Jungtinio štabo 
viršininkas adm. Crowe, 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas 
ir kiti aukštieji pareigūnai ir su 
jais prezidentas aptarė Persų 
įlankos padėtį. 9 vai. vakare 
buvo iškviesti penki Kongreso 
vadai — Wright, Foley, Michel, 
sen. Byrd ir sen. Dole. Jie pri
tarė, kad Amerika turi apginti 
savo laivus ir žmones ir imtis 
visų reikalingų karinių veiks
mų, kad būtų apsaugoti ameri
kiečių interesai Persų įlankoje. 

Vyriausiojo vado įsakymas 

Kariniai veiksmai įlankoje 
prasidėjo 1 vai. naktį. Spaudos 
sekretorius Fitzwater tada 2 
vai. ryto sukvietė spaudos 
atstovus ir juos painformavo 
apie padėtį ir, kad prezidentas 
pasinaudojo Vyriausiojo karo 
vado galia ir davė įsakymą 
pradėti Irano karinių taikinių 
puolimą. Tai buvo Amerikos at
sakymas į Irano užpuolimus. 
Iranas vėl išdėstė minas vande
nyse ir viena mina sužalojo 
Amerikos fregatą. Fitzwater, 
baigęs trumpą pranešimą, neat
sakinėjo į žurnalistų klausimus 
ir Baltųjų rūmų policijos lydi
mas pasišalino. Dienos metu 
gen. Powell painformavo apie si
tuaciją Persų įlankoje. 

Dingo du kariai 

Pirmadienį kovos vyko 
daugiau negu 9 valandas. Ame
rikos karo jėgos sudaužė dvi 
Irano alyvos platformas, 
nuskandino vieną greitlaivį, 
ginkluotą raketomis, dvi fre
gatas ir t r is mažesnius 
greituosius smogiamuosius 
laivus. Amerikiečiai nežino, kur 
dingo Cobros karinis malūn
sparnis su dviem kariais. Pirmą 
kartą amerikiečiai susidūrė su 
Irano karo jėgomis Persų 
įlankoje. Buvo sužeista 10 
amerikiečių jūrininkų. 

Baltieji rūmai pranešė, jog 
neturi jokios intencijos vesti 
karą su Iranu, tačiau, jei Iranas 
ir toliau užpuldinės amerikie
čius, jiems nedelsiant bus at
sakyta. Nėra jokios abejones, 
kad Iranas paliko miną, kuri 
apgriovė Amerikos „Roberts" 
fregatą. 

— Amerikoje ukrainiečiai 
pradėjo piniginį vajų surinkti 
750,000 dol., kad galėtų pasiųsti 
100,000 Šv. Rašto į Ukrainą. 

KALENDORIUS 

Balandžio 21 d.: Anzelmas, 
Oportūna, Argela. Milgedas. 
Kryvis. 

Balandžio 22 d.: Soteras ir 
Kajus, Tarbula, Jašbutas. Nerū-
na, Žaidonė. Danutė. 

ORAS 

Saulė teka 6:03. leidžiasi 7:36. 
Temperatūra dieną 57 1.. 

naktį 38 1. 

I 
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TAUTOS FONDO LABUI 

Tautos Fondo atstovybė 
kasmet Detroite vykdo piniginį 
vajų ir jam išpopuliarinti po
pietę. Šįmetinis renginys įvyko 
balandžio 10 d. Šv. Antano para
pijos patalpose. Jis buvo gerai 
suorganizuotas ir gražiai 
pravestas. 

Renginį pradėjo Fondo atsto
vybės pirmininkė Eugenija 
Bulotienė. Ji pr i s ta tė ir 
paskaitininką Vladą Soliūną iš 
Chicagos. Paskaitininkas, gerai 
parengtoje paskaitoje, priminė 
VLIKO ir ALTO rūpesčius. 
Pareiškė susirūpinimą apvaliojo 
stalo diskusijomis Vilniuje. Inos 
Bertulytės akciją Madisono 
miesto (Wisconsine) ir Vilniaus 
draugystės reikalu ir Lituanis
tinės katedros prie Illinois uni
versiteto vadovybės pasirinkta 
ideologine kryptimi. Po paskai
tos, reiškiant jam padėką, buvo 
įteikta knyga apie Vilniaus 
kraštą. 

Apie Tautos Fondo atstovybės 
finansinius reikalus kalbėjo 
Vladas Staškus, pažymėdamas, 
kad iš Detroito per 10 metų 
Tautos Fondui pasiusta arti 
118,000 dolerių. Dviem tūks
tantininkams ir keturiems šim
tininkams. Mykolas Abarius 
įteikė įvertinimo lakš tus 
Tūkstantinikais yra Gediminas 
Balanda ir Antan ina 
Zakarkienė. 

Meninę programą at l iko 
jaunas (vos keturiolikos metų) 
talentingas pianistas Aleksas 
Mitrius ir Marius Sajauskas. 
Aleksas Mitrius paskambino: 
„Rondo alla Turca" — komp. Fr. 
Burgmuller. sonata Nr. 3 — 
Ludvvig van Bethoven ir „Fuga 
ir preliudas", kom. Johan Seb. 
Bach, o „bisui" dar pridėjo 
„Solfiegetto" — Philip E. Bach. 

Marius Sajauskas aktoriškai 
perskaitė savo kūrinėlį — „Be 
tėvynės". 

Aleksui Mitriui paskambinus 
paskutinį kūrinį, Vincas Tamo
šiūnas, visuomeninės veiklos 
ve teranas , jam įteikė iš 
Lietuvos gautą juostą ir savo 
jautrų žodį pianistui baigė tar
damas: ..Skambink, laisvės Lie
tuvai, skambink ir skambink..." 

Meninę dalį baigus, ir kun. 
Alfonsui Babonui palaiminus 
valgius, popietės dalyviai buvo 
pavaišinti skaniais pietumis. 
Jaukią nuotaiką sudarė Onos 
Sadeikienės pastangomis 
baltomis staltiesėmis užtiesti ir 
gėlių puokštėmis papuošti 
stalai. 

Šia proga buvo atspausdinta 
gera informacinė renginio 
programėlė, kurios viršelį 
meniškai papuošė Mykolas 
Abarius. 

Vaišėm gėrimus padovanojo 
Jonas Bar tkus . Vaišėms 
baigiantis, muz. Stasys Sližys 
dalyvius įtraukė į bendrą dai
navimą. Gražiai nuskambėjo 
„Kur bėga Šešupė", „Gimtinės 
dangus" ir kitos dainos. 

Tautos Fondo atstovybės 

pirmininkė Eugenija Bulotienė 
padėkojo visiems savo dalį ati
davusiems šiam renginiui. 

TAPYBOS PARODA 

Vyto Ogilvio tapybos paroda 
vyks gegužės 10-31 dienomis 
Charles G. Firby Fine Arts gale
rijoje. Parodos atidarymas bus 
gegužės 10 d., 6 vai. vakaro. 
Tą vakarą paroda bus atdara iki 
9-tos valandos . Kitomis 
dienomis paroda veiks nuo 10 
vai. ryto iki 6-tos vai. vakaro. 
Galerijos adresas — 390 East 
Maple Rd., arti Hunter Rd., Bir-
mingham. 

Vytas Ogilvis yra dvidešimt 
metų dirbęs Hudson Art galeri
joje. Detroite jis yra surengęs 
keturias sėkmingas tipybos 
parodas. 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Stasio Butkaus šaulių kuopa, 

vadovaujama Edvardo Milkaus, 
šaukia metinį susir inkimą 
gegužės mėn. 24 d. Šv. Antano 
parapijos patalpose. Susirin
kimas įvyks po pamaldų (12-tą 
valandą). 

SUSIRINKIMAS 

Detroito Lietuvių organizacijų 
centro vaidyba praneša, kad 
visuotinis — metinis organiza
cijų atstovų susirinkimas yra 
šaukiamas gegužės 1 dieną 
12:30 vai. p.p., Šv. Antano lie
tuvių parapijos patalpose. 

AUDINYS ŠOKS 
HAMILTONE 

Pr ieš devyner ius metus 
„Audin io" vardu susiorga
nizavęs jaunimas , viešuose 
pasirodymuose gražiai šoka 
t au t in ius šokius. Jie šoka 
lietuvių ir kitataučių rengi
niuose. Kasmet dalyvauja tarp
tautinio instituto rengiamame 
International Folk Dance fes
tivalyje. „Audinys" šoko pre
zidentui Reaganui, kai j is 
lankėsi Detroite. Neapsieinama 
be jo ir Vasario 16-tos minėji
muose. 

„Audinio" grupę sudaro 29 
jaunuoliai — daugiausia studen
tai. Grupei vadovauja Rusnė 
Baltrušaitytė-Kasputienė. Jai 
padeda Nata Zarankaitė ir 
Virgis Kasputis . Vienerius 
metus, pavaduodama Rusnę 
Kasputienę,,,Audiniui" vado
vavo Vida Skiotytė-Žambo. 
Šokiams akordeonu groja Linas 
Orentas. Anksčiau yra groję 
Rimas Kasputis ir Vidas Neve-
rauskas. 

Aštuntoje Tautinių šokių 
šventėje iš Detroito ruošiasi 
dalyvauti „Audinys", veteranų 
šokėjų grupė ir , ,Žiburio" 
lituanistinės mokyklos moki
niai, kuriems vadovauja Vikto
rija Viskantienė. Apie juos pla
čiau parašysiu kitą kartą. 

„Audiniui" ir „Žiburio" litu
anistinės mokyklos šokėjams, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centras yra paskyręs savo 
paramą — po šimtą dolerių. 

Stasys Gar l i auskas 

Detroito . .Audinio" šokėjai. 
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Nuotr K. Sragausko 

CHORAS KRONIKOS 
SUTIKTUVĖSE 

Lietuvos Vyčių choras 
dalyvaus meninėje programoje 
naujų LKB Kronikos tomų su
tiktuvėse Jaunimo centro didžio
joje salėje gegužės 8 d. 3 vai. p.p. 
Knygas aptars prof. Vytautas 
Skuodis, jaunimas paskaitys iš 
naujų Kronikos knygų. Po to 
bus vaišės kavinėje. Visi lie
tuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti. 

LIETUVOS VYČIU 
SUVAŽIAVIMAS 

SCRANTONE 

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskritis suvažiuoja tris 
kartus į metus' aptarti apskri
ties reikalus. Kovo mėnesiais su 
suvažiavimu kartu būna ir 
komunijos pusryčiai. 

Kovo 5 d. apskritis susirinko 
Šv. Juozapo lietuvių parapijoje, 
Scranton, PA. Šeimininkais 
buvo 74 kuopa. Dalyvavo per 
250 delegatų bei svečių. 

Bažnyčioje šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. Petras Madus. 
Pamokslą pasakė prel. Pakut-
ka. Aukas prie altoriaus,tarp 
kitų, atnešė Centro valdybos 
pirmininkas Pranas Petrauskas 
ir Vid. Atlanto apskrities pirmi
ninkas Jonas Adomėnas. Per 
Mišias kun. Madus pašventino 
Lietuvos vyčių 3-čio laipsnio 
medalius ir juos įteikė keliolikai 
kandidatų. 

Po Mišių parapijos salėje. 
Jonas Adomėnas pradėjo posėdį. 
Po valdybos ir komitetų 
pranešimų, seminaristas Danie
lius Yenkevich pasakė pagrin
dinę kalbą šv. Kazimiero šven
tės proga. 

Po to vyko vaišės ir laimėji
mai. Artėjant 6 v. vakaro 
nenoromis skirstėmės namo. 

Apskrities birželio mėn. susi
rinkimas bus Apreiškimo pa
rapijoje. Brooklyn, N.Y. Šeimi
ninkais bus 41 kuopa, kuriai 
pirmininkauja Bill Kurnėta. 
Reikia pagirti, kad, tokia ne
gausi kuopa apsiėmė šį tikrai 
dideli projektą. Būtų malonu, 
kad vyčiai čia gausiai suvažiuo
tų ir parodytų, kad mes viens 
kitą vytiškai remiame. 

Dalia Bulvičiūtė 

LAISVĖS VIGILIJA 
ANTHRACITE 

Anthracite 144-ta Lietuvos 
Vyčių kuopa vasario 21 d. 
šventė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 70 metų 

jubiliejų Laisvės vigilija Frack-
ville miesto Mergelės Marijos į 
Dangų Paėmimo parapijos baž
nyčioje. Po vigilijos vyko 
vakarienė ir šokiai parapijos 
salėje. 

Jonas Domalakes surengė 
Laisvės vigiliją. Šiluvos Marijos 
choras, vadovaujant Jean 
Straka ir vargonais akompa
nuojant Eileen Barlovv, pradėjo 
susikaupimą sugiedodamas 
„Marija, Marija". Ona Zaldaris 
perskaitė 26-tą psalmę. Pa
rapijos klebonas kun. Gerald 
Gobitas perskaitė Evangeliją. 

Juozui Yezulinui giedant 
„Ave Maria". Lietuvos Vyčių 
jaunutės Viktoria Lee Prep, 
Gretchen Cieslukowski, Janine 
Graziano ir Cathy Vernusky, 
apsirengusios tautiniais dra
bužiais, prie altoriaus procesija 
atnešė pakelės koplytėlę ir 
degančias žvakes Lietuvos lais
vės kovose žuvusių pagerbimui. 
Po to žvakių liepsnos buvo iš
dalintos susirinkusiems ir 
bažnyčioje, degant gausybei 
žvakių, Esther Bartashus per
skaitė trumpą Lietuvos istorijos 
apybraižą. 

Patricia Rounds perskaitė 
sąžinės kalinio Viktoro Petkaus 
maldą, o keturios jaunosios 
vytės padeklamavo „Marija, 
gelbėk mus" posmus iš Sibiro 
mergaičių parašytos malda
knygės. Ses. Paulina paskaitė iš 
Nijolė Sadūnaitės parašytų 
minčių. 

Vigilija buvo užbaigta Šven
čiausiuoju Sakramentu palaimi
nimu, kurį atliko kun. Gobitas, 
asistuojant kuopos dvasios 
vadui kun. Motiejui Jarasunui 
ir kun. Edvardui Zamanik. 

Choras atliko šias giesmes: 
„Šiluvos Marijai", „Lietuva 
brangi". „Dieve, kaip didingas" 
ir kitas bažnytines giesmes. 

Parapijos salėje įvykusią 
vakarienę pravedė Leonardas 
Chaikovvsky. Susirinkusius pa-

i sveikino pirmininkas J. Yezuli-
' nas. Kun. Jarasunas sukalbėjo 

maldą, o Viktoras Prep, ren
gimo komiteto pirm.,tarė žodį. 

Kun. Gobitas savo kalboje 
prašė nauju atsidėjimu bandyti 
amerikiečius apšviesti apie 
mūsų brolių bei seserų padėtį 
Lietuvoje ir kvietė visus 
kiekvieną dieną melstis už juos. 

Schuylkill apskrities komisio-
nierių proklamaciją perskaitė 
Juozas Martunas. Jis pranešė, 
kad Lietuvos vėliava plevėsavo 
virš Schuylkill apskrities teismo 
rūmų vasario 16-tą dieną. 

V. Prep pristatė Pennsyl-
vaniios valstijos Senato bei 

Atstovų rūmų proklamacijas 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo jubiliejaus proga; 
proklamacijas parūpino sena
torius Rhoades ir atstovas 
Lucyk. 

Programa baigėsi Shenan-
doah miesto Šv. Jurgio parapi
jos klebono kun. Roberto Potts 
palaiminimu. Dennis Hardock 
orkestras grojo šokiams. 

Laisvės vigilija, vakarienė, 
bei šokiai įvyko Evelinos bei 
Viktoro Prep vadovaujamo ren
gimo komiteto pasišventusio 
darbo dėka. 
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šėmis. Tą popietę Maironio 
parke vyko iškilmingas minė
jimas, kuriam vadovavo Petras 
Molis. 

A. Patriot 
Vertė Aleksandras, J r . , 

Pakalniškis 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71»t Street 
Priima treciad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v.r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

WORCESTERIO 116-TOJI 
KUOPA 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo jubiliejaus šventės 
religinė dalis vyksta „Aušros 

Vartų" parapijos bažnyčioje ar
ba Šv. Kazimiero parapijoje. 
Šiais Marijai pagerbti skirtais 
metais, 70-tą nepriklausomybės 
sukaktį minėjom „Aušros 
Vartų" parapijoje. O juk Šven
toji Motina yra mūsų parapijos 
globėja! Daugelį metų mūsų Mo
tinos statula, stovinti parapijos 
kiemelyje, liko įamžinta foto
grafijose, krikštynų, pirmųjų 
komunijų, vedybų ir kitų bažny
tinių švenčių progomis. 

Sekmadienį, vasario 14-tą 
dieną, eisenoje į bažnyčią daly
vavo delegacijos iš 116-tos ir 
26-tos Lietuvos Vyčių kuopų, 
Lietuvių katalikių vienybės, lie
tuvių skaučių bei skautų, bei 
Šiaulių. Vėliavų eisenai vado
vavo Amerikos lietuvių karo j 
veteranai. 

Parapijos klebonas kun. Al-
fonsas Volungis atnašavo šv. 
Mišias, o jam asistavo Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas ir 
26-tos kuopos dvasios vadas 
kun. Jonas Petrauskas, MIC, 
veiklus pensininkas kun. 
Albinas Yankauskas bei į 
pensiją išėjęs švedų Šv. Kotry
nos parapijos klebonas kun. Ed
vardas Dyer. 

Pamokslą pasakė kun. Yan
kauskas. Mišių intencija, mal
dos bei skaitymai lietuvių ir 
anglų kalbomis buvo taikomi 
melsti Viešpaties pasigailėjimo 
mūsų broliams ir seserims 
komunist inėje vergijoje. 
Giesmės buvo giedamos lietu
viškai. Viena jų buvo „Palai
mintas Viešpats", sukompa-
nuota New Jersey valstijoje 
gyvenančio vargonininko/direk-
t o r i a u s / k o m p o z i t o r i a u s , 
Lietuvos Vyčio Liudo Stuko. 
Chorą sudarė Elena Daltwas, 
Julija Gallien, Ona R. Miller, 
Marija ir Viktoras Mrozinski. 
Rita Paluses ir Marija Šimonis, 
o vargonininkė buvo 26-tos kuo
pos na rė , Šv. Kazimiero 
parapietė Olga Keršis. 

Po Mišių visi buvo pakviesti 
pusryčiam parapijos salėje, 
kuriuos paruošė 116-tos kuopos 
nariai. Stalai buvo dengti aus
tomis lietuviškomis staltie-

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Putoki 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. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

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

7722 S. Kedzie A v e . , 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medica! 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 PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

IL 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Va i : pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 6 0 4 6 3 

(312) 361 0220 (312) 361 -0222 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

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

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

Vai pagal susitarimą p i rm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 
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Tarpusavio supratimo 

PAGARBA ASMENIUI 
Asmuo yra nelygstamos ver

tės pagal krikščionybe. Nors So
vietų Sąjungos konstitucija 
sako, kad asmeniui užtikri
nama neliečiamybė, jis verti
namas tik tiek, kiek jis gali 
tarnauti partijai ir per partiją 
valstybei. Sovietai ir priekaiš
tauja laisviesiems vakarie
čiams, kad jie perdaug pabrėžia 
asmenį, o permažai kolektyvą. 
Kolektyvas esąs liaudies gyve
nimo materialinis pagrindas ir 
laidas, kad ta liaudis nebus iš
naudojama. Kai asmuo nuverti
namas, tai nuvertinama ir liau
dis. J i juk susideda iš asmenų, 
ne visuomet naudingų partijai, 
nes paskiri asmenys turi savo 
gyvenimus ir savo pažiūras. Tos 
pažiūros ne visuomet yra tokios, 
kokių nori partija, saugumas, 
valdžios pareigūnai, kitaip ta
riant, komunistai, kurie save 
laiko išrinktaisiais. 

Iš tikrųjų žmogus yra asmuo 
tiek vertas, kiek jame susitelkia 
dvasinio prado, kuris atsirėmęs 
fiziniu pajėgumu, įgytu ar pri
gimtu talentu naudingas sau 
pačiam, žmonijai, tautai, savo 
visuomenei. Jis yra laike ir tam 
t ikroje aplinkoje, jis yra 
suvaržytas istorinių sąlygų, bet 
jis dvasioje yra laisvas mąstyti 
skirtingai nuo kitų žmonių, jis 
laisvas kurti, jei savo kūryba 
nežaloja aplinkos ir šalia savęs 
esančių žmonių. Tai asmuo kū
rėjas, asmuo kultūrininkas, 
asmuo visuomenininkas ar poli
tikas, bet tik geru pasižymįs, 
nors ne visada įtinka savo 
laikui ar savo bendrams. 

Gerbti kito asmenį, kartais 
skirtingą kaip kūrėją ir kaip 
visuomenės ar tautos narį, yra 
būtina visiems, nors nebūtina 
sutikti su jo pažiūromis ar nusi
t e ik imais . Tai tolerancija, 
kurios taip dažnai t rūksta 
tiems, kurie nori savo pažiūras 
parodyti, bet nepripažįsta ki
tiems laisvės turėti ir savo skir
tingas į tą patį dalyką pažiūras. 
M a t e m a t i k a yra t iks lus is 
mokslas, bet ir tai yra daugeliui 
nesuprantama, kaip galima 
apskaičiuoti dangaus kūnus ir 
prie jų priėjimą. Dar sunkiau 
suprasti kito žmogaus dvasinį 
nusiteikimą, bet būtina, net jo 
nesuprantant, jį toleruoti. 

T i k r a tolerancija gimdo 
demokratinius nusiteikimus, 
demokra t in ius sambūr ius , 
kurių valdžioje atsistoja tik +ie, 
kurie gauna daugiausia balsų. 
Tai nereiškia, kad visi sutinka 
su jų pažiūromis, bet visi tole
ruoja jų vadovybę, jų pažiūras, 
jų priemonių pasirinkimą, sie
kiant didesnio ar mažesnio 
tikslo. 

Demokratijoj nemėginama 
savęs ir savo bičiulio ap
gaudinėti, kaip daro komunis
tai, demokratijai duodami visai 
skirtingą prasmę, kad dauguma 
yra tik mažos dalies didesnė da
lis, kad daugumą sudaro ne 
visuomenės nuomonė, o iš
rinktųjų ir nežinančių nei fak
tų, nei užsibrėžtų tikslų ne
sąmoningas pritarimas. Demok
ratijoj dauguma yra tik tada, 
kai visuomenės, tautos, or
ganizacijos didesnė dalis prita
ria, o ne tik išrinkta valdyba ar 
save pasiskyrę vadovai. 

Nėra geriausias valdymo ar 
valdymosi pavidalas demokra
tija. Šv. Tomas pagal savo laiko 
papročius palaikė monarchiją, 
nes vieną gerą žmogų rasti pa
gal jį yra daug lengviau, negu 
rasti kelis. O jau demokratija ir 

jam buvo žinoma iš graikų ir 
romėnų istorijos, kai jos išsi
gimė į diktatūras, savivalia
vimus, korupciją ir didžiosios 
tautos ar valstybės dalies galių 
išnaudojimą. 

Šiuo metu demokratija yra vis 
dėlto geriausia valdžios forma, 
jei ji neišsigimsta į korupciją, 
diktatūrą, savęs niekinimą, 
kaip yra daugely kraštų prieš 
rinkimus. Joje gali savo valia 
pareikšti bent tautos ar valsty
bės piliečių dalis. Jie savo 
rinktiniams atiduoda asmeni
nės atsakomybės dalį, bet jie at
sako ir už netinkamumą val
džios pareigūnų veiksmuose, 
nes jie yra jau ne partijos, o 
visos tautos atstovai. Mažoji 
dalis, kuri nei rinkimuose, nei 
vėliau valdymo sistemoje nesu
tinka, turi toleruoti, nes tokia 
yra demokratijos prigimtis. 

Toleranciją ir demokratiją 
reikia vertinti protingai, nepa
siduoti jos vilionėms, kad ji yra 
vienintelis valdymosi kelias. 
Bet nepasiduoti ir apgavimui, 
kad yra demokratija, kai paskir-
ri vienetai ar paskiros grupės 
paskiria savo atstovus į kokį 
nors organizmą, net neklausę 
sau priklausančių narių 
nuomonės ar sutikimo. 

Ne tik lietuvių, bet ir bet 
kokia išeivija neturi nei tikro
sios politikos, nei tikros tole
rancijos kitaip galvojantiems, 
nei tikros demokratijos savo 
veikloje. Dažniausia čia be blo
gų norų ir netinkamų nusi
teikimų priekyje atsistoja tik 
veržliausi asmenys. Ir tai ne 
asmenys, kuriuos kaip intelek
tualus, visuomenininkus, tik
rus išeivijos išsisklaidžiusių 
tėvynainių vadus išrenka, bet 
atsistoja t ik titulų ištroš
kę žmones. Išeivija dėl to 
negali skųstis, nes^i pati jiems 
atiduoda savo atsakomybės dalį. 
Neturi jų žeminti, jei jie ir nepa
daro, ką turėtų ar prižada pa
daryti, nes tokios yra sąlygos. 
Tik turi taikyti bet kokiam va
dovui tolerancijos, demokratijos 
ir tikros pagarbos dėsnius, kurie 
taikomi normalioje valstybės 
būklėje ar normaliuose rinki
muose. 

Išeivija negalėtų ir neturėtų 
laikyti blogu, jei demokratišku 
būdu pasiūlomi du ar daugiau 
kandidatų vienam postui. Ne
reikia ir laikyti pralaimė
jimu, jei rinkėjams asmuo 
permažai žinomas ir nėra 
renkamo posto darbuose pasižy
mėjęs. Niekam nereikia primes
ti savo pažiūrų, nors jos ir būtų 
geriausios, nes mūsų veikla jau 
yra sustingusi ir jos veikla ne 
visuomet galima pavadinti. 
Taip pat nereikia manyti, kad 
naują asmenį į vadus tuojau 
rinkėjai turi pripažinti vertu, jei 
jie jo ne tik nepažįsta, bet ir 
pažinti negali. Jei čia demokra
tijos nėra pačioje struktūroje, tai 
demokratija bent šiek tiek 
reiškiasi rinkimuose, kai už 
vieną ar daugiau kandidatų ne 
vienodai pasisakoma. 

Prie demokratijos mes dar ne
same pripratę ir ja mažai naudo
jamės. Ją greičiau suprantame 
tik kaip žodį, kuris reiškia tau
tos valdymą, bet jai neduodame 
tos prasmės, kurią ji turi ir kaip 
ji yra suprantama laisvajame ci
vilizuotame pasaulyje. Demok
ratija bet kokioje išeivijos orga
nizacijoje reikalinga bent tiek, 
kiek reikia pagarbos asmeniui 
ir tolerancijos kitaip galvojan-

JAV LB KULTŪROS TARYBOS VIII 
PREMIJŲ ŠVENTEI ARTĖJANT 

Pasikalbėjimas su JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Ingrida Bubliene 

Ingrida Bublienė, JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūro6 tarybos pirmininkė. 

— Malonėkite išvardinti šių 
metų Premijų šventės laurea
tus. 

— Man malonu ne tik išvar
dinti 1987 m. laureatus, bet 
Kultūros tarybos vardu juos pa
sveikinti ir pasidžiaugti jų įnašu 
i lietuvių išeivijos kultūrą. Tei
singai VH-je Premijų šventėje 
Lietuvių Bendruomenės Litera
tūros premijos laureatas poetas 
Bernardas Brazdžionis pasakė: 
„Taigi visko mums reikia ir dar
bo dienų ir šiokiadienių ir iš
kilmingų švenčių, nes mūsų 
šauksmas lietuvybė! Mūsų 
malda: Lietuva, Lietuva! Mūsų 
siekis: Lietuvos laisvė! Ir pro
cesija vis eina ir eina". 

Todėl ir džiaugiamės, kad į šių 
metų procesiją įsirikiuoja šie 
laureatai: Lietuvių Bendruome
nės Li teratūros premijos 
laureatas rašytojas Antanas 
Gustaitis. Žurnalisto premijos 
laureatas kun. Pranas Garšva, 
Teatro prmijos laureatas Petras 
Maželis, Dailės premijos 

laureatė dail. Ada Sutkuvienė. 
Muzikos premija atiteko Žile
vičiaus - Kreivėno muzikologi
jos archyvui, tuo pagerbiant 
muzikologą Juozą Kreivėną, 
paaukojusį savo gyvenimą 
lietuvių muzikos kultūrai. LB 
Literatūros premijos mecenatas 
yra JAV LB krašto valdyba, o 
visų kitų premijų mecenatas 
Lietuvių Fondas. Apie laurea
tus kvir ;iu pasiskaityti specia
liai y. ns skirtą „Draugo" 
kultūrinį priedą, kuris išeis 
gegužės 7 d. 

— Kai kas galvoja, kad 
lietuvių išeivijoje per daug 
konkursų, per daug premijų. 
Taipgi nepaslaptis, kad yra 
m a n a n č i ų , jog J A V LB 
K u l t ū r o s t a r y b a galėtų 
kiekvieneriais metais išskirti 
d idesn į skaičių ku l tū ros 
darbuotojų ir juos pagerbti 
p r e m i j o m i s . Kok ia J ū s ų 
nuomonė? 

— Gyvename demokratiniame 
krašte, tad kiekvieno nuomonė 

yra ver t inama. Visuomet 
vieniems ko nors per daug, 
kitiems per mažai. Ir labai 
natūralu, kad žmogus visais 
atžvilgiais negali būti patenki
namas. 
Kultūros taryba pastoviai kas

met skiria penkias premijas. 
Šalia šių kai kuriais metais ski
riamos ir konkursinės'premijos. 
O jei kas mano, kad čia per daug 
premijų skiriame, tai norėčiau 
palyginti su pavergtos Lietuvos 
Kultūros ministerijos skiriamo
mis premijomis, kurių skaičius 
kasmet siekia net devynias. O 
kur dar kolūkių ir kitų institu
cijų premijos. Taip pat paverg
tos Lietuvos premijos yra irgi pi
niginės. O kas liečia išskyrimą 
didesnio kultūros darbuotojų 
skaičiaus, tai reikia pasakyti, 
kad jų skaičius taptų lyg ir per 
didelis. Juos, manyčiau, būtų 
sunku išryškinti ir įvertinti, nes 
kiekvienas, kuris savo veikla 
prisideda prie išeivijos gy
vavimo, yra vertas premijos. 

— Kartais pasigirsta nepa
sitenkinimų Kanadoje. Ren
giamos bendros šokių ir 
dainų šventės, rengiami ben
dri teatro festivaliai ir t.t. 
Kodėl gi Kanados lietuviai 
i š sk i r i ami iš P remi jų 
švenčių? 

— 1980 m. man perėmus JAV 
LB Kultūros tarybos pirminin
kės pareigas iš buvusio pirm. 
rašytojo Aleksandro Radžiaus, 
vicepirm. Viktoro Mariūno 
pasiūlymu buvo pradėtas Pre
mijų švenčių rengimas. Tuo 
metu ir buvo apsiribota tik JAV 
gyvenančiais, išskyrus Lietuvių 
Bendruomenės Li tera tūros 
premiją, kuri gali būti skiriama 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
kūrėjams. Premijų šventės 
rengiamos JAV LB Kultūros 
tarybos vardu. 1981 m. JAV LB 
IX-tosios tarybos ji buvo 
oficialiai pripažinta ir tapo 
tradicija. Reikėtų manyti, kad 
kada nors abiejų kraš tų 
Kultūros tarybos gal ir surengs 
bendrą premijų šventę. 

— Premijų šventė kiekvie
nais metais rengiama skir
tinguose miestuose. Šiemet 
šventė b u s Los Angeles 
mieste. Kas yra Jūsų pagrin
diniai talkininkai? 

— Premijų šventes, kaip 
žinote, rengia Kultūros taryba. 
Tarybos tikslas yra, kad šventė 
vyktų kasmet kitoje lietuvių ko
lonijoje. Tuo būdu kiekvienai 

kolonijai su t e ik i amas tam 
tikras prestižas ir proga arčiau 
pažinti savo kūrėjus. Šių metų 
šventę organizuoja LB Los 
Angeles apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkauja Edmun
das Kul ikauskas , ir jiems 
t a lk ina LB S a n t a Monica 
apylinkė ir LB Vakarų apygar
dos valdyba. 

— Kas VHI-oje Premijų 
š v e n t ė j e a t l i k s m e n i n ę 
p r o g r a m ą ? 

— Man malonu pranešti, kad 
meninę dalį atliks aktorė Rasa 
Allan Kazlas-Lišauskaitė iš 
New Yorko. Tai neeilinė aktorė. 
Ji anksčiau sėkmingai reiškėsi 
Detroi to l ie tuvių dramos 
sambūriuose, o nuo 1969 m. 
vaidina įvairiuose New Yorko 
teatruose. Passtoviai vaidino 
Richard Morse mimikos teatre. 
Gastroliavusi Europoje, Arti
muosiuose Rytuose ir dalyva
vusi tarptautiniame festivalyje 
Islandijoje. Yra vaidinusi JAV 
universitetuose ir simfoninių 
orkestrų es t radose . Atliko 
pagrindinį vaidmenį frime 
„Can't stop the music". Taip pat 
yra pasirodžiusi ir įvairiose te
levizijos laidose. Be to, yra 
dramos mokyklos lektorė. 
Premijų šventėje ji atliks Mairo
nio „Čičinską". Programą taip 
pat paįvairins populiarus Los 
Angeles vyrų kvartetas. 

— J ū s pradė jo te , J ū s ir 
t ę s i a t e P r e m i j ų š v e n č i ų 
rengimą. O kok ia gi J A V 
kraš to va ldybos ir JAV LB 
ta rybos n u o m o n ė ? 

— LB k raš to valdyba 
džiaugiasi ir remia rengimo pas
tangas . Šventė y ra tapusi 
tradicine Lietuvių Bendruo
menės p a v a s a r i n e mūsų 
kultūros apraiška. Pirmąją 
Premijų šventę taip sveikino 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
St. Barzdukas: „Džiugina du 
faktai: pati Premijų įteikimo 
šventė, pirmoji tokia lietuvių 
išeivijos gyvenime; premijos 
įteikiamos įvairių darbo sričių 
darbininkams. Taigi einame 
keliu, kuriame matyti mūsų 
tautos dvasios gajumas ir at
sispindi kultūrinis įvairumas. 
Malonu, kad Kultūros taryba 
ieško ir randa priemonių kūry
bai skatinti. Turime tai, ką nu
rodo Lietuvių charta: kiekvieno 
lietuvio priedermė sudaryti 
sąlygas tautinei kultūrai". 

Kaip anksčiau minėta, šventė 
buvo patvirtinta IX LB tarybos 
III sesijos 1981 m. Bostone. 

Baigiant šį pasikalbėjimą no
rėčiau išreikšti keletą bendrų 
minčių. Džiugu, kad mūsų 
spaudos puslapiuose kasmet 
pasirodo įvairių nuomonių apie 
Laureatus bei premijas. Tai 
demokratiško krašto reiškiniai. 
Taip pat dėkoju premijų mece

natam, JAV LB krašto valdybai 
ir Lietuvių Fondui. Tačiau 
skaudu, kai išeinam prieš 
kūrėjus, remdamiesi ne tikrais 
faktais ar pavydo bei kitais as
meniškais išvedžiojimais vedini. 
Visoms premijoms skirti buvo 
sudarytos atskirų šakų žinovų 
komisijos. Tad kviečiu išeiviją 
džiaugtis pasiektais laimėjimais 
kultūros srityje ir sveikinti 
laureatus, nes jie kiekvieno 
mūsų kasdienybę praskaidrina. 
Kviečiu visus kuo gausiausiai 
dalyvauti VIII Premijų šventėje, 
kuri rengiama gegužės 15 d. Los 
Angeles, Calif. 

Pagarba laureatams ir geriau
sios sėkmės rengėjams ir talki
ninkams. p t r 

Indrė Toliušytė deklamuoja Mairo
nio minėjime balandžio 10 d. 
Neo-Lithuanų surengtame Maironio 
minėjime. 

Nuotr. Vyt. Račkausko 

NEBEREIKĖS VIZŲ 

Helsinkyje pranešta, jog yra 
galimybė, kad Sovietu Sąjunga 
keisianti savo sistemą, pagal 
kurią norintieji keliauti po 
Sovietų Sąjungą turi išsirūpinai 
vizas. Lev Zaikov. laikom- , 
trečiu svarbiausiu asmeniu Sov. 
Sąjungoje, pareiškė: „Manau, 
kad palengva krvpstame į 
sistemą, leidžiančią užsienie
čiams turistamas keliauti po 
Sov. Sąjunga be vizų". Jo 
nuomone. Suomija būsianti pir
moji valstybė pasinaudojanti 
šiuo potvarkiu. 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

JUOZAS ŽYGAS 

čiam. 

Dievas gyvena visuose 
žmonėse, bet ne visi žmonės 
gyvena Dievuje. Kaip lempa 
negali degti be ugnies, taip 
žmogus negali gyventi be Dievo. 

Rytų išmintis 

Nesupran tu , kaip gali 
gyvenimą pakelti tas žmogus, 
kuris apie save dažnai mąsto, 
bet apie Dievą nieko nežino ar
ba nenori žinoti. 

Vos spėjus nueiti į balsavimų būstinę, tuojau atėjo 
ir vadovybė. Patalpa jau pilna politvadovų, aktyvo ir, 
žinoma, ir visi žydukai. Iš kur jie suuodė, kaip reikia 
tokiu atveju elgtis? Greičiausiai „savieji" jiem? pasakė. 
Rinkimų būstinė mažai kuo skyrėsi nuo esamų kitur 
pasaulyje, nebent tik tuo, kad pilna plakatų. 

Nė vieno balso liaudies priešams! Ir panašūs šūkiai. 
Buvo įrengta ir uždanga, reiškia, slapti rinkimai. Tik 
nežinia, kas būtų buvę tam, kuris būtų pabandęs tuo 
slaptumu pasinaudoti. Lapelius reikėjo į voką viešai, 
atvirai įdėti. Nenusisukus ir ne į kampą įlindus Paskui 
aukštai iškėlus įmesti į urną. Komunizmas yra reli
gija, tad turi ir savo ritualus. 

Praėjus rinkimams, keletą dienų buvo lyg atoslū
gis. Tad vienas kitas pabandė aplankyti savo tėviškes, 
bendrai išvykimas buvo gana sunkiai gaunamas. 
Atrodo, politiniai kadrai rinkimų eiga buvo patenkinti, 
tad šiek tiek apynasrius atleido. Visiems gerai žinoma, 
kad, kai žmones prispaudžia vargai ir bėdos, tai pra
deda visokie gandai kursuoti, atsiranda visokios prana
šystės. To neišvengė ir bolševikmetis. Nors žmonės 
vienas kito ir bijojo, tačiau tai nesulaikė nu'1 gandų 
.sklidimo. 

Vienas mūsų leitenantas parvažiavo į tėviškę, 
Otto Bismarck kažkur Dzūkijoje prie buvusios demarkacijos linijos. 

P. S. 

Po keletos dienų grįžęs, pradėjo pasakoti apie kažkokį 
aiškiaregį vaiką. Sako, kažkur Vilniaus krašte (vie
tovę jau užmiršau) yra aiškiaregys — turįs pranašavimo 
galią. Kalbėdamas apie ateitį, jis pasakęs, kad da
bartinė santvarka teišsilaikys tik vienerius metus ir 
septynias dienas. To pasakojimo mes visi klausėmės 
su dėmesiu. 

Tai pastebėjo politvadovas, be to, jau jie šiek tiek 
lietuviškai suprato, tad pradėjo teirautis. Taip pagauti 
negalėjome nei paneigti, nei ką nors protingo sugalvoti. 
Tad papasakojo jam viską, ką buvo girdėjęs. Jis išklau
sęs nusijuokė: „tovarišč leitenant" — jūs mokytas 
žmogus, raudonosios armijos karininkas ir tikite bobų 
plepalais! Na, kaip jūs galvojate, kas mums atsitiks? 
Galvojate, kad mes čia tik į svečius atėjome? Ką 
pasakysite? Visas reikalas buvo maždaug už durnys
tę palaikytas — pasijuokta, bet nežinia, ar buvo pilnai 
užmirštas. 

Per vežimus tas leitenantas buvo išvežtas, gal ir 
ta pranašystė prie to prisidėjo! Beje, po daugelio metų 
man vėl teko apie tą vaiką girdėti, sako, vokiečių 
laikais žmonės pas jį kaip į atlaidus rinkosi. Neteko 
girdėti, ką jis toliau pranašavo. Bet teko sutikti vieną 
mokytoją, kuris pats ten buvo ir buvo labai paveiktas. 

Vis negalėjo Suomijos užmiršti 

Nežiūrint visų kalbų apie didžiąją tėvynę ir rau
donosios armijos nenugalimumą, atrodo, ir ta armija 
rakštį po nagu turėjo. Tai buvo Suomija! Ką kalbėję 
nekalbėję, būdavo, ir vėl prie Suomijos sugrįždavo. 
Jeigu pamoka prasidėdavo apie tai, kaip raudonoji ar
mija sumušė japonus Mongolijoje prie Chalshin-Golo, 
tai vis vien pasibaigdavo sunkiomis kovomis prie Man-

nerheimo linijos. Iš to buvo galima suprasti, kad suo
miai jiems daug kraujo nuleido. 

Atsiųstųjų rusų tarpe buvo ir tokių, kurie dalyvavo 
Suomijos operacijose. Atrodė, buvo gerai išperti, tad 
sėdynes dar niežtėjo. Negalėjo jie sakyti ir gal net 
suprasti, kad keletos milijonų Suomija raudonajai ar
mijai leido kraują, tad jie aiškino, kad kova vyko prieš 
viso pasaulio kapitalizmą. Tokios kalbos šiek tiek 
mažino jų skausmą ir pažeistą ambiciją. Jeigu že
mesnieji kadrai čiaudėjo ir kasėsi sėdynes, tai aukš
toji vadovybė padarė išvadas, kad ..nenugalimoji" ar
mija yra neparengta. Tad reikėjo ja iš naujo rengti. 
Žinoma, parengimas vyko rusiškais metodais. 

Petras Didysis su bizūnu vedė i civilizaciją, prie
varta bajorams barzdas skuto ar rovė. Vėliau prievarta 
visus vertė „tripečiu" žegnotis, prievarta bruko 
„kantičkas". Maršalas Timošenko išleido įsakymą, kad 
..kariuomenę reikia mokyti tik to, kas kare reikalinga 
(kaip su tuo derinosi politinės pamokos?), ir tik taip, 
kaip vyksta kare". Tad ir prasidėjo varginimai. Nesi
baigia žygiai. Tai puolamieji, tai gynimosi. Nakties 
metu staiga pakelia ir reikia bėgti ir atmušti tariamą 
priešą. Forsuoti žygiai, penkių kilometrų bėgimas su 
dujokaukėmis — prieš tai nepabandžius bėgti 100 
metrų. 

Jiems labai didelį įspūdį (ir daug žalos^ padarė 
suomių pašliūžininkai. Maži suomių pašliūžininkų 
dalinėliai veikdavo net porą šimtų kilometrų už fron
to linijų. Sprogdindavo tiltus, geležinkelio linijas, buvo 
nutraukę geležinkelį, jungiantį su Murmansku. Pul
davo aerodromus ir sandėlius. Tad visi už pašliūžų! 

(Bus daugiau) 

i 
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STIPRYBĖ 

Estijos garbės konsulo Jaak Treiman 
žodis lietuviams 

Minint Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 70 m. 
sukaktį, Los Angeles lietuviams 
žodį tarė Estijos konsulas Jaak 
Treiman, su kurio mintimis 
turėtų susipažinti platesnė 
auditorija. Čia pateikiama su
trumpinta jo kalba. 

Nepriklausomybės minėjmų 
dienomis dažnai kalbama apie 
praeitį. Iškalbingai ir jausm
ingai dažnai pasakojamos ir 
kartojamos kovų ir pergalių is
torijos. Bet nedaug naudos iš 
praeities, jei žvilgsnio neper-
keliame į ateitį. 

Turėti ateities viziją 

Gyvename jaudinančius lai
kus. Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje žmonės viešai pareiškia 
savo jausmus ir norus ne tik so
vietų valdžiai, bet ir visam pa
sauliui. Tai darydami, jie atsi
duria pavojuje būti pašauktiems 
į kariuomenę, sumuštiems, 
uždarytiems į (psichiatrines) 
ligonines, tardomiems ar pri
verstiems emigruoti. 

Lietuviai, latviai ir estai 
Pabaltijo valstybėse žino, kas jie 
buvo ir kokia jų praeitis. Tai 
duoda jiems stiprybės. Bet jie 
taip pat turi ateities viziją. Jų 
vizijoje, — tai laikas, kada nebe
bus (rusų) kolonijos ir galės nau
dotis pagrindinėmis laisvėmis, 
kas yra kiekvieno žmogaus pri
gimta teisė. 

Ar mes turime tas pačias vizi
jas, kaip mūsų broliai ir seserys 
Pabaltijo valstybėse? Minint 
nepriklausomybės sukaktis, 
kalbėtojai dažnai kalba apie 
„laiką, kada Pabaltijo valstybės 
vėl bus laisvos ir nepriklauso
mos". Bet ar mes iš tikro pa
tikime kalbėtojų žodžiams? O ar 
ir patys kalbėtojai iš tikro tiki, 
ką sako? 

Nekalbėti bendrybėmis 

Kad Pabaltijo valstybės išsi
laikytų ir vėl atgautų nepri
klausomybę, mes turime turėti 
ateities viziją ir ja tikėti. Tikras 
tikėjimas veda į akciją. Turime 
atsikreipti į kitataučius, nebal-
tiečius. Savo akcijoje turime 
būti ištvermingi. Kitataučiams 
turime aiškinti, kas šiuo metu 
vyksta Pabaltijo valstybėse. Jie 
apie tai turi nuolat girdėti. 
Kalbėti turime ne bendrybėm, 
bet pateikti faktus. Tiesa yra 
mūsų stiprybė. 

Pagaliau mes patys turime 
tikėti tuo, ką sakome. Jei ne
tikės kalbėtojas, nepatikės nė 
klausytojas. 

Ateities vizija turi suteikti 
mums jėgų įveikti mūsų ne
drąsumą atsidurti dėmesio cen
tre. Mes turime noriai eiti į 
viešas demonstracijas, kai iš
kyla reikalas. Mūsų tautiečiai 
savo tėvynėse neišsigąsta gink
luotų pajėgų, policijos šunų ir 
kalėjimų. Ar mes galime su
klupti prieš savo nedrąsumą? 

Jei pasiseks, oficialus estas bė
gikas, pritariant Los Angeles 
Maratono komitetui, atvyks iš 
Estijos ir kovo 6 maratono 
lenktynėse gins nepriklausomos 
Estijos spalvas — mėlyna, juo
da, balta. Jis planuoja vėl grįžti 
į Estiją, pademonstravęs savo 
įsitikinimus. Ar mes nenorime 
pademonstruoti savo įsitiki
nimų, niekuo asmeniškai ne
rizikuodami? tik susirinkime 
kovo 6 nurodytoje vietoje sukelti 
ovacijas visiems baltų bė
gikams (gaila, lietuvių nebus — 
jk), kad tai matytų kitataučiai. 

Dirbti su abiem partijom 

Pabaltiečiai turime dirbti 
vieningai savo tarpe ir stengtis 
laimėti aktyvių talkininkų iš 
nebaltų tarpo. Kai iškyla Pabal 
tijo valstybių laisvės klausimas, 
turime būti pasiruošę užmiršti 

priklausymą Amerikos politi
nėms partijoms. Reikia siekti 
paramos iš visų partijų, ir, ga
vus tos paramos, parodyti 
dėkingumą. Pabaltijo valstybių 
interesai negali būti surišti tik 
su viena partija. Mūsų spren
džiamos problemos — tiesa, 
laisvė ir žmogiškoji vertė — ne
gali priklausyti vienai partijai 
ar grupei. Nors planuoju pasi
likti respublikonų partijoje, 
tačiau pasiruošęs siekti talkos 
ir siūlyti savo paramą ir 
demokratams, kurie remia Pa
baltijo valstybes. Ir jei kurie 
nors respublikonai atsisako mus 
paremti, pasiruošęs nuo jų pasi
traukti. 

Šie keli sveikinimo žodžiai ne
galėjo nurodyti būdų, kaip 
mūsų tautos galėtų pasiekti 
norimos ateities. Netrukus ture- • 
sime kitą progą išgirsti naujų 
idėjų, labiau detalizuotų, — 
Baltų Laisvės lygos organizuo
jamoje žmogaus teisių konfe
rencijoje, kuri įvyks kovo 19 d. 
Universal Sheraton viešbutyje. 
Tuos klausimus nagrinės pajė
gūs specialistai. 

Jei mes, planuodami ateitį, ja 
tikėsime, užsibrėžtus tikslus 
pasieksime. 

J . Kj. 

Laiškas 
AIŠKINUOSI 

A. JUODVALKIUI IR 
VISUOMENEI 

Reaguodamas į mano pokalbį 
apie artėjančią šokių šventę su 
Algimantu Gečiu, išspausdintą 
„Draugo" 1988.m.25 laidoj, An
tanas Juodvalkis 1988.IX.5 
„Drauge" paskelbtame laiške 
stebisi minėto pokalbio netiks
lumais bei neaiškumais, pri
mindamas, jog A. Gečys nuo 
1987.XI.15 nebėra JAV LB vice
pirmininkas, o V n i šokių šven
tės rengėjų tarpe jo pavardė irgi 
neegzistuojanti. 

Į A. Juodvalkio laišką atsaky
siu maždaug ta pačia tvarka, 
kaip jo aiškinama ar klausiama. 

Įsipareigojęs talkint i VIII 
Laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventės (toliaus — 
šventės) populiarinimui spau
doje, pageidavimus, kur apie ką 
rašyti, su kuo daryti interview, 
gaunu iš šventės rengimo k-to 
spaudos k-jos pirm. Kazio Mile
rio. Jo paprašytas 1987 m. 
lapkričio 8 A. Gečiui pasiunčiau 
klausimus. Štai kodėl rašiau 
pirmajam klausime „... į vicepir
mininko postą". Dėl kelių 
priežasčių su atsakymais buvo 
nudelsta. Juos Gečys man pa
siuntė tik 1988.III.1. Kadangi 
per beveik keturis mėnesius 
įvyko pasikeitimų (prisidėjo 
Punsko bei Australijos grupės, 
dar šis tas), su atsakymais siųs
tame laiške Gečys kaip tik 
priminė, kad turėsiu šį tą modi
fikuoti. Dėl titulo įspėjo: „Pir
mojo klausimo pirmajį sakini 
prašyčiau pakeist i „... pa ts 
tapdamas k ra š to valdybos 
reikalų vedėju-administrato-
rium". Kai atsakymus skubotai 
lydžiau į vientisą pokalbį, susi
rūpinęs vieno klausimo beveik 
ištisai perrašymu, titulo pakei
timo reikalą visiškai pamiršau. 
Labai nemalonu, kad atidžius 
skaitytojus, kaip kolega Juod
valkis, suklaidinau, o užvis 
bjauriausia, kad Algimantui 
Gečiui padariau nuoskaudą, už 
kurią jį viešai atsiprašau. 

I tai, ką laiške pradeda žodžiu 
„Trečia", A. Juodvalkiui atsa
kau: taip, šventės rengėjų k-te 
yra du JAV LB kr. v-bos 
atstovai — Ingrida Bublienė ir 
Algimantas Gečys. Tiesa, kad 
ankstesnių oficialių šventės 
blankų paraštėje buvo tik I. 
Bublienės pavardė, bet naujuo-

KRIKŠTYNOS - GRAŽI 
PALR7LIU ŠEIMOS 

ŠVENTĖ 

Pensininkų lietuviškajame 
telkinyje krikštynos retenybė. 
Bet taip nutiko mūsų nedidelėje 
gražioje lietuvių kolonijoje. 

Žinoma, ne pensininkų 
amžiaus šeima susilaukė naujos 
žemės keleivės, bet Jadvygos ir 
Juozo Paliulių sūnūs Arūnas ir 
marti Karolina Paliuliai, šiuo 
metu gyveną Paryžiuje. Jaunie
siems Paliuliams graži dukra 
gimė Paryžiuje. Tačiau jos 
tėveliai ir seneliai norėjo, kad ji 
būtų pakrikštyta Amerikoje 
Daytona Beach, Floridoje. 

Ši reto grožio šventė-krikš-
tynos įvyko kaip tik Kristaus 
prisikėlimo šventėje — Velykose 
balandžio 3 d. Epiphany katali
kų bažnyčioje Port Orange. 
Krikšto apeigos būna labai gra
žios, iškilmingos, atliekamos šv. 
Mišių metu. Tad šiuo atveju 
buvo pakrikštyta lietuvaitė var
du Lina, Aušra, Jadvyga 
Paliulytė. 

Šv. Mišias atnašavo jaunas 
amerikietis kun. Christopher 
Hofman, kuris, pradėdamas 
pamaldas, pažymėjo, kad šian
dieną bus krikštijama lietuvaitė 
Lina Aušra Jadvyga ir prašė 
visų pasimelst i už naują 
katalikų Bažnyčios narę. Jis pa
kvietė krikšto tėvą Vytenį Ra-
sutį paskaityti specialią krikš
to maldą lietuviškai. 

Krikšto tėvai buvo Arūno 
sesutė Regina Paliulytė-Simo-
naitienė ir Vytenis Rasutis. 
Drauge su krikšto tėvais prie al
toriaus krikšto apeigose daly
vavo ir tėvai Karolina ir Arūnas 
Paliuliai. Šiose pamaldose daly
vavo ir gana gausus būrys šios 
kolonijos lietuvių. 

Baigus krikšto apeigas, kuni
gas paėmė tik ką pakrikštytą 
mergaitę, iškėlė ją an t rankų 
aukštai ir parodė pamaldų daly
viams, pažymėdamas, kad ji 
tapo katalike, o naują Bažnyčios 
narę pamaldų dalyviai pasveiki
no audringais plojimais, o jaut
resnieji net pravirko. 

Tuojau po pamaldų ir krikšto 
apeigų apie penkiasdešimt 
Paliulių šeimos giminių bei 
artimųjų susirinko į Jadvygos ir 
Juozo Paliulių namus vaišėms. 
Regina Paliulytė-Simonaitienė, 
vadovavusi programai, vaišes 
pradėti pakvietė dr. Vytautą 
Majauską, kuris trumpame, 
jautriame žodyje prisiminė visą 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED REAL ESTATE 

Po krikštynų Poncet Inlet, Fla. Iš kairės: Regina Paliulytė-Siemoneit laiko 
kūdiki, kūdikis — Lina Aušra Jadvyga Paliulytė, motina Karolina Paliulienė 
ir tėvas Arūnas Paliulis. ^ ^ ^ R a s u t i e n ė 8 

šiuose — abi pavardės. Kokia gi 
dingstimi būčiau gavęs kol. 
Milerio „įsakymą" A. Gečį 
kalbinti, jeigu jis nebūtų į 
šventės ruošimą įveltas? Ir argi 
kol. Juodvalkiui neužteko pa
ties A. Gečio aiškinimų at
sakyme į mano pirmąjį klau
simą? 

Belieka tik atsakyti į kol. An
tano paskutinę, jau linksmąją 
laiško dalį. Taigi, ar galima 
Lenkijos padėtį lyginti su Lie
tuvos? Man regis, kad pridėjęs 
pastabėlę ,,ne ką laisvesnė" jau 
labai, labai pakankamai „pasi-
kloniojau" satelito statusui. 
Turi jeruzelskiai ten savo gula
gus, psichiatrines ir visas kitas 
priemones tautai tramdyti, kaip 
ir kiekviena komunistinė šalis. 
Nėra reikalo prieš šventę dau
giau apie tai kalbėti. Tik 
pasakysiu, kad mano pokalbio 
su A. G. kontekste „ne ką lais
vesnė" neatšaukiamai tiko. Ir 
dar priminsiu, kad debatuose su 
Jim Carteriu Geraldui Fordui 
dabartinės Lenkijos „laisvė" 
reiškė „išsitrėmimą" iš Baltųjų 
rūmų... 

Baigdamas džiaugiuosi, kad į 
mano lepsusą (nepakeitimą A. 
Gečio titulo, kaip jis prašė) 
pirmasis reagavo ne koks is
teriškas ekstremistas, o nuo
saikus kolega Antanas Juodval-
k l s Alfonsas N a k a s 

Paliulių gražią šeimą, pasveiki
no senelius, sulaukusius dar 
vienos dukraitės, jaunuosius 
tėvus ir mažąją Linutę Aušrelę, 
Jadvygą, linkėdamas šeimos 
laimės, džiaugsmo, kad jaunoji 
Paliulytė užaugtų gera lietu
vaitė ir sektų senelių ir tėvelių 
lietuviškos veiklos keliu. Žodį 
baigė visiems sukalbėjus Tėve 
mūsų maldą. Trumpą, kultūrin
gą meninę programą atliko 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, 
svečius supažindinusi su Mila
šiaus kūryba ir lietuviškai pa
deklamavo jo kūrybos eilėraštį 
„Lietuva", o tą patį eilėraštį 
p rancūziška i padeklamavo 
aktorė Karolina Paliulienė. Šių 
eilučių autorius svečių vardu 
padėkojo Jadvygai ir Juozui 
Paliuliams už svetingą pri
ėmimą, Karolinai ir Arūnui 
Paliuliams išauginti naująją 
šeimos narę šaunia lietuvaite, 
kad ji užaugusi nepamirštų 
tėvelių ir senelių gimtinės 
Lietuvos. 

Mažosios Linutės, Aušrelės, 
Jadvygėlės tėveliai, aktyvūs 
lietuviai, savo lietuv^ka veikla 
Paryžiuje atstovauja ^otuviams 
ir Lietuvai. Arūnas yra Dreifus 
Co. žemės ūkio produktų 
supirkimo direktorius, o jo 
žmona Karolina TV aktorė, 
vakar inėse žiniose dažnai 
primenanti Lietuvos problemas. 
Ji parašė ir pastatė puikų 
veikalą iš Nijolės Sadūnaitės 
gyvenimo Paryžiuje. Jį stebėjo 
aukšti Prancūzijos pareigūnai ir 
visuomenės atstovai. 

Gediminas Lapenas paskaitė 

savo humoristinės dienai pa
rinktos kūrybos. 

Svečių tarpe buvo gausus bū
rys lietuviškojo jaunimo, suskri-
dusio iš įvairių Amerikos vietų 
ir iš Paryžiaus. Gėrėjomės jau
nųjų žmonių pasakytomis kal
bomis, sveikinimais. Kalbos hu
moru perpintos, nuotaikingos, 
trumpos, jaunųjų Paliulių šei
mos nuotaikas atspindinčios. 
Linkėjimus išreiškė Lidija ir 
Vytenis Rasučiai, iš Paryžiaus 
atvykę Karolinos ir Arūno drau
gai TV aktorė Katerina ir Pily
pas Blanchard, dr. Martynas Si
monaitis. 

Buvo pakelti šampano tostai 
už senelius ir už jaunąją Paliu
lių šeimą ir palydėti Ilgiausių 
metų linkėjimais. 

Netrukus suskambėjo gražios 
lietuviškos dainos. Prie pianino 
šaunus dainorius Vytautas 
Beleška. Puikiai skamba jauni
mo ir vyresniųjų sutartinės. 
Puiki, šventiška nuotaika. 

Pabaigoje Jadvyga ir Juozas 
Paliuliai, svetingų namų šeimi
ninkai, ir jaunieji Karolina ir 
Arūnas Paliuliai šiltu žodžiu 
padėkojo visiems svečiams už 
dalyvavimą šioje gražioje jų 
šeimos šventėje, už dovanas ir 
draugiškumą, visiems pro
gramos dalyviams už sudarymą 
jaukios nuotaikos ir pažymėjo, 
kad ši šventė, svečių linkėjimai 
lieka jų širdyse, kaip brangūs 
prisiminimai. 

Ši Paliulių šeimos šven-
tė-krikštynos visiems paliko 
malonų įspūdį. 

Ju rg i s Janušai t is 

Reikalingos lietuviškai-anglišKai 
kalbančios padavėjos. F.T./p.t. 
Skambinu 737-9187. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95tb Stret 

Tel. — GA 4-8654 

VIII L.P.L. Tautinių Šokių 
Šventės bilietai 

ŠOKIŲ Šventei gaunami COPPS Coliseum ir Kanadoje 
„BASS" bilietų pardavimo vietose. Bilietų kainos: 
$12, $15, $18, Kanados doleriais. 

Užsakyti PAŠTU visokius bilietus šiuo adresu: „TALKA" 
—bilietai, 830 Main Str., E., Hamilton, Ont., L8M 1L6. 
Čekį siųsti už bilietus ir registruoto laiško persiuntimo 
išlaidas. 

Atskirų Šventės Renginių bilietus Hamiltone platina šie 
asmenys: 
Susipažinimo Vakaro, šeštadienį, ($10.) — J. Stankus. 
Suaugusių BANKETO, sekmadienį. ($30.) — 
Bernardas Mačys, tel. 632-4558 
Jaunimo BANKETO, sekmadienį, ($20.) — J. 

B a j o r a i t i s , 
tel. 549—3483 

TORONTE — tik BANKETŲ ir Susipažinimo vakaro bilietus 
platina Alfa Juozapavičius, 239-0995. (T. Šokių Šventei 
— „BASS" kioskuose.) 

ČIKAGOJE visokius bilietus — J. Vaznelis, „GIFTS 
INTERNATIONAL", 2501 W. 71 St.. tel. 471-1424. 

KLIVELANDE visokius bilietus — V. Staškus „TAUPA", 
Kred. Koop., 767 E., 185 str., tel. 481-6677. 

Bilietų ir aukų informacija: Juozas Krištolaitis, tel. 
416-689-5733. Hamiltone T. Šokių Šventės renginiai pra
sideda: penktadienį, liepos 1 d. Tautodailės Paroda, šeš
tadienį, liepos 2 d. SUSIPAŽINIMO šokiai; sekmadienį, liepos 
3 d., 3 v.p.p. ŠOKIŲ ŠVENTĖ ir 7.30 v.v. BANKETAI Con-
vention Centre, atskirose salėse senimui ir jaunimui. 

J . K. 

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 didelio 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 

UETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

rStšgį KOMPIUTERÎ  
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąžt-" 
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - IHSURANCE 
6529 S. KEDZIE 
- l — į 

GREIT IR-SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

&Ė9įm 
K L J U 9 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI M> 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
t 

284-1900 

Jei norite|>ąrduoti arpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią-
agentūrą, prašome skambinti Danutsi 
Šcerbaltei Maysr dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

Namas apžiūrėjimui sskmad., 
balandžio 24 d. 1-4 v.p.p. 3549W.78th 
St. 6 kamb. mūras, vieno sav. gyventas 31 
m.; mod. virtuvė ir vonia; ištisas rūsys; 
šildomas 2 auto. garažas; aluminio „trim"; 
didžiulės rūbinės; naujas stogas ir šildymo 
sistema; daug priedų. Skubėkite apžiūrėti! 

Namas apžiūrėjimui sskmad., 
balandžio 24 d. 1-4 p.p. 3607 W. 58trt 
Place. 3 mieg. 4 m. amžiaus mūras! 20 pė
dų virtuvė su daugybe ąžuolinių spintelių. 
1 % prausyklos; ištisas rūsys; didžiulis ba
seinas; centraiinis šaldymas; daug priedų. 
Puikus pirkinys. Apžiūrėkite dabar! 

No. 182 — 53 & PutssM. Dailus, švarus 
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-valg ; 
vonios kamb. keramikos plytelių; ištisas 
rūsys; centraiinis šaldymas; aluminio 
„trim"; potvynio kontrolė; nauji elektros 
laidai; 1Vi auto garažas; didelis kiemas; 4 
namų apyvokos įrengimai. Namas puikiam 
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar. 

No. 192 — GarflsM Rldgs Spsclal: 3 
mieg , 30 metų mūras; moderni virtuvė ir 
vonia; gražus įrengtas rūsys su baru; 
didžiulis 2 auto. garažas su dirbtuvėle; 
sklypas profesionaliai išplanuotas; didelis 
baseinas ir atvira veranda pasidžiaugt va
saros saule; aluminio „trim"; centraiinis 
šaldymas; nauji kilimai; daug priedų. 
Puikus pirkinys. Skubėkite! 

«•—«*•• 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 635-516t 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

Sav. parduoda „condo" 63 & Pulaski 
apylinkėje; 2 mieg. kamb., 1 
prausykla; 3-čiame aukšte. Išlaikymas 
kainuoja mažai. $52,500. Apžiūrėti 
susitarus, tai. 974-2951. 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 

išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas: „ / wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

i 
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SKAMBA LIETUVOS 
VARDAS 
K. BARONAS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. balandžio mėn. 21 d. 
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Bostono tautinių šokių sambūris, pernai atšventęs savo gyvavimo 50 metų sukaktį. Viršuj kairėj 
— vadovas Gediminas Ivaška. 

Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ JUNGIASI 
AUKSINIS BOSTONO SAMBŪRIS 

Ona Ivaškienė — Bostono tautinių 
šokių grupės įsteigėja 

i 

Kai keletas Šiaurės Amerikos 
lietuvių tautinių šokių grupių, 
sambūrių bei ansamblių už 
metų ir už dvejų pradės švęsti 
40 metų sukaktis, vienas vie
nintelis sambūris jau atšventė 
ne 40, o 50 metų gyvavimo su
kaktį. Ir tai ne šiais metais, o 
1987-siais. 

Šalia mano mašinėlės — 
albuminio formato (10.75 x 8.25 
colių) leidinys. Jo auksinis vir
šelis papuoštas dviem melsvom 
t au t inėm juostelėm ir 
grakščiam sukt inio judesy 
šokėjų pora. Ryškūs mėlyni 
įrašai byloja: „Bostono Lietuvių 
— Tautinių šokių sambūris, 50 
metų". Ant viršelio skaičius 
„50" aukštas ir pilvotas. Jį visi 
turi matyti, stebėtis, gal pavy
dėti... 

Tituliniam puslapy randam 
šią metriką: išleido Ona Ivaš
kienė, suredagavo Algirdas 
Budreckis, viršelį iliustravo 
Julius Špakevičius, paruošė 
Vienybė, Brooklyn, N.Y., topo
grafiją ir spausdinimą atliko 
Leader Observer, Woodhaven, 
N.Y. Leidiny 119 numeruotų ir 
užpildytų puslapių. 

Pirmuose 31 puslapiuose ran
dame 10 giminingų rašinių, jų 
santraukų anglų kalba ir 3 prie
dus. Visi raštai nepasirašyti, tad 
priklauso (dr.) Algridui Bud-
reckiui. Pradedama akademiško 
stiliaus rašiniu apie lietuvių 
tautinius šokius aplamai, an
tram rašiny supažindinama su 
t au t in ių šokių sambūrio 
steigėja ir vadove, pradedant 
ketvirtu iki dešimtojo straipsnio 
imtinai nušviečiama Sambūrio 
50 metų istorija. Po angliškos 
santraukos, pirmajame priede 
surašyti visi Sambūrio šokti 
tautiniai šokiai bei nurodomos 
datos, kada kuris pradėtas 
šokti. Antrajame — 10 įžymių 
žmonių bei spaudos giriamųjų 
citatų. Trečiajame — apypilnis 
Sambūryje šokusiųjų sąrašas, iš 
viso 456 pavardės. Turint 

ALFONSAS NAKAS 

galvoj, kad kiekvienas leidinio 
puslapis lygus mažiausiai 
dviems normalaus dydžio 
knygos puslapiams, šio leidinio 
istorija ir kiti tekstai sudarytų 
apie 45-50 knygos puslapių. 

Sambūrio istoriją skaitydami 
sužinome, kad netoli Bostono 
gimusi, bet Svėdasuose, Rokiš
kio apskrity, užaugusi (ne 
Utenos kaip leidiny klaidingai 
parašyta), Ona Pivoriūnaitė 
1927 m. grįžo į Bostoną ir už 
metų ištekėjo už Aleksandro 
Ivaškos. Prisimindama organi
zuoto jaunimo Lietuvoje kultū
ringus pasilinksminimus tol 
nenurimo, iki 1937 metų vasarą 
pati į lietuviškus šokius ėmė 
burti Bostono vaikučius, o tų 
pačių metų lapkričio 25 d., kaip 
tik per Ivaškų devynerių 
vedybinio gyvenimo metų 
sukaktuves , įvyko pirmas 
viešas sambūrio (tuomet — 
grupės) pasirodymas. Tai ir 
buvo tikroji Sambūrio gimimo 
data. Toliau Sambūrio istorijo
je randame, kaip j i s augo, 
tobulėjo, skynė laurus tarp
tautiniuose pasirodymuose, 
pelnė daug komplimentų, 
dalyvavo visose septyniose 
lietuvių tautinių šokių šventėse 
ir 1.1. Steigėja bei pirmų 
dešimtmečių šokių mokytoja 
Ona Ivaškienė į Sambūrį 
įtraukė ir visus keturis savo 
sūnus, kurių vienas, Gediminas 
Ivaška, šiuo metu Sambūriui 
faktiškai vadovauja, Onai 
Ivaškienei vis liekant Sambūrio 
spiritus movens ir nepailstančia 
patarėja. 

Trečiasis priedas — 456 šokėjų 
pavardės, manding svarbiausias 
ir įdomiausias. Jame randame 
šeimų, Sambūriui davusių po 
kelis jaunuolius. Antai, pačių 
Ivaškų — 15, bet pridėjus tos 
giminės dvi Ivas pavarde 
mergaites, Ivaškų 17 šokėjų 
vieni patys, jei visi šoktų iki 
dabar, sudarytų ištisą grupe. 
Kita gausiausia grupė Veitų, 8 
šokėjai, po jų Ivanauskų — 6. Po 
penkis šokėjus — Grauslių, 
Kiliulių, Luzaičių, Plevok, 
Subatkevičių. Dar iš 9 šeimų po 
4 šokėjus, iš kitų po mažiau. 
Tarp Sambūryje dalyvavusių 
garsenybių visi atpažins dvi: 
Rūtą Kilmonyte-Lee ir Marytę 
Bizinkauskaite. Man ir gal dau
geliui skaitytojų geai žinomas 
Gintaro Karoso vardas, o kiti 
ras išskirtinų ir daugiau. 

Nuotraukos užima kuone tris 
ketvirtadalius leidinio. Jų iš 
viso 170. Išskyrus bene 14 
atspaudų plakatų, proklamaci
jų, pažymėjimų, žymūnų laiškų, 

visos kitos (taigi bene 156) — 
žmonių. Dauguma nuotraukų 
labai ryškios, aukštos kokybės, 
nemažos vertės jau dabar, o ką 
kalbėti, kai dar penki dešimt
mečiai praeis. Redaktoriaus pui
kūs rašiniai, pavardės, nuotrau
kos — tai dalis Naujosios Angli
jos lietuvių istorijos. 

Būčiau nesąžiningas, jei nuty
lėčiau ir leidinio neigiamybę — 
spaustuvės klaidas. Vien Sam
būrio istorijoj jų suradau per 260. 
Pačių kvailiausių! Tai trūksta 
taškelių ant e ir brūkšnelių ant 
u, kur jų reikia, tai pridėliota, 
kur nereikia. Vienur raidės pra
leistos arba sukeistos vietomis, 
kitur po vieną ir daugiau žodžio 
vidury nereikalingų prikaišiota. 
Štai pavyzdys: „Toliau patei
kiamas pilnas ša rąsas šokių, 
kurių Sambūris yra atlikęs ir 
tebaliks reikalui estnat" (25 
p.). Ypač nejauku, matant žodį 
„šokiu" priedo antraštėj (25 p.) 
arba randant akis badančias 
tris gramatines klaidas trum
pame nuotraukos apraše (103 
p.). Kadangi angliškam Sambū
rio istorijos tekste klaidų tik 
viena kita, aišku, jog raidžių 
rinkėjams lietuvių kalba buvo 
svetima. Gaila, kad pritrūkta 
laiko leidinio korektūras ne 
kartą, o du ar triskart patik
rinti. Tuomet leidinį laikytume 
beveik tobulu. 

Skaitytoją plačiau supažindi
nęs su Bostono Lietuvių tau
tinių šokių sambūrio sukaktu
viniu leidiniu, jaučiuosi su
pažindinęs ir su pačiu 
sambūriu. Kaip jis nepraleido 
nei vienos ankstesnės šventės, 
taip nepraleis nė šiemetinės, 
aštuntosios. Į Hamiltoną, į 
Copps koliziejų ruošiasi vykti 
daugiau kaip 30 Sambūrio 
šokėjų. Bostoniečiai, aukštai 
galvas iškėlę, žygiuos dviejų 
tūkstančių šokėjų parade, o 
paskui įsijungs į šokančiųjų 
kvadratus. Ten susitiksime ir 
išskirtinos pagarbos vertą Sam
būrio steigėją bei vadovę Oną 
Ivaškienę, ilgiausiai už visus 
lietuvių tau t in ius šokius 
puoselėjusią šiame kontinente 
ir savo darbo toli gražu dar 
neužbaigusią. Tikimės, kad 
savo šokėjais pasigėrėti liepos 
3 d. į Hamiltoną suvažiuos ir 
gausus bostoniškių bei kitų N. 
Anglijos tautiečių būrys. 

Mūsų korespondentas Europoje 
Keletą dienų Lietuvos ir mūsų 

tautos vardas plačiai skambėjo 
Europos vokiškoje spaudoje (ne
skaičiau dar angliškos) kai 
pirmą kartą žiemos olimpiados 
istorijoje patį pirmą žaidynių 
aukso medalį 10 km slidžių 
varžybose iškovojo mūsiškė 
Vida Vencienė. Stebėjau 62 kg. 
ir 1,68 m ūgio lietuvaitės 
šliuožimą televizijoje (Vida 
anksčiau kultivavo lengvąją 
atletiką), nors vokiečiai daugiau 
filmavo prie Uralo — Komi 
gimusią Raišą Smetaniną 
galvodami ir tikėdami, kad 
daugkartinė pasaulio meisterė 
laimės pirmą vietą, kadangi 
tikrovėje, rusė pirmavo beveik 
iki 8 km. Tačiau lietuvaitė, 
sukoncentravo paskutines jėgas 
ir dideliu greičiu nučiuožė 
likusius 2 km , pralenkdama 
rusę 8,7 sek. Po rungtynių R. 
Smetaniną spaudos atstovams 
pareiškė, kad lietuvaitei pir-
klauso ateitis. 

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, kai kurie „germanai" 
parodė savo geopolitinį 
analfabetizmą, pranešdami savo 
korespondencijose ir Kalgari, 
kad Vida „Ventzene" (taip 
vokiečiai rašo l ie tuvai tės 
pavardę) yra „sovjetrussin"!! 

Žinoma buv. televizijos 
komentatorius Bruno Moravetz 
(Sarajevo olimpiadoje jis Algį 
Šalną visuomet vadino televizi

joje tik lietuviu, ne rusu), 
rašydamas apie šias varžybas, 
, J^ankfurter Allgemeine" dien
raštyje pažymėjo, kad tai buvo 
dviejų kartų kova, kadangi R. 
Smetaniną yra 36 m. o netoli 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
gimusi Vida Vencienė tik 24 m. 
Vokietis rašo, kad dabar 
lietuvaitė gaus „nusipelniusios 
sporto meisterės" vardą, kadan
gi „sporto meisterės" titulą ji 
jau turi. 

Po laimėjimo Vida spaudos 
atstovams pareiškė, kad 
varžybų takas, ypatingai pas
kutiniuose km buvęs „bruta
lus", pareikalavęs daug jėgų. 
Kiti vokiški laikraščiai taip pat 
pažymėjo, kad Vida yra Vil
niaus u-to studentė. 

Antrą medalį ir trečią vietą 
jau 5 km varžybose lietuvaitė 
laimėjo ir tuo pačiu bronzos me
dalį, atsilikdama nuo suomės 
M. Matikainen tik 7,1 sek. 

Vasario 18 d. vokiečių televi
zijoje ARD kanalas popietinėse 
ir vakarinėse žiniose pranešė 
apie įvykusios demonstracijos 
Lietuvoje, parodydamas Sov. 
Sąjungos ribose, stambiom li
nijom atskirtą Lietuvą su 
vokišku „Li tauen" įrašu. 
Komentatorius pažymėjo, kad 
po įvykusių neramumų. Gorba
čiovas atkreipė dėmesį į Sov. 
Sąjungos gyvenančias tautybes, 
gal net suteikdamas joms 

daugiau kultūrinių ir tautinių 
lengvatų. 

Apie demonstracijas rašė 
„Frankfurter Allgemeine", 
„Mannheimer Morgen", visi 
didesni dienraščiai ir net keli 
bulvariniai, pažymėdami, kad 
tarp demonstrantų ir milicijos 
įvyko susirėmimai. Kauno 
demonstracijoje dalyvavo per 
4000 asmenų. Einančią minią 
prie „Grab des Nationaldichters 
Maironis" išsklaidė daugiau 
1000 milicininkų. Buvo suimtų. 
Televizijos komentatorius pra-

ATSIGAUNA 
CONTINENTAL 

Continental bankas, kuris 
buvo arti bankroto, šių metų 
pirmą ketvirtį savo pelną padi
dino 59%. Pelno turėjo ta 
bendrovė 68,5 mil. dol. Daug 
lėmė palankus susitarimas 
pensijų įsipareigojime. 

A.tA. 
JONAS ANINKEVIČIUS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. balandžio 17 d., 10:50 vai. ryto, sulaukęs 

77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Leliūnų valsč., Liveikių kaime. Ameriko

je išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė Patumsytė, 

sūnus Romas Ankaitis, marti Danutė, duktė Irena Kocolows-
ki, žentas Jerry; keturi anūkai: Kristina ir Vytas Ankaičiai, 
Aliukas ir Sherri Kocolowski; Lietuvoje sesuo Teklė Šapokie-
nė ir svainis Balys Patumsis su šeimomis ir kiti giminės. 

Priklausė Pensininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 19 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 20 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, sesuo, anūkai ir 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Jaunimo Centro darbuotojui 

A.tA. 
JONUI ANINKEVIČIUI 

negrįžtamai Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiausia 
užuojauta žmonai BRONEI, dukrai ir sūnui su 
šeimomis. 

Jaunimo Centro vadovybė ir darbuotojai 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą BRONISLAVAI 
ANLNKEV1ČIENEI, sūnui ROMUI ir dukrai IRENAI 
su šeimomis jų mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
JONUI ANINKEVIČIUI 

mirus. 

Marija Kuprionienė 
Dalia ir Rimas Dūdai 
Algimantas ir Denise Kuprioniai 

nešė, kad suimta 20 asmenų, o 
TASS tvirtinimu, demosntraci-
ja buvo nedidelė — maža žmonių 
grupelė. Bulvariniai dienraš
čiai pranešė, kad demonstracijos 
įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės 70 m. sukakties proga ir 
joje buvo suimta „rock" dai
nininkė Sibonienė. 

Dėkingi žmonės — kaip ir vai
singi laukai: gautas gėrybes jie 
sugrąžina dešimteriopai. 

Aug. Kotzebue 

A.tA. 
STANISLOVAS TRINKA 

Savanoris-Kūrėjas 

Gyveno Orland Park apylinkėje, anksčiau Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1988 m. balandžio 19 d., 4:30 vai. p.p., sulaukęs 95 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Žagarėje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Regina Andrijaus

kienė, žentas Vladas; marti Birutė Trinkienė; anūkės: Lore
ta Waidzulis su vyru Frank ir Viktorija Gabriel; proanūkai: 
Nicole Gabriel, Matthew ir Jason Waidzulis; sesuo Bronė 
Kerulienė Kanadoje; sūnėnai Bolis Trinka su šeima Kanadoje, 
Adolfas Trinka su šeima Australijoje; brolis Antanas su šeima 
ir jo dukra Bronė Kavaliauskienė su vyru Pranu Lietuvoje 
ir kiti giminės. 

Priklausė „Krivūlei" — Lietuvių policininkų draugijai ir 
Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas balandžio 21 d., ketvirtadienį nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks balandžio 22 d., penktadienį. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, marti, anūkės ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345. 

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 

Tele fonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Ch icago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., Cicero 
Te l e fo n as — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd. - Te l . 430-5700 

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

1446 South 501 h Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. balandžio mėn. 21 d. 

x Kr. Donelaičio lituanis
t in ių mokyk lų tėvų susi
rinkimas bus šį šeštadieni 9:30 
vai.ryto McKay mokykloje. 
Susirinkime bus tariamasi dėl 
mokyklų sujungimo ir numa
tyto mokyklų perskyrimo dvie
jose patalpose. Tėvai turės pasi
sakyti šiuo klausimu. 

x Lemonto l i tuan i s t inės 
Maironio mokyklos rengia
mas Pavasario balius balandžio 
30 d., šeštadieni, 6:30 vai. vak. 
St. Constantine ir Helen graikų 
ortodoksų salėje Palos Hills, 111. 
Meninę programą atliks Lemon
to šokių ansamblis „Spindulys", 
vadovaujamas Rasos Poskoči-
mienės. Visi iš Lemonto, apylin
kių ir Chicagos kviečiami daly
vauti. 

x Šaulių namų salėje Brigh-
ton Parke balandžio 23 d., šeš-
tdienį, 7:30 vai. vak. bus tauti
nių šokių grupių „Žilvičio" ir 
„Gijos" pasirodymas. Po to duos 
vakarienę ir bus šokiai. Kvie
čiami visi dalyvauti, nes tos 
grupės rengiasi vykti į Tautinių 
šokių švente Hamiltone, todėl 
dabar daro renginį sutelkti 
kelionei lėšų. 

x „Į Laisvę" Nr. 102 jau iš
siuntinėtas prenumeratoriams. 
Siame balandžio mėn. numery
je prof. Vytautas Skuodis nagri
nėja lietuvių politinę diferencia
ciją pavergtoje Lietuvoje, Juozas 
Kojelis pradeda savo at
siminimus iš vokiečių okupa
cijos laikotarpio. Rašo studentai 
Darius Sužiedėlis ir Laurynas 
Vismanas. Paminimas Mai
ronis. Daug apžvalginės medžią 
gos. Vliko rinkimų įvertinimas. 

x „Br idges" , Lithuanian-
Americn News Journal, kovo 3 
nr., išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje rašoma apie Nijolę 
Sadūnaitę ir demonstracijas 
Lietuvoje ir Pabaltijy. A. 
Cizauskas rašo apie V. Skuodžio 
grįžimą su šeima į Ameriką. 
Įdomiausia yra knygos apie San 
Salvadoro kankinę ses. L. Kazei 
knygos santrauka ir apie šios 
kankinės gyvenmą. Redaguoja 
Damie Jonaitienė, administruo
ja kun. P. Baniūnas ir E. 
Vaičiulis. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje balandžio 29 d. 
7:30 vai. vak. skaitys paskaitą 
istorijos profesorius Dominic 
Pacyga apie imigraciją iš Rytų 
Europos. 

x LKB Kron ikos nau jų 
tomų sutiktuves ruošia Lie
tuvos Kronikos sąjunga gegužės 
8 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoj salėj. Į ruošos darbus 
įsijungė ir jaunimo atstovai — 
Arvydas Žygas, Edvardas 
Tuskenis, Asta Spurgytė ir kt. 
Naująsias knygas aptars pogrin
džio kovotojas prof. Vytautas 
Skuodis, meninę dalį atliks Lie
tuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios. 
Po to vaišės kavinėje ir pabend
ravimas. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti. 

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

(sk.) 
x KASOS 1988 m. informa

cinis susirinkimas bus balan
džio 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Po susirinkimo pasivai
šinimas. Visus narius ir KASOS 
veikla besidominčius kviečiame 
dalyvauti. 

KASA 
(sk) 

x P a r d u o d a m a s ultra mo
dernus 5 kamb., 2 mieg. „con-
do", Oak Lawn, IL. Skambinti: 
Algiui Liepinaičiui, P.A.V. 
Real tors 656-7400 arba 
447-0760. 

(sk) 

x Dailininkių Ados Sutku
vienės ir Zitos Sodeikienės 
parodos a t ida rymas bus 
balandžio 22 d., penktadienį, 
9:30 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus meno gale
rijoje. Po parodos vaišės. Daili
ninkės A. Sutkuvienė ir Z. 
Sodeikienė dalyvaus atidaryme. 

x Dr. Br. Povilaičio knygos 
„Lietuvos Žemės ūkis 1918 -
1940" sutiktuvės įvyks balan
džio 22 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Su knyga supažindins dr. K. 
Ėringis ir rašyt. D. Bindokienė. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

x „Lituanicos" — Liths fut
bolo klubo vyrų komanda šį 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
žais pirmąsias pavasario rato 
pirmenybių rungtynes prieš 
vokiečių , J/ichte-Rams" koman
dą. Rungtynės vyks Marąuette 
Parko aikštėje. Pradžia 3 vai. 
p.p. 

x Regina Andrijauskienė, 
i lgametė veikli lietuvių 
respublikonų lygos valdybos 
narė, šį sekmadienį, balandžio 
24 d., 4 vai. p.p., Tautiniuose na
muose vyksiančiame Lietuvių 
respublikonų Illinois lygos ban
kete bus pagerbta žymeniu už 
nuopelnus. Pasižymėjusio lie
tuvio žymuo bus įteiktas visuo
menininkui dr. Ferdinandui 
Kaunui, o pasižymėjusios lie
tuvės jaunuolės — Jolitai Kriau-
čeliūnaitei. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir įvertinti veik
lius lietuviškame darbe asme
nis. Popietės meninę programą 
atliks sol. Praurimė Ragienė. 

x Rober tas Balzekas, buvo 
pakviestas Chicago Board of 
Trade bendrovės patarėju į 
Metalų komitetą. Savo pareigas 
jis pradėo jau eiti. 

x Stasys Kiršinąs, Toronto, 
Kanada, pratęsė prenumeratą 
1988 metams su 18 dol. auka 
dienraščiui, D. Anysienė, Chi
cago, 111., apmokėdama už 
skelbimus, pridėjo 12.65 dol. 
Antanas Luneckas, Chicago 
Ridge, III., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu pridėjo 12 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Dr. R. ir D. Giedraičiai, 
Los Angeles, Cal., Linda Gauer, 
West Germany, Kazys Karuža, 
Los Angeles. Cal., J. Valauskas, 
St. Petersburg, Fla., Ignas ir 
Marius Kuš l ik ia i , Grand 
Rapids, Mich., Juozas Jurkus, 
Rochester, N.Y., S. Vaškys, St. 
Petersburg Beach, Fla., Dennis 
Petrauskas, Burbank. Cal., 
Balfo skyriaus valdyba. Cicero, 
111., Vytau tas Paulionis, 
Chicago, 111., A. Masiulis, East 
Hartford, Conn., Paul Talandis, 
Chicago, 111., G. Vaičaitis, Le-
mont. 111., kiekvienas įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Adolf Jona i t i s iš Grand 
Rapids, Mich., parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. A. 
Jonait į į rašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Gifts In ternat ional — N. 
ir J. Vaznelių prekyba praneša, 
kad jau gauti bilietai į VHI Tau
tinių Šokių šventę ir į kitus ren
ginius. TeL: 312-471-1424. 

(sk) 

x J e i norite greit parduoti 
ar pirkti nuosavybę Palm 
Beach, Juno Beach, ar Jupiter 
apylinkėse, Floridoj skam
binkite į R. A. Realtrust Pro-
perties. Inc. Algiui Petru
liui 407-622-5000 arba 
407-747-5946. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Stutthofo prisiminimui surengtoje parodoje. Prieky iš kairės: 
Elvyra Narutienė ir Silvija Kučėnaitė-Foti; stovi: dr. Vytautas Narutis, Antanina Noreikienė, 
prof. Mečys Mackevičius, prof. dr. Vanda Sruogienė, Rasa Narutytė-Kasniūnienė, Pilypas Narutis 
ir Dalia Noreikaitė-Kučėnienė. 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
LAIŠKŲ LIETUVIAMS 

ŠVENTĖ 

Metinė žurnalo „Laiškų lie
tuviams" šventė vyko Jaunimo 
centre. Prasidėjo pamaldomis 
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo 
kun. Ant. Saulaitis, kun. dr. Ur
bonas ir kun. P. Daugintis. Var
gonavo A. Mockaitytė. Pa
moksle kun. Saulaitis priminė 
religinio žurnalo svarbą. 

Didžiojoje salėje įvyko minė
jimo programa. Ją atidarė D. 
Bindokienė, pasveikindama 
visus su pavasariu ir pakvies-
dama red. kun. J. Vaišnį, kuris 
pažymėjo, kad šiemet jau 29-tas 
premijų konkursas . J a m e 
dalyvavo 7 vyresni ir 18 jau
nesniųjų. Vyresniesiems duotas 
6 premijos, jaunesniems — 7. 
Premijomis išdalinta 1600 dol. 
Kriaučiūnų šeimoj laimėjo 
premijas tėvas, motina ir sūnus. 
Jauniausias laureatas — 14 m. 
Daugiausia laimėjo moterys, 
vyrai — 4. Konkurso komisiją 
sudarė: pirm. Juozas Masilionis, 
sekr. D. Bindokienė, nariai — D. 
Polikaitytė, N. Užubalienė, V. 
Kučas. Premijas laimėjo: 
pirmąją K. Valiuškienė, antrąją 
— N. Gailiūnienė, trečią — 
Alg. Nakas, ketvirtą — D. Sta-

x F r a n k Janu l i s , Chipley, 
Fla., daugelį metų „Draugo" 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 15 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių ir 25 dol. dien
raščio palaikymui. F. Janulį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už dosnią auką labai 
dėkojame. 

x J u o z a s Vaske l a , Etio-
bicoke, Ont., Kan., lietuviško žo
džio mylėtojas, su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu atsiun
tė ir 20 dol. auką. J. Vaskelą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x Edward Varekojis , St. 
Petersburg Beach, Fla., atsiuntė 
20 dol. „Draugo" paramai ir 
pratęsė prenumeratą 1988 me
tams. E. Varekojį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Antanas R a g a u s k a s iš 
Cicero, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo ir 20 dol., kad 
„Draugas" gyvuotų. A. Ragaus
ką skelbiame garbės prenume
ratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Marija Paugys iš Melrose 
Park, 111., atsiuntė 20 dol. dien
raščio paramai, 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, kartu pratęsė ir prenume
ratą vieneriems metams. M. 
Paugiui, mūsų garbės pre-
numeratorei, tariame nuoširdų 
ačiū. 

n iškienė , penktą — R. 
Kriaučiūnas ir Gr. Kriaučiū
nienė. 

Jaunimo grupėj laimėjo I 
prem. — A. Kubiliūtė, II — E. 
Valkiūnaitė ir V. Brazaitytė, III 
— R. Polikaitytė, IV - Audrė 
Švelnytė, dvi penktąsias — A. 
Kriaučiūnas ir A. Tijūnėlis. 

Premijos 1 — 200 dol., II - 150 
dol., m - 100 dol., IV - 75 dol., 
V — 50 dol., buvo dvi penktos. 
Mecenatai — dr. A. Prunskienė, 
V. Prunskienė, „Nendrė", O. 
Si l iūnienė, S. Rudokienė, 
J a n k a u s k a i , Gr. Gudaity-
tė-Liautaud. 

Laureatų vardu padėkojo E. 
Valkiūnaitė. 

Mecenatų vardu kalbėjo dr. 
Alb. Prusnkienė, pacituodama 
pranašo Izaijo žodžius, iš
ryškino premijų džiaugsmą 
visiems, sveikino laureatus, 
redaktorių. 

Gen. konsulas V. Kleiza, svei
kindamas konkurso laimėtojus, 
redakcijos kolektyvą, dėkojo me
cenatams. Meninę programą 
atliko Etnografinis meno an
samblis, pakartodamas ištrau
kas iš jų neseniai statyto 
veikalo — rugiapjūtės papročių 
pavaizdavimą. Įvadą daryda
mas A. Žygas išryškino lietuvių 
dainos palydą svarbiesiems 
įvykiams kaime. Ansamblis 
labai sklandžiai padainavo 
mergvakario, vestuvių, rugia
pjūtės vaišių, šienapjūtės dai
nas. Ansamblio programa baig
ta bendra daina su publika 
„Valgykit, valgykit..." 

Publika gausiais plojimais 
reiškė pasigėrėjimą ansamblio 
programa. Svarbieji ansamblio 
vadovai Arvydas Žygas, E. 
Sakadolskienė, D. Polikaitytė 
buvo specialiai pagerbti. D. Bin
dokienė teisingai pažymėjo, kad 

tai buvo viena geriausių pro
gramų. 

Prel. J. Prunskiui sukalbėjus 
maldą, vyko vaišės, kurias 
skaniai paruošė A. Šoliūnienė ir 
O. Savickienė. Besiskaninant 
vakariene, vyko platinimas 
laimėjimų. 

Jau ir ateinantiems metams 
premijoms susidarė gausiai 
aukų: dr. A. Prunskienė, V. 
Prunskienė, K. Valiuškienė, 
prel. J. Prunskis, dr. V. Kerely-
tė, S. Rudokienė, sol. Momkai. 
Visa „Laiškų l ie tuviams" 
šventė praėjo labai patraukliai. 

Juoz . Pr . 

PRANCIŠKIEČIŲ 
RĖMĖJŲ VAKARIENĖ 

Metinė vakarienė, kurią ren
gia pranciškiečių rėmėjai Chica-
goje, buvo balandžio 17 d. 
Šaulių salėje Brighton Parke 
3:30 vai. po pietų. Susirinkus 
apie pusantro šimto rėmėjų ir 
svečių, vakarienės programą 
pradėjo pirm. Sabina Henson, 
pasveikindama susirinkusius ir 
pakviesdama maldą prieš vaka
rienę sukalbėti kun. Antaną 
Švedą, MIC. Po to buvo sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai. 

Meninę dalį atliko Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės mo
terų dainos vienetas, vado
vaujamas muz. Juozo Sodaičio. 
Pirmininkė pakvietė sudaryti 
garbės stalą kun. Ant. Švedą, 
kuris pravedė ir visą programą, 
kun. Fabijoną Kireilį, Br. T. 
Margį, MIC, John Henson, ses. 
Felice, atvykusią iš Pittsburgho, 
Pa., ir pati pirmininkė Sabina 
Henson. 

Dar prieš vakarienę pasveiki
no Marijonų bendradarbių dva
sios vadas kun. A. Švedas. Ilges-

JA VALSTYBĖSE 
— Birutė Varnienė, gyve

nanti Los Angeles, gavo liūdną 
žinią iš ok. Lietuvos, kad ten 
kovo 20 d. mirė jos motina Sofi
ja Žakevičiūtė-Leonavičienė. 

— Los Angeles, Cal., ateiti
ninkai gegužės 8 d., sekma
dienį, Šv. Kazimiero salėje pa
minės motinas ir švęs šeimos 
šventę. 

— Providence LB apylin
kės valdybos sekretorius dr. 
Ant. Valiuškis daug talkina 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybai jos pastangose veikiant 
į JAV Senato vadovybę Lie
tuvos reikalais. Plotu nedidelė 
ir lietuviais negausi Rhode Is-
land valstija JAV-ių Senate 
vaidina svarbų vaidmenį užsie
nio politikoje. Mat, jos sen. 
Clairborne Pell vadovauja Sena
to užsienio reikalų komisijai ir 
jo pritarimas keliamam klau
simui yra svarbus. Rhode Island 
valstijoje esančiai Providence 
LB apylinkei tenka dažnai įtai
goti sen. Pell ir šioje akcijoje dr. 
A. Valiuškiui tenka būti pa
grindiniu LB reikalų prista
tytoju. Pastebėtina, kad savo 
plunksna dr. Valiuškis ne vienu 
atveju pasisako politiniais klau
simais. Šiais metais „The Pro
vidence Journal" vasario 16 ir 
vasario 26 laidose paskelbė dr. 
Valiuškio pasisakymus lietuviš
kais klausimais. 

— Adv. Patience T. Hunt-
work, vadovaujanti akcijai, kad 
Amerikos Advokatų sąjunga 
(ABA) nutrauktų bendradarbia-
vimo su ta r t į su Sovietų 
Advokatų sąjunga, balandžio 12 
dieną telefonu painformavo 
JAV LB krašto valdybos adm. 
Alg. Gečį, jog ji gavusi ABA pre
zidento užtikrinimą, kad 
gegužės mėnesį pasibaigianti 
sutartis su sovietais nebus at
naujinta. A. Gečys vasario pra
džioje Philadelphijoje suor
ganizavo pabaltiečių demonst-

nį sveikinimą pasakė visos 
pranciškiečių vienuolijos ir 
generalinės vyresniosios vardu 
ses. Felice Juciutė. Taip pat, 
valdybą pristatė ir su skyrių pir
mininkėmis supažindino Sabina 
Henson, prieš tai pasakiusi 
sveikinimo kalbą ir padėkojusi 
visiems atsilankiusiems ir prie 
programos paįvairinimo prisi
dėjusiems. 

Po geros vakarienės, pokalbių 
ir pabendravimo bei aukų pran
ciškiečių vienuolijai įteikimo 
susirinkimas buvo baigtas. 
Palaiminimui po viso susi
rinkimo sukalbėti buvo pakvies
tas kun. F. Kireilis, padedąs 
visuose darbuose, ypač tiems, 
kurie gyvena Brighton Parke. 
Taip pat buvo pakalbėta apie 
antrąjį svarbų renginį — seimą, 
kuris bus spalio pradžioje. Į sei
mą taip pat buvo visi pakviesti. 

- P s . 

raciją prie Franklin viešbučio, 
kuriame vyko ABA pusmetinis 
suvažiavimas. ABA vadovybės 
kapituliacija tenka džiaugtis ir 
mūsų pastangomis vertai gali
me didžiuotis. 

— J A V LB kraš to valdyba 
pakvietė prie Chicagos gyve
nantį visuomenininką — spau
dos darbuotoją Juozą Baužį būti 
atstovu antrininku 1988 metų 
Lietuvių Pelno skirstymo 
komisijoje. 

- J A V LB Švietimo ta
rybos narė Regina Kučienė su
rinko ir paruošė lituanistinių 
mokyklų scenai 16-kos vaizdelių 
rinkinį. Rinkinį padauginus ir 
įdėjus į plastikinius viršelius, 
Švietimo taryba išsiuntinės 
naudojimui mokyklose. Mokyk
lų susipažinimui Švietimo 
taryba prieš kurį laiką išsiun
tinėjo Juozo Masilionio paruoštą 
vadovėlį „Lietuvių kalbos 
sintaksė". 

ARGENTINOJE 

— A. a. Ona Vikonytė-Mi-
siūnienė, 76 metų amžiaus, 
mirė pereitų metų gruodžio 23 
d. Buenos Aires mieste. Nuliū
dime liko duktė Nelida su 
šeima, sūnus su šeima, sesers 
šeima Emilija ir Antanas Stan
čikai. Vyras buvo miręs 1985 m. 
Priklausė Lietuvių Centrui. 
Palaidoti Flores kapinėse 
Buenos Aires. 

— A. a. Emilija Bučinskai-
tė-Obit, 87 metų amžiaus, mirė 
sausio 8 d. Temperley mieste, 
netoli Buenos Aires. Buvo kilusi 
iš Panevėžio apskr. Argentinoje 
gyveno nuo 1928 m. Vyras, slo
vėnų tautybės, buvo anksčiau 
miręs. Nuliūdime liko duktė ir 
sūnus su šeimomis. Palaidota 
Lanus kapinėse. 

— A. a. J o n a s Lysas, 76 
metų amžiaus, mirė pereitų 
metų gruodžio 11 dieną. Pirma
jai žmonai mirus, buvo vedęs 
Malviną Endrnlaitytę. Liko 
žmona ir du sūnūs su šeimomis 
iš pirmųjų vedybų. Palaidotas 
San Martin kapinėse. 

— A. a. Antanas Jocys mirė 
pereitais metais Berisso mieste, 
kur ilgai gyveno ir priklausė 
„Mindaugo" draugijai. Liūdesy 
liko žmona Adelė Grižaitė-Jo-
cienė, dukterys Adriana Mo
nika Estrano su sūnumi, gyve
nanti Venecueloje, ir Claudia 
Mabel Berisse. Abi dukterys 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Pirmoji pasižymėjusi daini
ninkė ir gitariste, tik nelaimėj 
vyras yra žuvęs. 

— A. a. Stasys Sutkus, 58 
metų amžiaus, netikėtai mirė, 
palikdamas sūnų ir dukterį su 
šeimomis, taip pat dvi tetas su 
šeimomis. Argentinoje gyveno 
nuo 1951 m. Lietuvoje yra likę 
tėvai. 

— A. a. Marija Pernauskai-
tė-Navickienė mirė sausio 24 d. 
Buvo gimusi 1907 m. rugsėjo 24 
d. Kaune. Argentinoje gyveno 
nuo 1928 m. Liūdesyje liko 
duktė ir sūnus su šeimomis. 
Palaidota Chacarita kapinėse 
Buenos Aires. 

ANGLIJOJE 

— A. a. Paul ius Dragūnas, 
76 metų amžiaus, po sunkios 
ligos mirė pereitų metų pabai
goje. Velionis buvo kilęs iš 
Kurnionių km., Linkuvos vals
čiaus. Tėvai, broliai ir seserys 
buvo išvežti į Sibirą ir iš ten ne
grįžo. Šeima liko ok. Lietuvoje. 
Velionis buvo uolus tautiniuose 
ir religiniuose reikaluose. Lai
dojimo apeigas atliko kun. S. 
Matulis. 

Per talentų vakarą Melbourne suėję svečiai. Iš kairės: Edmundas Petrikas iš New Yorko, Ona 
ir Linas Prašmutai iš Melbourno, Zina Dresliūtė iš Hartfordo ir Darius Venclauskas iš Detroito. 

Nuotr. Ritos Likanderytės 

Advokatas Jonas Gibait is 
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. 

I 




