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LTSR Prokurorui , 
Liudvikui Sabučiui, 
Pers i tvarkymo Sąjūdžiui, 
„Komjaunimo Tiesos" Redakcijai 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Atviras laiškas 
Kalbėti plačiau apie kunigą 

A. Svarinską dar ir šiandien 
sunku, juo labiau mums kybar-
tiečiams. Jis paprasčiausiai per 
anksti gimė. Pokario metais sta-
linistiškas tautų ,.valymo"' me
chanizmas jam priklijavo ..ban
dito" etikete ir išsiuntė Sibiro 
k a l ė j i m a n , t e n , k u r buvo 
išsiųsta didžioji tuometinės švie
suomenės dalis. Stalinietišką 
etiketę teismo procesas t ik dar 
labiau pagražino: „banditu — 
antitarybininku" padarė... Tarp 
kitko, nei mes, nei didelė dalis 
k i tų , nors k iek paž inus ių 
kunigą A. Svarinską, tuo netiki. 
Nepavyko įtikinti ir dokumen
t iniu filmu „Kas jūs, kunige 
Svarinskai?" 

Bandyti teisinti „banditą", 
net ir tokį, kur is šautuvo 
rankose neturėjo, kol kas per 
anksti! Tad būsime kan t rūs ir 
palauksime, kol istorija ant visų 
„ i" sudės taškus. Arba, kaip 
dabar madinga sakyti, užpildys 
„baltąsias istorijos dėmes". 

Pakalbėkime apie kunigą Si
gitą Tamkevičių. Jis mums as
meniškai pažįstamas. Pokario 

metais . j i s dar mokėsi Seirijų 
vidurinėje mokykloje" — ta ip 
apie jį rašo , šokiruojančiai 
p a v a d i n t a m e s t r a i p s n y j e 
„Vienoje rankoje vėzdas, kitoje 
rožančius" („Tiesa" 1983.12.03) 
žurnalistė Stasė Mockuvienė 
(taigi, paauglio banditu neap-
šaukusi). Ir kas gi t a s „vėzdas", 
kuriuo taip įnirtingai darbavosi 
kunigas S. Tamkevičius? 

Pirmiausia tai tiesos žodis iš 
sakyklos, kuris teisme buvo 
pareigūnų ir atsakingų darbuo
tojų vienbalsiai pripažintas „an
ti tarybine propaganda ir agita
cija", „ ta rybin io gyvenimo 
šmeiž imu" . Ir ka ip m u m s , 
t ikintiesiems, ramiai į visa t a i 
žiūrėti, kai šiandieniniai laik
raščiai bei žurnalai mirgėte 
mirga dar aštresne krit ika, ka i 
ištisi dešimtmečiai vadinami 
politine klaida, privedusia šalį 
iki stagnacijos, kai viena po ki
tos keliamos negerovės, o jų 
a u t o r i a i vietoje , , a n t i " 
pristatomi liaudžiai kaip persi
tvarkymo šalininkai, aktyvūs jo 
rėmėjai?! Kur gi čia logika?! 

(Bus daugiau) 

Sąjūdžio pareiškimas 
Vilnius, 1989 balandžio 17. — 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
pa s iun t ė pareiškimą TSRS 
Aukšč iaus ios Ta rybos 
prezidiumui, jam priėmus įsaką 
dėl įstatymo apie valstybinius 
nusikaltimus papildymo, pra
neša Lietuvių Informacijos 
Centras. 

Pertvarkai gresia pavojus. 
Atėjus metui, kai socializmas 
yra pasiruošęs pasireikšti nau
jais pavidalais, stagnacijos jė
gos, daug kur patyrusius pralai-
mėjų r i nk imuose , t e l k i a s i 
sugrąžinti viską atgal. Stab
doma ekonomikos pertvarka, 
blokuojamos socialines refor
mos, užkertami demokratizaci
jos keliai. Tai ypač ryškiai 

Paskirta parama 
Contrams 

W a s h i n g t o n a s . Kongresas 
patvirtino 49.7 mil. dol. paramą 
Nikaragvos laisvės kovotojams, 
kuri anksčiau buvo sutarta tarp 
Kongreso vadų ir Baltųjų rūmų. 
Atstovų rūmai balsavo 309 
balsais už patvirtinimą ir 110 
buvo prieš. Senate 89 senatoriai 
balsavo už paramą Contrams ir 
tik 9 balsai pasisakė prieš. Tai 
buvo pirmas prezidento Busho 
laimėjimas užsienio politikoje. 
Šiuo įstatymu laisvės kovotojai 
bus remiami tik iki 1990 metų 
vasario mėnesio, kai Nikarag
voje turi įvykti laisvi rinkimai. 

Il l inois valstijos r inkt iej i 
atstovai už paramą laisvės kovo
tojams balsavo: demokratai Li-
pinski, Rostenkovvski ir Sang-
meister. Prieš balsavo šie de
mokratai kongre»menai: Bruce, 
Col l ins , Costello, D u r b i n , 
Evans, Hayes, Poshard. Russo, 
Savage ir Yates. Respublikonai 
kongresmenai Hastert, Hyde, 
Mad igan , M a r t i n , Michel , 
Crane, Fawell ir Porter balsavo 
už paramą, o kongr. Frank An-
nunzio susilaikė nuo balsavimo. 

demonstruoja 1989 balandžio 8 
dieną priimtas,, v isuomenės 
nesvarstytas TSRS Aukščiau
siosios t a rybos p rez id iumo 
į s akas dėl į s t a tymo a p i e 
v a l s t y b i n i u s n u s i k a l t i m u s 
papildymo. Jame praėjusiųjų 
laikų stiliumi esamoji valdžia 
sutapat inama su socialistine 
valstybe. Jo pasirodymas su
tampa su tragiškais įvykiais 
Gruzijoje. Kelia nerimą, kad 
įsakas gali būti panaudotas 
poli t iniam spaudimui p r i e š 
demokratinių permainų šali
ninkus. Per tvarka pergyvena 
jau ne vieną tokį sukrėimą 
padarytą prisidengus teisinės 
valstybės kūrimo šydu. Esame 
įsi t ikinę, kad d e s t r u k t y v ū s 
įstatymai nesutrukdys pertvar
kos Lie tuvoje . L i e t u v o s 
Aukščiausioji t a r y b a tok ių 
įstatymų neturėtų priimti. 

Dail. Er ikas V a r n a s į t e i k i a 
Sąjūdžiui dovaną — savo sukurtą 
Jono Basanavičiaus medalį. 
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— Britanijoje įgriuvus spor
to stadiono balkiams, žuvo 93 
asmenys ir daugiau kaip 200 
buvo sužeisti. 
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Lizijos jaunimas Tbilisi mieste gėlėmis apklojo žuvusiųjų patriotų 1 
rie buvo nužudyti saugumo agentų įvykusių demonstracijų me 

Sulygino su Hitleriu 
' a s h i n g t o n a s . — Pulkinin-
; Oliver Nor th an t rad ien į 
>mo sesijoje buvo pr i s ta ty tas 
siekusiesiems teisėjams kaip 
e l a g i s . k u r i s n e s u s t o j a 
l u o t i " i r y r a p a n a š u s į 
i le r į . T a i p a s a k ė p ro -
•oras J o h n Keker , k u r i s 
t ina jį Irano-Contrų byloje 
pa rduo tus g inklus gautą 

ną perdavus Nikaragvos laiš
ko votojams. 

Oliver N o r t h tragedija y r a 
jog j is k u r i s sakosi, k a d 

i rūpi la isvė ir demokrat i ja 
taragvoje, užmiršo laisvę ir 
nokra t i ją čia, n a m u o s e " , 
bėjo minė tas i s ka l t in to jas 
ker. 

' a l y g i n i m a s su H i t l e r i u 
a tsakydamas jam. North ad-
t a t a s B r e n a n S u l l i v a n , 
;akė, jog , ,šie vyr iausybės 
žiai y ra įžeidžiantys". J i s 
lakė, jog prokuroras ka lba 
e ta i ir l i g u i s t a i ir g a l i 
listytis žodžiais, kad pasiektų 
o t ikslą". Kiekvienas , kur i s 
i n a Oliver North su Hitleriu, 
t nepa t ik imas žmogus ir j uo 
galima pasi t ikėt i . „J i s nieka-
nedarė tokių dalykų, ka ip 

t ler is" , kalbėjo te i s in inkas , 
i pr iminė teisėjams, kad šis 
r i nas r izikavo savo gyvybę 
i t n a m e i r paaukojo savo 
mos ramų gyvenimą, kad pa-
ų laisvės kovotojams Nika-
jvoje ir norėjo išlaisvinti 
į e r i k i e č i u s , p a g r o b t u o s i u s 
>ane. Šiuo atveju vyriausybė 
įsi lenkia su tiesa, sakė adv. 
llivan, k a i vyriausybės ad-
katas K e k e r tokius kalt ini-
is p r imeta pulkininkui . 

V y k d ė t i k v i r š i n i n k ų 
į s a k y m u s 

•Jorth ka l t i namas , kad būda
is Saugumo tarybos nar iu , 
udojosi p e r didele ga l ia , 
r ios j is neturėjęs . Jo ad-
katas dar priminė, kad Oliver 
>rth v i s k ą d a r ė s a v o 
•šininkų pavedimu, o jie t iems 
l y k a m s turė jo p rez iden to 
a g a n o s u t i k i m ą . La i ška i 
mgresui . kur iuose nebuvo 

sakoma apie North veikla 
pasirašyti Sau^ojno taryl 
š ininko McFarlane ir ve 
Poindexter, kur ių įss 
North vykdė slaptas oper 
Kodėl nėra klausiama b 
prezidento Reagano, klau 
Sullivan, kuris norėjo pa 
jį liudyti, bet teisėjas G 
Gesell su tuo nesutiko. 

Adv. Sullivan pabaig 
gynybos ka lbą a n t r a 
trečiadienį turėjo būti kla 
kaltintojo kalba, o ją 
pasakyti Teisingumo dc 
mento advokatas jau mii 
Keker. Šiandien teisėjas 
žadėjo prisiekusiuosius t< 
supažindinti su įstatymą 
jie galėtų pradėti svarstyt 
O. North pasmerkimą ar 
nimą. 

Karalius pas 
prezidentą 

W a s h i n g t o n a s . V a 
VVashingtoną atvyko jau i 
didelis Vidurinių Rytų r-
vizitatorius šį mėnesį. Ai 
Izraelio taikos reikalus 
Jordano karalius Hussei 
prez . Bushu dviejų 
pasitarimuose. 

Amerika laikosi nusist 
kad Jordanas privalo dal 
bet kokiame taikos pasit 
nežiūrint, kad ka ra l ius ; 
sisakęs nebenorįs rūpin 
lestiniečių reikalais I 
užgrobtoje teritorijoje, 
rūmai mano. jog negali 
t ikr in t i Izraeliui saugu 
tame plane nedalyvau 
d a n a s . Kara l ius Hus 
pagaliau pasisakė daly^ 
ta ikos klausimų spre 
kurie bus sprendžiami t 
taut inės konferencijos 
Tačiau Izraelis nesutink 
konferencija. 

— Bonoje Stern lai 
praneša, kad Vakarų Voi 
prokuratūra investiguojs 
privačias kompanijas, 
pa s iun t ė į r e n g i m u s 
įsirengti branduolinių 
bandymo stotį. 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— G r u z i j o s k o m u n i s t ų 
vyriausybė dar prieš r iaušes 
įspėjo Tbiliso ligonines, kad gali 
įvykti susirėmimų ir kad perso
nalas būtų pasiruošęs pri imti 
suže i s tuos ius . I š l igon in ių 
sužinota, kad kareiviai naudo
jo kažkokius chemikalus žmo
nių apsvaiginimui. 

— Daugel is Gruzijos intelek
tualų pareikalavo, kad iš savo 
pozicijų būtų atleistas policijos 
vadas ir KGB viršininkas. J ie 
pareiškė protestą karo vado
vybei, kad tūkstančiai žmonių 
buvo sulaikyti prie kapinių, kai 
j ie norėjo įeiti į kapines ir 
dalyvauti žuvusiųjų patriotų 
l a i d o t u v ė s e . V i s a s Tb i l i s i 
miestas liūdėjo žuvusiųjų su gė
lėmis ir žvakėmis rankose. 

— Iz rae l io vyriausybė įvedė 
karo meto laiką į savo okpuotas 
žemes ir uždraudė palestinie
čiams rodytis gatvėse. Praėjusį 
šeš tadienį buvo n u š a u t i 4 
arabai netoli Betliejaus miesto. 

— Afgan i s tano komunistų 
vyriausybės atstovas pasakė, 
jog šeštadienį žuvo 48 kareiviai. 
Komunistų prez. Najibullah 
apkaltino Amerikos-Pakistano 
remiamus partizanus už globą 
laisvė kovotojams. 

— M a t a m o r o s apylinkėje 
buvo surasta 13 kūnų, kur ie , 
manoma, priklausė kažkokiai 
kulto sektai. Amerikiečių ir 
meks ik ieč ių policijos pas 
t a n g o m i s buvo s u i m t a 12 
žmonių, kurie į tariami narko
tikų pardavinėjimo prekyboje. 

— E g i p t o prezidentas Hosni 
Mubarakas atleido iš pareigų 
savo Gynybos ministerį Abdel 
Ghazala ir paskyrė į mažesnės 
reikšmės vietą. 

— Vengri jos komunistų par
tijos vadovaujantys asmenys 
turėjo nepaprastą posėdį, kurio 
metu svarstė partijos ateitį ir 
ga l imą ski l imą Vengr i jos 
Komunistų tarpe. 

— Fi l ip inų komunistų par
tizanai paskelbė sutinką po 20 
metų kovų nutraukti kariuo
menės užpu ld inė j imus ir 
ž u d y m u s ir p radė t i su 
prezidente Corazon Aąuino 
t a ikos p a s i t a r i m u s , je i 
prezidentė pažadės uždaryte 
Amerikos bazes Filipinuose. 

— P L O prezidentas Y. Ara
fatas pranešė sutinkąs su rinki
mais Izrael io okupuo tose 
žemėse, jei tie rinkimai bus 
vykdomi tada, kai Izrael is 
pas i t rauks iš užimtų pales
tiniečių žemių. 

— „ P a r y ž i a u s k l u b u i " pri
klauso 17 Vakarų valstybių, ku
rias prez. Bushas paragino su
teikti Lenkijai lengvatas ir iš 
naujo peržiūrėti skolos sąlygas. 
Lenkija šiuo metu Vakarams 
yra skolinga maždaug 39 bil. 
dol. 

— D a r b o departamentas pra
nešė, jog praėjusį mėnesį nedar
bo p rocen tas buvo 4.9 
mažiausias nuo 1973 m. 

— M a s k v o j e vyriausybės 
sluoksniai sako, jog Gorbačiovo 
paskelbtas kariuomenės suma
žinimas sovietų karininkų tarpe 
yra suprantamas ir dėl to ne
reiškiama opozicijos. 

f 
— Limoje, Peru sostinėje, 

p r anešama , k a d v i e t i n i s 
lėktuvas su 137 kele ivia is 
užsidegė ir nukrito, bet t ik 11 
susižeidė, o žuvusių nėra. 

— Ind i jo je į t a r i a m a s R. 
Dhawan dalyvavimu premjerės 
Indiros Gandhi nužudyme 1984 
m. Jis ir dabar dirbo jos sūnaus 
premjero įstaigoje. 
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sijos valdžią perėmė 
KGB viršininkas 
srestroika ginama su tankais 
— Gauta daugiau 
ijos. Skaitytojai j a u 
Gorbačiovas buvo 
tvo pat ikimą bend-
j v i e t ų Sąjungos 
ikalų ministerį E . 
ze į Tbilisą, Gruzi-
ad jis vietoje ištirtų 
vaitės neramumus. 
ze j au sugrįžo į 
sų t anka i jau pasi-
ruzijos sostinės. 
„Chris t ian Science 
i ro korespondentas 
•Judge praneša d a r 
elbtas žinias. 

v o s t r i b ū n a 
acijos pradžioje pra-
ikingai. Joms kebas 
.dovavo g r u z i n ų 
dėjimo vadai. Be t 
žmonės išgirdo už 
astą tr iukšmą. Pa-
iliso gyventoja Gali
na buvo pabudinta 
Kodėl j ū s miegate, 
udo žmones". Pa
langą, j i pamatė bė-
šmogų ir šaukiantį, 
žius ji papasakojo 
korespondentui i r 
įskvos intelektualų 
rių ta rpe buvo as-
i . Sagdeyevas ir A. 
*. Tai y r a neoficiali 
pė žinoma „Maskvos 

pavad in imu. J i e 
Gruzijos žudynės 

gan izuo tos , nor in t 
lenkti Sovietų vado 
reformoms. 

i m a i Gruzi jos 
p a r t i j a i 
5 todėl ši g rupė 
ivo demonstraciją 
s e k m a d i e n į . T e n 
kademikas Sacha-
relgė Gruzijos žu-
) „provokaciją prieš 
[" ir pasakė, jog 
kariuomenės dali-
luspręs ta ne Gruzi-
lukštesnėje instan-

pat į sekmadien į 
partijos dienraštis 

tspausdino Gruzijos 
lo kalbą, kurioje j is 
zijos vyriausybę pra-
aktą su savo žmonė-
:oje dialogo panau-
ičius. 

pasitarimų 
— Komunistų prezi-
bullah Afganistane 
vės kovotojams vie-
>miją, jei jie nustos 
jo vyriausybe, ir 

/adams susitikti su 
:, islamo šventajame 
aptarti autonomijos 
si laisvės kovotojų 
rtų, tai jie galėtų ir 
laikyti savo ginklus 
i savo tarybas savo 
jnuose. kurių spren-
Kabulo vyriausybės 

ami. J i e taip pat 
t i valstybės paramą 
io atstatymui. Na-
enos valandos kalba 
uiuojama per radiją 
s. J i s vėl kalt ino 
mili taristus, kur ie 

*ą prieš Afganistano 
i. Civilinio karo metu 
stano yra pabėgę į 

maždaug 3.5 mil. 

Tačiau prieš tai Maskva kai 
t ino taut in ius gruzinų veikėju 
už neramumus ir kad Gruzijo; 
partijos vadai „bando kalbėti 
su žmonėmis^asislėpę už tanki 
ir už ginkluotų kareivių". J į 
ta ip pat pasakė, kad sprendim; 
panaudoti kariuomenės dali 
nius prieš protestuotojus padar* 
pati Gruzijos vyriausybė, kuria 
priešinga buvo Transkaukaz 
karo vadovybė. 

KGB s i auč i a i r to l iau 
Bet gerai žinomi Gorbačiov 

rėmėjai — rašytojas A. Gelms 
nas , „Maskvos žinių" rėdai 
to r ius Y. Jakovlevas ir a« 
tronautas Sagdeyevas dalyvav 
Tbilise nužudytųjų laidotuvės* 
Minėtoji Kornilova jiems pa 
šakojo, kad prieš demonstrantu 
buvo naudojami kastuvai i 
nuodingi chemikalai, mušamo 
moterys, o gruzinų policininką 
kur i e bandė užstoti jas , buv 
kareivių ats tumti ir suimti. Be 
kas svarbiausia, kad dvi diena 
prieš riaušes, gruzinų policiriir 
ka i buvo nuginkluoti. Kareivi 
važinėjimai apie Tbiliso miest 
ir j ame buvo labai provokuojai 
tys ir atrodė, kad tuo norim 
sukel t i gyventojų pasiprieš 
nimą. Tas pačias žinias patvi 
t ino ir Gruzijos Mokslo Ak 
demijos ekonomistas Viktori 
Bogočevas. O atvykęs Shevar 
nadze kaltino Gruzijos Kom 
nis tų partijos Centro komitei 
nemokantį sukontroliuoti sit 
aciją ir nesikalbantį su publik 
„Jei jūs esate pasiruošę ginti d 
mokratiją ir perestroiką s 
tanka i s , - kalbėjo jis šarka 
t i škai , - tai pagaliau pasakykii 
žmonėms, įspėkite juos ir p; 
ruoškite juos t am įvykiui". 

Kas l e ido r e ika l au t i 
a t s i s k y r i m o 

Shevardnadze taip pat puo 
i r demons t rac i jų vadu 
„Žmonės kalbėjo apie taikingj 
demonstracijas prieš balandž 
9 d., bet jie tylėjo, kai buvo gi 
dimi netaikingi šūkiai dier 
pr ieš tai". Demonstracijų mel 
buvo skanduojama ir nešar 
plakatai , kad reikia atsiskir 
nuo Sovietų Sąjungos, ir t 
labai nepatiko Shevardnadzt 
Dabar Gruzijos veikėjai reik 
lauja, kad Tarptaut in is Raud 
nas is Kryžius ištirtų, kas įsai 
žudyti gruzinus. 

Sovietų oficialūs pranešim 
sako, jog kareiviai , būdami gi 
t i , su kastuvais daužė žmon 
galvas, kir to per kaklus... 1 
r i a u š i ų Gruzi jos minis t i 
t a rybos p i r m i n i n k a s Zurt 
Chkheidze, Komunistų partįj 
vadas Dzhumber Pariashvili 
Gruzijos p r ez iden t a s Ota 
Cherkeziya pasi t raukė iš p 
reigų. Partijos vado Patiashvį 
pareigas perėmė KGB saugun 
viršininkas Givi Gumbaridz* 

K A L E N D O R I U S 

Ba landž io 20 d.: Marcijon* 
Agnė. Goštautas, Lazdonė. Ac 
l iaras . Nergantas . Etvydas. 

B a l a n d ž i o 21 d.: Anzelnu 
Konradas . Amalija. Argel 
Milgedas, Skalvė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:05. leidžiasi 7:2 
Temperatūra dieną 70 1.. na 

t} 42 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. balandžio mėn. 20 d. 

SUSITIKSIME KAZIUKO 
MUGĖJE 

Detroito ir plačiųjų apylinkių 
lietuvių visuomenės ilgai lauk
toji skautų ir skaučių rengiama 
Kaziuko mugė įvyks šį sekma
dienį, balandžio 23 d., Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros cen
tre. ..Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntų broliai ir sesės tikisi visus 
lietuvius — jaunus ir vyresnius, 
pamatyti mugėje. Visi galės ne 
tik pasigėrėti, bet ir įsigyti 
skautų,-čių sukurtų meniškų 
rankdarbių, išmėginti laimę lai
mingųjų bilietėlių traukimuose, 
sočiai pasistiprinti lietuviškais 
pietumis, pasigardžiuoti tor
tais ir kitais skanėstais. Numa
tytos ir kitokios pramogos jau
niesiems, o vyresnieji turės 
galimybės apžiūrėti iš įsigyti iš 
Baltimorės atvykstančių daili
ninkų kurinių ir vertingų ginta
ro puošmenų. Visi nuoširdžiai 
kviečiami ir svetingai laukiami. 
Pasimatykime! 

Skautės ir skautai 

SĖKMINGI AUKŲ VAJAI 

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdybos 
pravesti Vasario 16-tos proga ir 
Lietuvių Bendruomenės Lietu
vos laisvės akcijai paremti va
jai pavyko gana gerai. Iki šiol 
sutelkta 7,560 dol. aukų. 

Vasario 16-tos dienos proga 
Lietuvių Bendruomenės veiklai 
paremti, detroitiečiai suaukojo 
4.083 dol. Lietuvos laisvės akci
jai paremti — 3,477 dol. Lietu
vos laisvės akcijai paremti aukų 
vajus tebetęsiamas. Aukas 
galima įteikti Juozui Matekū-
nui prie Dievo Apvaizdos 
parapijos, arba LB valdybos 
nariams. Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės valdyba 
yra dėkinga visiems 
aukojusiems. 

Lietuvos laisvės akcijai 
sus i laukta ir stambesnių 
aukotojų. Po 500 dol. aukojo — 
Gediminas Balanda, Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba (iš savo iždo) ir 
Šaulių Sąjungos tremtyje centro 
valdyba — 500 dol. auką pir
mininkas Mykolas Abarius 
įteikė JAV Krašto valdybos pir
mininkui dr. Antanui Razmai, 
jam vasario 5 d. lankantis 
Detroite. 

ANTRO KAIMO VIEŠNAGĖ 
DETROITE 

Lietuviu Bendruomenės Det
roito apylinkės valdybos kvie
timu Antro Kaimo viešnagė 
Detroite kovo 18 d. buvo sėk

minga ir sutraukė gausiai 
lankytojų. Antrakaimiečių vaiz
duojami lietuviško gyvenimo at
sitikimai, publikos buvo labai 
šiltai priimti ir net kelioms sa
vaitėms praėjus po jų ap
silankymo, vis dar kartojami jų 
humoristiniai pasisakymai. 

Tikimasi, kad apylinkės val
dyba juos vėl greitai pakvies, 
pralinksminti apylinkės nuotai
kas. 

Jonas Urbonas 

TAUTOS FONDO 
RENGINYS 

Kiekvieną pavasarį Tautos 
fondo atstovybė Detroite suren
gia popietę, kurios metu infor
muoja visuomenę apie to fondo 
veiklą. Šiais metais renginys 
įvyko balandžio 9 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. 

Popietę pradėjo Eugenija 
Bulotienė, atstovybės pirmi
ninkė, pakviesdama susirinku
sius tylos minute pagerbti 
žymią Detroito visuomenininke 
Elzbietą Paurazienę, nuo kurios 
mirties tą dieną sukako 10 
metų. 

Apie Tautos fondo veiklą 
kalbėjo Ramunė Kelečienė, 
teisių studentė iš Chicagos. 
Paminėjusi įvykius Lietuvoje ir 
išeivijos reakciją, ji sakė, kad 
ten tautinė sąmonė yra gyva ir 
sveika; auga ryžtu ir darbais. 
Tačiau politinė padėtis esanti 
nei aiški, nei pastovi. 
Priminė kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus pareiškimą Wa-
shington Post atstovui, kad 
vakariečių susižavėjimas 
Garbačiovu yra jų klaida žavėtis 
,žvaigždėmis". Kalbėdama apie 
Vliką pasakė, kad šis veiksnys 
yra gyvas ir sveikas. Vlikas esąs 
mūsų akys, ausys, lūpos ir 
rankos. Kai Vliko pirmininkas 
dr. Bobelis kalbėjo Vasario 
16-tos minėjime, Chicagoje, ra
ginęs išeiviją nepasiduoti emoci
joms. Esąs didelis klausimas ar 
Sovietai įsileis bet kokią para
mą Lietuvai, o jei įsileis, ar 
nepasilaikys sau. Paminėjo 
vėliavų siuntimą, nors Lietu
voje vėliavų netrūkę. Taip pat 
Arūno Degučio įspėjimą susilai
kyti nuo pinigų siuntimo ir 
palaukti, nes esąs neapgalvoto 
geraširdiškumo pavojus nepa
siekti tikslo — suteikti paramą. 

Paskaitininke, kalbėdama 
apie Tautos Fondo veiklą, pažy
mėjo, kad Tautos fondo iždas 
įgalina Vliką vykdyti Lietuvos 
laisvinimo veiklą. Ankstyves-
nioji išeivija per Tautos fondą 
surinkusi 700,000 dol. Lietuvai 
stiprinti. Vokietijoje, 1944 m. 
Tautos fondas atgimęs Vliko 

Detroito „Audinio" šokėjai radijo klubo „Lietuviškas balsas" renginio programoje š.m. balandžio 
2 d. 

Finansų komisijos vardu. 
Persikėlus į JAV, Tautos fondas 
užėmęs senosios imigracijos 
vietą siauresne apimtimi — 
rūpintis Vliko finansavimu ir 
buvo Vliko žinioje. Tik nuo 1973 
m. Tautos fondas veikia, kaip 
atskira , pelno nesiekiant i 
organizacija, formaliai 
įregistruota New Yorko 
valstijoje. 

1988 metai Tautos fondui 
buvę sėkmingi — surinkta 
daugiau negu 600,000 dol. Jo 
kasoje yra 460,000 dol., o Lie
tuvos Laisvės ižde 834,000 dol. 
Lietuvos Lasivės iždas yra 
užšaldytas, kol Lietuva atgaus 
Nepriklausomybe. Tautos fondo 
pirmininko nusistatymas yra 
neskubėti ir sekti įvykių Lie
tuvoje raidą. Tautos fondo 
pinigų panaudojimą spręsiąs 
Vlikas. Lietuvos Laisvės lyga 
esanti įgaliojusi Vliką jiems ats
tovauti tarptautiniuose reika
luose. 

Vladas Staškus, Tautos fondo 
atstovybės iždininkas, pranešė, 
kad jis praėjusiais metais pa
siuntęs Centrui 10,500 dol., o 
nuo atstovybės veiklos pradžios 
yra pasiųsta 80,000 dol. Michi-
gano lietuviai yra tiesiogiai 
pasiuntę Tautos fondui arti 
50.000 dol.. o praėjusiais metais 
5.000 dol. Prieš pat renginį 
gauta žinia, kad vienas Michi-
gano lietuvis Tautos fondui 
paliko 20.000 dol.. o Juozas 
Miką atsiuntė 500 dol. 

Atstovybės vicepirmininkas 
Mykolas Abarius, iššauktiems į 
sceną stambių sumų aukoto
jams Vaciui Slušniui, Jonui 
Mikulioniui, Kaziui Gogeliui, 
Bernardui Brizgiui ir Vincui 
Tamošiūnui įteikė Tautos fondo 
pažymėjimus. Dar buvo paskelb
ta, kad Ona ir Česys Šadeikai 
Tautos fondui yra paaukoję 670 
dol. 

Meninę dalį atliko Rima 
Idzelytė, padeklamavusi 
..Saukiu aš tautą", Bernardo 
Brazdžionio ir „Jie švyturiais 
per amžius", Balio Gaidžiūno. 

Manvydas Sepetis paskambino 
piano „Rustles of Spring", 
komp. Sinding, „Fire Dance", 
komp. De-Falla, „Capriccio 
Espagnol", komp. R. Korsakoff. 

Paskai t ininkei Ramunei 
Kelečienei bei meninės progra
mos atlikėjams Rimai Idzelytei 
ir Manvydui Šepečiui, Eugeni
ja Bulotienė įteikė po dovanėlę. 
Oficialioji renginio dalis baigta 

Nuotr . J o n o U r b o n o 

Tautos himnu. 
Kun. Alfonsui Babonui 

pala iminus valgius, buvo 
pasivaišinta ir pasidalinta 
įspūdžiais iš kurių paaiškėjo, 
kad ne visi suprato ar norėjo 
suprasti labai aiškiai ir taikliai 
išdėstytas paskaitininkės min
tis. Ir šis renginys neapsiėjo be 
dovanų paskirstymo. 

Stasys Gar l iauskas 
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76-SIS LIETUVOS VYČIU 
SEIMAS 

Lietuvos Vyčių 76-sis Visuo
tinis seimas šaukiamas Chica
goje, š.m. rugpjūčio 3-6 
dienomis. Seimas vyks ir jo būs
tinė bus Holiday Inn Country-
side (La Grange), Illinois. 

Seimą globos 112-toji kuopa 
Marąuette Park, IL. Pirmi
ninkas Al. Brazis ir kopirmi-
ninkai — Mary Juzėnas ir Al. 
Zakarka. 

Seimo atidarymo šv. Mišios 
ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d.,bus 
laikomos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
11:30 vai. ryto. Seimo baigimo 
šv. Mišios bus laikomos toje pat 
bažnyčioje sekmadienį, rugpjū
čio 6 d., 10:30 vai. ryto. 

Anksčiau į Seimą atvyku
siems numatomas susipaži
nimas su Chicagos miesto 
įdomybėmis, o taip pat ir su 
„lietuviškąja Chicaga" — įvai
riomis lietuviškomis įstaigomis 
ir institucijomis, kurių Chica
goje yra nemažai, nes Chicaga 
yra gausiausias lietuvių telki
nys laisvajame pasaulyje. 

Ketv., grugpjūčio 3 d.— 
11:30 vai. r. — Seimo atida

rymo šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

12:30 vai. p.p. — priešpiečiai. 
Po priešpiečių — pirmasis posė
dis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos salėje. 

6:00 vai. vak. — „Lietuvių 
liaudies vakaras" registruo
tiems dalyviams. Vadovaus 
Maria Rudienė. 

Penkt., rugpjūčio 4 d. 
9:00 vai. r. — Antras posėdis 

Countryside Holiday Inn. 
11:00 vai. r. — šv. Mišios 

Countryside Holiday Inn. 
2:00 vai. p.p. — Trečias posėdis 

Holiday Inn. 
8:00 vai. vak. — Kultūrinis 

vakaras — „Lietuviškos ves
tuvės", atlieka Lietuvos Vyčių 
choras, vadovas muz. Faustas 
Strolia, ir Lietuvos Vyčių tau
tinių šokių šokėjai, vadovas 
Frank Zapolis. Taip pat pasi

rodys solistai Mary Juzėnas ir 
Al. Brazis. 

Šešt., rugpjūčio 5 d. 
8:30 vai. ryto — Šv. Mišios 

Holiday Inn Countryside. 
9:30 vai. r. — 4-tas posėdis 

Holiday Inn. 
1:00 vai. p.p. — penktas posė

dis Holiday In.. 
6:30 vai. vak. — Iškilmingas 

Užbaigimo banketas Martini-
que salėje. Vadovauja Maria 
Rudienė. 

Sekm., rugpjūčio 6 d . -

10:30 vai. r. — Šv. Mišios Švč. 
M. Marijos parapijos bažnyčioje. 
Po šv. Mišių — fotografavimąsi s 
ir priešpiečiai Holiday Inn. 

Dalyvių registraciją vykdo 
Jerry Mack, 2461 W. 45th St., 
Chicago, IL 60632. Tel. 
(312)-927-1233. Registracija iki 
birželio 15 d. Registracijos 
mokestis 75 dol. Registruojantis 
po birželio 15-tos, mokestis bus 
didesnis. 

21 AUKSINIS JUBILIEJUS 

Chicagoje balandžio 15 d. 21 
kunigas šventė auksinį kuni
gystės jubiliejų. Tarp jų ir prel. 
J. Mozeris bei kun. Julius 
Grinis. 
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PRAŽYDO MEDELIAI 

Chicagoje jau stipriai jaučiasi 
pavasaris. Pražydo kai kurie 
dekoratyviniai krūmai, vyšnių 
medžiai, ima lapoti ir kiti. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ L IGOS, CH IRURGIJA 

2 6 3 6 W . 7 1 st S t r e e t 
Sus i ta r imu i : t reč. , ketv.. šešt. 

4 3 6 - 5 5 6 6 

DEMONSTRAVO PRIEŠ 
PASKOLAS SOVIETAMS 

Chicagos miesto centre prie
šais First National banką balan
džio 14 d. vyko demonstracijos, 
kai tuose rūmuose vyko banko 
metinis susirinkimas. Buvo 
nešiojami plakatai ir protes
tuojama prieš paskolas Sovietų 
Sąjungai, net duodamas dides
nėmis lengvatomis, kaip pa
tiems amerikiečiams. 

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. 

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

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

>' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

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

6132 S. Kedzie 
Ch icago. 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. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ave. . Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-02S5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlroprecttc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

IEŠKO ĮKVĖPIMO 
KINIJOJE 

Chicagos parkų vedėjo pava
duotojas Ronald H. Dodd išvyko 
keturioms savaitėms j Kiniją, 
pasiryžęs ieškoti naujo 
įkvėpimo, kaip geriau tvarkyti 
Chicagos parkus. Jis taipgi tirs 
rekreacijų programas. 

BAUSMĖ UŽ VĖLIAVĄ 
ANT GRINDŲ 

Illinois senato komitetas 18:0 
balsų dauguma priėmė įstatymo 
projektą, pagal kurį už JAV 
vėliavos tiesimą ant grindų ir 
negerbimą gali būti baudžiama 
iki 3 metų kalėjimo ir 10.000 
dol. pabaudos. 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. . Hickory Hills, IL 
1 mylia { vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses' 

2618 W. 71 »t St. — Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tol. 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 et Street 

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

Dr. Tumasonlo Kabinetą perėm* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71stStraet 

Tai . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai. pirm , antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

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

11800 Soutrmest Highway 
Paloa Hsights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p .r ketv. 2-5 v po . 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. 776-2880, re* . 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M .D . , S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagai susitarimą 

Tel . 585-7755 



Laisvė ir demokratija — 

GALI BŪTI GĖRIS IR 
BLOGIS 

Apie laisvę dažniausiai kalba 
tie, kurie laisvės neturi arba 
kurie laisvės neduoda. Demok
ratija tampa tokiu žodžiu, tar
tum ji nebūtų liaudies valdžia, 
o tik išrinktųjų ar į viršūnes 
p ras imušus ių . Abu žodžiai 
plačiai pasklidę, nuolat links
niuojami, dažniausiai blogam 
naudojami. Bet jie ta ip pat gali 
būti naudojami ir geram tikslui. 
Pabrėžtinai demokratija va
dinama Sovietų Rusijos valdose, 
kai ten tėra t ik viena partija, 
kai leidžiama tik iš anksto 
numatyti kandidatai . Jei dabar 
rinkimuose ir buvo leidžiama 
bent Lietuvoje statyti po kelis 
kandidatus ir laimėjo Persitvar
kymo sąjūdžio kandidatai , tai 
dar nereiškia t ikros demokra
tijos. 

Ne visuomet ir demokrati
n iuose r i n k i m u o s e p a n a u 
dojama tikroji laisvė ir ne 
visuomet i š renkami geriausi 
valdžiai t inkami žmonės. Tai 
galima matyt i ir savoje ap
linkoje, kai prieš balsavimus 
save giria daugelis kandidatų. 
Pabaigoje telieka t ik keli parti
jos arba t ik vienas iš pat pra
džios kandidatas. 

Net ir miestų ar valstijų rin
kimuose rungiasi tik keli kandi
datai , pabaigoje t ik dviejų 
partijų ir t ik du kandidatai . Ir 
tai nereiškia, kad jie yra geriau
si, bet kad j ie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių tur i daugiau 
šalininkų. Ar liaudis (demos) 
t u r i tas p a r e i g a s , k u r i o s 
demokratijoje turėtų būti jai 
skirtos, t a i klausimas, kuris 
mažai atsakomas. Bet t ikrai 
reiškiasi daugiaus ia i dalies 
liaudies ar tautos nepasitenki
nimu. 

Taigi ir demokratija nepaža
da tikrosios laisvės, kurią turė
tume vadinti šventa žmogaus 
teise. Demokratija nėra geriau
sia valdymosi forma, bet vis 
dėlto ji yra geresnė, negu dikta
tūra, negu paveldima monarchi
ja, kai valstybė pasidaro vieno 
valdovo nuosavybe, negu oligar
chija, kai valdžią paima tik tur
tingieji susibaudėliai. 

Laisvės ir demokratijos ste
buklingais žodžiais naudojasi 
pasauliniai religinio gyvenimo 
reformuotojai, kartais visuome
ninio gyvenimo palaikytojai. 
Amerika j iems yra nuo seno 
pažadėtoji žemė apsiginti nuo 
heretikų a r herezijos persekio
tojų, nors šiame krašte, kaip 
niekur ki tur , kūrėsi herezijos. 
J ų čia y r a t i ek daug, jos 
dažniausiai vadinamos sek
tomis, jų skaičiaus nežino net 
patys religijų istorikai. 

Visai nenuostabu, kad net šio 
k r a š t o v y s k u p ų a t s t o v u s 
pasikvietė į Romą pats Šv. 
Tėvas duoti j iems nurodymus, 
kas jie tur i būti ir kaip jie turi 
savo tikinčiuosius mokyti. Jie 
yra tikrieji Evangelijos skel
bėjai, jos aiškintojai ir nuosta
tų sudarytojai. 

Žinoma, katal ikai čia sudaro 
tik mažesnę dalį gyventojų ir jie 
negali pakeisti viso gyvenimo 
norima kryptimi. Ne vyskupai 
ir ne tikrieji tikintieji skatina 
abortų legalizavimą. Tai yra 
gėdingas dvidešimto amžiaus 
sprendimas, kai kasmet nužudo
ma milijonas ar daugiau nekal
tų kūdikių. 

Hitlerio žmonių naikinimo 
akcija buvo tik nežymus iš
k r y p i m a s p r i e š neka l tų jų 

žudymą metų metais ir tautos 
naikinimą milijonais. Laisvės ir 
demokra t i jos v a r d u vyksta 
demonstracijos prieš galimą le
galizavimo suvaržymą ar t ik 
gr iežtesnių taisyklių nusta
tymą. Tai iškreipimas šių šven
tų sąvokų, kurios kiekvienam 
galvojančiam žmogui yra bran
gios. 

Taip pat tautos rykšte yra va
d i n a m a s s eksua l i n i s palai
dumas. Iš jo kyla išskyros, 
šeimų ardymas, vaikų aplei
d imas ir jų net inkamas ar net 
blogas auklėjimas. Kyla taip pat 
ligos, kurios nusiaubia šį kraštą 
didelėmis epideminėmis nelai
mėmis. Gal dar mažiau jaučia 
dabart ies kar ta , nes tik vienas 
an t r a s miršta. Bet tai pajus 
būsimos kartos, kai bus apkrės
tos nepagydomomis ligomis, 
narkot ika is , iškrypimais. Su 
blogais polinkiais gims būsimi 
tau tos paveldėtojai ir valdovai. 
Tuo jau dabar tu r i susirūpinti 
ka ta l ika i ir bet kokio tikėjimo 
žmonės, ne t tie, kur ie jo visai 
netur i , be t nori savo tauta i 
geresnės ateities. 

Gal galėtumėm nesirūpinti, 
je igu tai neliestų mūsų atei
nančių kartų. Lietuvių daugelis 
jau šiame krašte yra taip įsi
gyvenę, kad jiems negalima net 
kalbėti apie kitokį gyvenimą ar 
gyvenimo kurso pakeitimą. Jie 
susirūpinę tėvyne ir jos likimu, 
j i e domisi Lietuvoje vyks
tančiais įvykiais ir žygiais, bet 
t a i tik domėjimasis, o ne gyve
nimas . Šiame kraš te reikia 
gyventi tarp nusikaltėlių ir 
šventųjų, tarp norinčių savo 
kraš tu i gero ir linkinčių jam 
blogo. J ie nejaučia, kad čia jų 
amžina tėviškė, kad čia turės 
gyventi jų vaikai. Lietuviai tai 
pagalvoja ir tuo nuoširdžiai 
rūpinasi. Bet jų jaunesnioji kar
t a jau niekuo nesiskirs nuo 
vietos gyventojų. 

Šiandien laisvę ir demokratiją 
šio krašto senieji gyventojai, ku
r ie yra užmiršę savo kilmę, 
laiko savo paveldėta privilegija. 
Tokia privilegija jau pradeda 
laikyti ir daugelis ateivių. Juo 
labiau ta i jaučia ir tai kalba 
jaunoji kar ta , čia augusi, čia 
siekusi mokslo a r čia dirbanti. 
N e t ir naujieji ateiviai tik 
vienas k i tas n ė r a dar taip 
a tbukęs, kad nematytų laisvės 
ir demokratijos išnaudojimo 
pasaulyje. 

Šių šventų teisių išnaudojimą 
mato jaunieji. J i e jau į savo 
a p l i n k ą ir s avo gyvenimą 
žve lg ia t i k r o v i š k i a u , kon
krečiau. Gal j ie dar nemato 
tolimesnių įvykių, nesidomi sve
t imais kraštais , bet jie mato 
savo tėvų kraštą, jie mato ir sa
vo gyvenimo sąlygas. Jie aiškiai 
supranta , kad laisvės ir demok
ratijos žodžiai dažnai yra iš
k r a i p o m i ir p a d a r o m i t ik 
pasipelnymo ar valdžios įsi
gijimo įrankiais . 

Jeigu popiežius net Amerikos 
v y s k u p ų a t s t o v u s Romoje 
mokė būti apaštalų įpėdiniais ir 
Evangelijos skelbėjais, tai tikrai 
reikia žinoti, kad laisvę ir de
mokratiją galima panaudoti gė
riui ir blogiui. Vyskupai turi šio 
krašto kultūros mišinį pašven
t in t i ir pakrikštyt i , kad ji būtų 
krikščioniška kul tūra . Taip pat 
ir kiekvienas krikščionis turi 
jausti pareigą būti kultūros 
keitėju. 

P . S. 

IŠEIVIJOS PABALTIEČIŲ 
KONFERENCIJA 

Konferencijos sąranga 

Aštuntoji pabaltiečių konfe
rencija, sukviesta svarstyti žmo
gaus teisių problemų Pabalti jo 
kraštuose, įvyko kovo 11 d. 
Clevelande. Tai buvo pi rmasis 
toks pabaltiečių forumas šia 
tema už Kalifornijos ribų, k u r 
originaliai gimė tokių konfe
rencijų iniciatorius ir vykdy
tojas — Pabaltiečių laisvės lyga 
— Baltic American Freedom 
League (BAFL). 

Septynios ankstyvesnės kon
ferencijos buvo rengiamos ir glo
bojamos pradžioje vien Laisvės 
lygos vadovybės, o vėliau ir su 
k i t ų organizac i jų t a l k a . 
C leve lande r e n g i m o n a š t ą 
užsikrovė a n t savo pečių Cle
velando Pabaltiečių komite tas , 
kur iam dabar pirmininkauja 
latvis Maris Mantenieks. J i s 
yra ir dabartinės Laisvės lygos 
tarybos vykdomasis vicepirmi
ninkas . Lietuviams š iam komi
te te atstovauja A l g i m a n t a s 
Pautienis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyr iaus 
pirmininkas. Konferencijos ren
gimo talkon taip pat įsijungė LB 
Clevelando apylinkė, Lietuvių 
Fronto Bičiulių valdyba, Biru
tės draugija, skaut ininkės i r 
akademikės, Lietuvos vyčiai i r 
Lietuvių Jaunimo sąjunga. 

Konferencija buvo gerai suor
ganizuota. Jo s reklamai panau
dota amerikiečių mas inės in
formacijos priemonės, apie ją 
skelbė pabaltiečių spauda ir ra
dijas, dalyvavo graži 150-170 
klausytojų auditorija, jos t a rpe 
ir apie 30 j a u čia mokslus bai
gusių ar da r studijuojančių 
aukštosiose mokyklose jaunimo, 
kruopščiai paruošti svars tybų 
pranešimai, patogi naujojo Holi-
day Inn Lakewood viešbučio 
salė posėdžiams. Konferencijos 
dalyviai buvo aprūpint i s tam
boku portfolio, kur su r ink ta ik i 
pa t paskutiniųjų dienų pasaulio 
spaudos aktualiųjų s t ra ipsn ių 
atspaudai apie šių dienų įvy
k ius Pabaltyje. 

Posėdž ių sa lės p r i e k y j e 
Amerikos, Estijos, Latvijos i r 
Lietuvos vėliavos ir didžiulė 
B A F L a p s k r i t i m o fo rmoje 
emblema, ske lb ian t i B a l t i c 
American Freedom League — 
8th Annual Human Rights Con-
ference su centre ta ikos sim
boliu balandžiu ir į rašu Peace 
Wi th Freedom. 

Rengėjams su f inansine pa
r a m a atėjo mecenatai iš pabal 
tiečių organizacijų. Lietuviai sa
vo duoklę t a ip pat a t idavė: L B 

V. ROCIUNAS 

Clevelando apylinkė, Altos sky
rius, Taupa, Superior Savings, 
šauliai, Birutės draugija, SLA ir 
eilė pavienių asmenų. 

Konferencijoje buvo svars
tomos šios temos: dabartinė pa
dėtis Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje, Paba l t i jo valstybių 
p r e k y b i n i a i re ika la i , Molo-
tovo-Ribbentropo nepuolimo 
paktas , Aplinkos ir ekologinė 
krizė Pabal t i jo , kraštuose ir 
p lanai atei t ies veiklai. 

Tai labai plačios apimties te
mos, liečiančios Pabaltijo tau tų 
š iandienin į gyvenimą ir j ų 
rūpestį . Vienos dienos apie 7-8 
vai. posėdžiuose, aišku, negalėjo 
būti padaryta tų problemų giles
nė analizė a r prieita prie kon
kretesnių sprendimų, ypač ka i 
ka lbama apie svetimos ka
r iuomenės okupuotus kraštus. 
Bet s ą ž i n i n g a i pas i ruošę 
prelegentai klausytojams patei
kė kondensuotą, ,,ne iš tuščio į 
k iaurą pilstomą' ' informaciją. 
Atr inktų faktų ir įvykių švie
soje žvelgta į Pabaltijo tautų jų 
kraštuose vykstančius laisvės 
iššūkius, a tsargiai juos verti
nan t ir mėginant spekuliuoti 
galimais rezultartais. 

D i s i d e n t ų sus i t ik imas 
Po kun. L. Grendze invoka-

cijos, konferencijos vicepirm. 
Agris Pavlovskio, BAFL pirm. 
Avo Piirisildo, Clevelando mies
to mero a ts tovo August Pus t 
sveikinimo ir specialios miesto 
proklamacijos šios konferencijos 
proga, dalyviams buvo prista
tyti du žymūs Pabaltijo žmogaus 
teisių kovotojai, Sibiro kan
kiniai Balys Gajauskas ir Ivars 
Žukovskis, kuriuos dalyviai su
tiko su ilgais dėkingumą išreiš
kiančiais nuoširdžiais plojimais. 
J i ems toks susi t ikimas tokioje 
konferencijoje buvo didelė ir 
maloni staigmena. J ie prieš 15 
metų buvo ats i t ik t inai susitikę 
Sibiro Gulage ir dabar forume 
Clevelande, kur svarstomi tokie 
reikalai , dėl kur ių abu turėjo 
paaukot i didelę savo kūrybin
giausių metų dalį. Balys Ga
jauskas net 37 metus atidavė už 
tuos idealus, kurių jis siekė, kad 
t au t a būtų laisva savo nepri
klausomoje valstybėje. Pasta
rųjų metų įvykiai leidžia bent 
pasidžiaugti besikeičiančiomis 
sąlygomis kraše . Balys Ga
jauskas atvyko čia aplankyti 
savo giminių. Su pranešimais 

lankosi ir kitose lietuvių kolo
nijose. 

Abu disidentai kurį laiką sekė 
konferencijos pranešimus. Ga
jauskui vertėju buvo kun. G. Ki-
jauskas , pas kurį, svečiuoda
masis Clevelande, buvo apsi
stojęs. Ingrida Bublienė, atsto
vavusi LFB c. valdybai, buvo 
konferencijos informacijos koor
dinatorė. Ji B. Gajausko atvy
kimą Clevelandan sumaniai 
panaudojo pabaltiečių problemų 
pristatymui amerikiečiams, jų 
spaudoje ir TV laidose. Ne tik 
Clevelando dienraštis „Plain 
Dealer", bet ir priemiesčių 
savaitiniai laikraščiai šį įvykį 
atžymėjo n u o t r a u k o m i s ir 
aprašymais. Ivars Žukovskis 
yra latvių žurnalo Auseklis re
daktorius. 

P a s k u t i n i ų įvykių šviesoje 
Apie šių dienų gyvenimą ir 

įvykius Pabaltijo kraštuose kal
bėjo Ojars Kalnins, Amerikos 
latvių sąjungos visuomeninių 
ryšių direktorius, Viktoras Na
kas, Lietuvių informacijos cen
tro Washingtono biuro vedėjas, 
Mari-Ann Rikken, Amerikos 
es tų t au t in io komi te to vi
cepirmininkė, ir adv. William 
Hough III, knygų autorius. 

Su dideliu dėmesiu buvo seka
mos prelegentų kruopščiai sure
gistruotos informacijos iš visų 
galimų spausdintų šaltinių, 
radijo, pasikalbėjimų, asmeni
nių vizitų metu gautų žinių ir 
t.t. Čia buvo paliesti klausimai, 
nuotaikos ir viltys Pabaltijo 
valstybių žmonių, ten susi
formavusių įvairių sąjūdžių, 
kur ie kartais veikdami ir skir
t ingais metodais, be t siekia tų 
pačių tikslų — laisvės ir nepri
klausomybės. Atgaut i pilną 
nepriklausomybę yra daug svar
b iau negu leidimas minėti 
N e p r i k l a u s o m y b ė s dieną, 
iškelti tautines vėliavas ar nau
doti tautinius simbolius. Lais
vės kova surišta s u auka ir 
r izika. Ignoruodami baimės 
jausmą, pabaltiečiai stipriai 
reiškiasi visuose frontuose, kur 
žmogus turi teisę bū t i laisvas, 
t ikėti ar netikėti, tvarkyt i savo 
gyvenimą pripažintomis žmogiš
k u m o normomis . Pol i t ika , 
kultūra, religija, ekonomija ne
gali būti išjungti iš ten pasi
reiškiančio laisvėjimo proceso. 
„Je i dabar neveiksime, tai 
kada: vėliau gali būti per vėlu". 
„Jei dabar patys neparodysime. 

ko siekiame, nepademonstruosi
me susiklausymo ir rimties, 
nelaukime, kad kas nors už mus 
kalbėtų ir dirbtų", yra atgims
tančių Pabaltijo tautų ryžto 
kalba. Pasaulis turi žinoti mūsų 
t ikrąsias intencijas. Nors Pa
baltijyje veikiančių grupių 
veiklos metodai ir skiriasi: vieni 
už besąlyginę pilną nepriklau
somybę dabar, kiti šio tikslo 
siekti palaipsniui, net laikinai 
pasiliekant sovietinėje federa
cijoje. Kaip Sąjūdis Lietuvoje, 
taip Latvijos frontas ir Estijos 
frontas yra sujungę didžiausią 
procentą gyventojų, skelbiasi 
kalbą savo tautų vardu. 

Kiekviena Pabaltijo valstybė 
turi skirtingų problemų ir savo 
tikslų siekia gal skirtingomis 
priemonėmis a r būdais. Bet kai 
iškyla bendri veiklos, taktikos 
k laus imai , dirbama sujung
tomis galvomis ir rankomis. 
Taip j au 1988 m. birželio 10 
Lvove ukrainiečiai, latviai, lie
tuviai, estai, armėnai ir Gruzi
jos a t s tova i sudarė nacio
nalinę demokratinę sąjungą 
tautų, esančių Sovietų Sąjun
goje. 1988 lapkričio 8 Latvių 
Popular frontas, Estų Popular 
frontas ir Sąjūdžio atstovai 
Rygoje pasikeitė idėjomis ir 
nusta tė bendrą veiklos strate
giją. 1988 lapkričio 19-20 die
nomis, susirinkę Rygoje, prie mė 
rezoliuciją, kur ių v iena 
reikalauja at i t raukti sovietų 
kariuomenę iš Pabaltijo kraštų. 

Estai, latviai ir lietuviai perei
tais metais pradėjo rašyti nau
jus savo kraštų ir tautų istorijos 
lapus . J is tęsiasi i r mūsų 
dienose. Įvykių rutuliojimasis 
vyksta ne dienomis, bet ir 
valandomis . Nauji reikala
v imai , pa remt i demonst ra
ci jomis valdžia i , po l i t in ių 
ka l in ių paleidimas laisvėn, 
bažnyčių grąž in imas , laik
raščių, žurnalų pagausėjimas, 
t remtinių perkėlimo klausimas 

Algimantas Gureckas. PLB vicepirm. 
rvšiams su kitataučiais. 

iš Sibiro, ūkio rekonstrukcijos, 
demokratiški r inkimai , nuosa
vybės klausimai ir t . t . yra da
b a r t i n i s š ių k r a š t ų besi
keičiantis veidas — veidrodis. 

Mari-Ann Rikken pranešimas 
lietė Estijos įvykių chronologinę 
eigą nuo 1987 m. vasario mėn. 
iki 1989 sausio 21d. Ojars Kal
nins pateikė Latvijos faktus ir 
įvykius 1988 sausio-gruodžio 
mėn. laikotarpio. Viktoras Na
kas apžvelgė laikotarpį nuo 
1987 m. rugpjūčio 23 d. iki 1989 
vasario 28 d. Visų trijų prele
gentų sur inkta medžiaga liks 
svarbus mūsų tau tų istorijų 
šaltinis. Ypačiai apie Vikto
ro Nako pranešimą galėtų būt i 
kalbama labai daug, bet šio 
straipsnio rėmai ir tikslas nelei
džia. Tiems, kurie seka mūsų 
spaudą, dalis Nako dokumenta
cijos buvo paskelbta. 

Adv. W. Hough III (VVall 
Street Journal I savo pranešime 
akcentavo Pabal t i jo k r a š t ų 
nepripažinimo klausimo svarbą 
tarptautinėje politikoje, kėlė 
konsulatų steigimo reikšmę ir 
ki tus t a rp tau t inės polit ikos 
klausimus, susijusius su Pabal
tijo kraštais. Klausimų-atsaky
mų sesijoje daugelis klausimų 
buvo dar labiau išryškinti. 

Šiai sesijai vadovavęs J a a k 
Tre iman. Estijos k o n s u l a s , 
užsklandos žodyje pabrėžė, kad 
Pabaltijo tautos „alsuoja tuo 
pačiu tikslu, veikia sujungtu 
frontu". 

E k o n o m i n i a i s k l a u s i m a i s 

Ar galimi tiesiogiai Pabaltijo 
valstybių prekybiniai ryšiai su 
laisvuoju p a s a u l i u ? Š i s 
klausimas j au gana dažnai y ra 
diskusijų objektu ir pabaltiečių 
spaudoje. Ties juo buvo stabtelta 
ir šioje žmogaus teisių konfe
rencijoje. Žmonių nevaržomas 
bendravimas visose srityse y r a 
žmogaus teisių esminė dalis. 

Svarstybų dalyviai — Jonas 
Pabedinskas, tarptaut inės pre
kybos k o n s u l t a n t a s , J a n i s 
Strautnieks. prekybos specialis
tas, Ginta Palubinskaitė, Jung
t in io paba l t i eč ių k o m i t e t o 
komunikacijos direktorė, ir Ro-
bert Hand JAV kongreso Euro
pos saugumo ir kooperacijos pa
reigūnas. Vadovas buvo Agris 
Pavlovskis, BAFL vicepirm. 

Visų šių pranešimų temų pa
grindas nebuvo vien gryni biz
nio reikalai aptariami, bet daug 
dėmesio buvo k r e i p i a m a į 
talkos, bei sąlygų sudarymą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos tau
tiečiams. Čia nemėginsiu duoti 
kiekvieno paskiro simpoziumo 
dalyvio minčių atpasakojimą, 
bet tiktai siaurą pokalby iškeltų 
minčių ir sugestijų santrauką. 

(Bus daugiau) 

Jeigu kituose reikėtų mums 
pakęsti t a i , ką leidžiame patys 
sau , gyven imas pas idarytų 
nepakenčiamas. 

G. Courteline 

Žmogus pasku t in ius savo 
žodžius pasako ir paskutinius 
atodūsius išreiškia savo gimtąja 
kalba. 

Hippel 

TREMTIES KELIU 
ANTOSE M A K A R A I T Ė 

Antosė Makaraitė buvo jauna pradžios 
mokyklos mokytoja ir mokytojavo Kuktiškėse, 
Utenos apskr. Pasibaigus pirmiesiems raudonųjų 
rusu okupacijos sunkiems mokslo metams, atos
togų parvyko j savo tėviškę — Žvingių bažnyt
kaimį, Vainuto valsč., Tauragės apskr.. kur ke
tino pailsėti ir atsigauti po sunkių ir neįprastų 
mokslo metų. Čia ją ir užklupo pirmoji išvežimo 
banga. 

1941 m. birželio 14 dieną apie trečią valandą naktį, 
mūsų gyvenamą namą apsupo rusų kareiviai , su di
džiausiu tr iukšmu įsiveržė į n a m u s ir pradėjo terorizuo
t i iš miego prikeltas mus t r i s moteris . Kareiviai buvo 
rusai , nė žoduko mes nesupra tom, ką jie sakė, ką lie
pė, o karininkas gerai kalbėjo l ietuviškai, sakėsi esąs 
iš Maskvos, motina esanti l ietuvė. Matyt, gėdijosi 
prisipažinti esąs t ikras lietuvis — dabar žudąs savo tau
tiečius. 

Liepė mums susiruošti per pusę valandos. Mes 
visiškai pasimetėme. Mama nualpo. Mes abi šokome 
jos gaivinti, šlakstėme vandeniu, trynėme. Kar in inkas 
įsakinėjo palikti mamą ir k rau t i s da ik tus — iš
važiuojame ne vienai dienai . Bet mes rūpinomės t ik 
nualpusia mama. Tada k a r i n i n k a s liepė kare iv iams 
viską dėti į maišus, rišti į ryšulius. Kišo j maišus mėsą, 
kurios, pa taupant darbymečiui , nemažai buvo likę, 
patalynę, pagalves, drabužius , audeklus iš skrynių ir 
k i ta , kas pakliuvo po ranka . Žieminiai drabužiai buvo 
laikomi a n t aukšto — jų neparodėme, užmiršome — taip 

ir liko. Į Sibirą išvežė be jokio šiltesnio rūbo! Duoną 
buvome pabaigę, kita t ik užmaišyta, taigi — be duonos 
riekelės. Mes viskam buvome abejingos, nes atrodė, kad 
veža šaudyti, o daiktus kareiviai krauna atiduoti ki
t iems ar pragerti. 

Karininkas ėmė surašinėti paliekamus daiktus, tro
bas, gyvulius, baldus i r kitą turtą . Viską rašė rusiškai. 
Viską nusiaubę, suvertę, grūdo mus į sunkvežimį, 
mamą įkėlėme ant rankų, nes ji pati nebepaėjo. Įlipo
me su seserim Zosele (19 metų), sumetė maišus. Aplink 
tris silpnutes moteris, kaip didžiausias nusikaltėles, 
apstojo kareiviai su šautuvais. Išvežė kaip kokias pikta-
dares nakties glūdumoje. Raudojome, palikdamos gim
tinę su atlapom durim, sulapavusį sodą, nuvaikščio
tus laukus, kapus, kur neseniai palaidojome tėvelį, bro
lį, ku r ilsėjosi taip žemę ir darbą mylėję žemaičiai 
seneliai ir proseneliai. Žvingių miestelis dar miegojo 
— nematė juodų nakties darbų. Niekas neatėjo mūsų 
atsisveikinti, išlydėti, t ik s taugė šunes, tik Jūros upės 
krūmuose čiulbėjo lakštingalos... 

Į Tauragę reikėjo važiuoti per Žygaičius, kur 
gyveno ištekėjusi sesuo Ona Genienė. Paprašėme kari
ninką, kad sustotų ir leistų atsisveikinti. 

Geniai iš pradžių nesusivokė ko iš jų nori. J iems 
nė į galvą neatėjo, kad į Sibirą gali vežti seną motiną 
ir dvi dukteris. Už ką? Supratę, kas čia darosi, jog baisi 
neteisybės rykštė palietė ir j ų artimiausius gimines, 
pradėjo klykti, rėkti, veržėsi į mašiną nors atsi
sveikinti. Neleido. Atbėgo d a r pažįstamos Žygaičių 
mokytojos — Stankutė, Vaitkutė, bet vienos ki tas 
matėme tik pro ašaras. Už ką? — šaukė jos kareiviams. 
Sesuo Ona Genienė įdėjo mums duonos kepalą ir kibirą 
kiaušinių — juk ji irgi nieko neturėjo paruošusi, o laiko 
davė keletą minučių. Širdį draskantis raudojimas 
lydėjo mus. 

Tauragėje karininkas nusivedė mane į saugumą ir 
t en liepė pasirašyti kažkokius popierius. Pasi raš iau 
nesuprasdama ir neskaitydama (nepažinau nė rusiškų 
raidžių). Kas ten buvo parašyta, nežinau. Sakė, kad 
mūsų tur tą parduos, o pinigus mums ats iųs , kai bus 
žinoma mūsų apgyvendinimo vieta. Kaip vėliau 
sužinojome, mūsų gyvulius — arkl ius, karves ir k t . — 
paėmė Žvingių milicininkas Lazdauskas. J is išsivarė 
juos į savo tėviškę Tenenių apylinkėje. Brolis, k a r u i 
prasidėjus, grįžęs ir iš kaimynų sužinojęs, kur gyvuliai, 
nuvažiavo ir atsiėmęs parsivarė. 

Tauragės stoty tremtinių ešelonas jau buvo paruoš
tas . Tai ilgiausias gyvulinių vagonų sąstatas. Vagonai 
j a u prikišti, prigrūsti žmonių. Mus atvežė, maty t , 
paskutinius, nes karininkas lakstė nuo vieno vagono 
prie kito. ieškodamas vietos, kur mus įgrūsti. Visur 
buvo sausakimša. Pagaliau viename vagone rado lais
vesnį kampelį. 

Sumetė kareiviai mūsų maišus. įlipome ir mes. Va
gonas tamsus, lentomis perdalytas į du aukštus . Tie 
aukštai kaip urvai, žemučiai atsistoti negalima, t ik 
šliaužti, sėdėti ar gulėti. Visur pilna žmonių, maišų, 
ryšulių. Žmonės susispaudė, — padarė ir mums vietikę. 
Paguldėme mamą, susikrovėme aplink savo daiktus. 
Ir traukinys pajudėjo. Kilo didžiausias klyksmas, verks
mas, visi — ir vagonuose, ir perone, — šaukė artimųjų 
vardus, atsisveikino amžinai, tarsi palydėdami į kapus. 
K a s pripuolė prie langelio, matė. kaip stoty žmonės 
klykdami rėkdami puolė paskui t raukinį , bėgo iš 
paskos, vijosi, kol akys matė paskutinius vagonus, iš-
vežančius iš tėvynės į pražūtį, kančias, mirtį jų 
artimuosius, dar sykį nukloti lietuvių kaulais Sibiro 
platybes. 

(Bus daugiau^ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. balandžio mėn. 20 d. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
,RATILIO" ANSAMBLIO 

TRIUMFAS 

„Nejau ir toliau artistas, 
muzikas bus tik didžiosios vals
tybes siunčiami, nelyginant 
kokie baudžiauninkai, uždirbti 
tai valstybei krūvelę valiutos, 
patys gaudami trupinius ir net 
Lietuvos vardo ne iškėlę?" Tai 
Vytauto Landsbergio, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio tarybos 
pirmininko žodžiai, pasakyti 
LPS steigiamojo seimo metu. 
(„Gimtasis kraštas", Nr. 44, 
1988 m.). 

Bene pirmasis kolektyvinis 
vienetas, panūdęs be Maskvos 
palaiminimo vykti į Šiaurės 
Ameriką, buvo Ratilio, Vilniaus 
universi teto folklorinis an
samblis. Jų didžiausias troš
kimas buvo susitaupyti kelionei 
pinigų, būti laisvais, su išeivijos 
lietuviais pasidalyti pasiektais 
meniniais laimėjimais. 

Balandžio pradžioje ansamblis 
jau buvo New Yorke. Betgi jų 
premjerinis pasirodymas buvo 
numatytas Philadelphijoj. Čia 
jų sustojimo vietą balandžio 6 d., 
ketvirtadienį, ženklino prie Lie
tuvių namų iškeltos Lietuvos ir 
JAV tautinės vėliavos, lietuvių 
bei anglų kalbomis išrašyti 
sveikinimo žodžiai. Vos sve
čiams išlipus iš autobuso, jų 
rankose pražydo mūsų miesto 
gėlės. Atvykusių ir laukiančiųjų 
veiduose suspindėjo didis 
džiaugsmas. Iš ansambliečių 
krūtinių išsiveržė negirdėtos, 
kiek keistokos dainos žodžiai. Ją 
sekė panašios kitos. Tuo duota 
suprasti, kad yra atskleidžiami 
mūsų senojo folkloro lėbiai. 

Vytautas Matonis, lietuvių 
namų pirmininkas, sveikinimo 
žodyje priminė, kad šiemamai, 
neseniai atšventę 80 m.eiikaktį, 
yra svarbus centras, anie kurį 
sukasi mūsų visuomenfcė, tau
tinė ir kultūrinė veikli. 

Užkandžių metu j įunimo 
dėmesį patraukė vaisiįi, o la
biausia bananai, kurių Lie
tuvoje jie neturi. Pasisotinus vėl 
visi sėdo į autobusą ir prasidėjo 
žymesnių Philadelphijos miesto 
vietų lankymas. Svečiams bene 
įdomiausia buvo milžiniška 
Pennsylvanijos universiteto 
biblioteka. Šiame universitete 
po karo profesoriavo Vincas 
Krėvė, dr. Antanas Salys. Jo 
bibliotekoje yra didžiausias 
išeivijos lietuvių knygų rinki
nys. Jį sudaro dr. Šaulio, miru
sio Šveicarijoj, didžiulė biblio
teka, kuri universitete dirbusių 
dr. V. Maciūno ir dr. K. Ostraus
ko rūpesčiu buvo papildoma 
naujais leidiniais. Neseniai bib
liotekoje besilankydamas rašy
tojas Kazys Saja kompiuterio 
pagalba patyrė, kad čia yra ir jo 
parašytos 27 knygos. Ratilio 
grupės direktorius, Vilniaus 
universiteto prorektorius Dr. 
Rolandas Pavilionis nustebo, 
kad ir jo parašytos 3 knygos jau 
yra čia. 

Vakar ienė 
Vakare Lietuvių namuose 

įvyko pabendravimas su ra-
tiliečiais. Teresė Gečienė, LB 
pirmininkė. Ratilio koncerto 
koordinatorė, nuoširdžiais žo
džiais sveikindama svečius, pa
reiškė: „Jūs mums atvežėte 
Lietuvą, apie kurią mes nuola
tos svajojam, kuria visuomet 
dominės, kuria, kaip ir jūs, 
sielojamės". Pasisotinus ska
niais Onos ir Juozo Mikolaičių 
paruoštais patiekalais, pro
gramą su gražiu įžanginiu žo
džiu pravedė Julija Dantienė. 

Zita Kelmickaitė, ansamblio 
vadovė, didelė entuziastė, savo 
paprastumu ir nuoširdumu prie 
savęs t raukiant i kiekvieną 
sutiktą, pareiškė, jog ratiliečiai 
buvo nustebinti dideliu nuošir
dumu. Jie pasijuto, kaip 
namuose, pas gerąsias mamas. 

Ruošiantis vykti į Ameriką, 
Vilniaus universiteto rektorius 
juos įspėjęs: „Žinokite, kad žmo
nės jūsų ten labai laukia. Dai
nuokite iš visos dūšios". Zita 
žadėjo neapvilti nei rektoriaus, 
nei Amerikos lietuvių. 

Dovanėlių pasikeitimo metu 
kiekvienas ansamblietis gavo 
po gražius marškinėlius, 
papuoštus Laisvės varpu, ir 
jiems įdėti krepšelį. Marškinė
liai buvo dovana koncerto 
komiteto, o krepšeliai Masalai-
čių šeimos. (Norisi pridėti, kad 
Anelora Mašalaitienė labai 
daug pasidarbavo svečiams pa
rūpinant nakvynes privačiose 
šeimose). Gečienei ir Matoniui 
Zita įteikė savo dovanas. Susi
rinkusius stebino puikios 
Vilniaus verbos. 

Prof. Pavilionis, priminęs, kad 
Lietuvos laisvės varpas po 
daugelio metų Vasario 16 vėl 
įspūdingai sugaudė Vilniaus 
universiteto kieme, pareiškė, 
jog jo svarbiausias kelionės 
tikslas yra su Pennsylvanijos, 
Harvardo ir kitų žymių uni
versitetų žmonėmis išsiaiškinti 
dėl pasikeitimo mokslininkais 
ir studentais. Taip pat pain
formavo, kad šiemet Vilniuje 
lituanistinius kursus lankys 80 
išeivijos studentų. Pernai jų 
turėta tik dvidešimt. 

Vakarienėje buvo nemažai 
žmonių, kurie dėl vietos stokos 
nebegalėjo gauti bilietų į 
penktadienį įvykstantį 
koncertą. Tai žinodami 
ratiliečiai mielai sutiko ir jiems 
atskleisti, kad ir nedidelę 
dalelę, atsivežto meno. Jie 
dainavo senas aukštaitiškas, 
žemaitiškas, dzūkiškas, 
suvalkietiškas dainas. Šoko tų 
vietovių šokius bei žaidimus. 
Atsilankiusius stebino tas, kad 
beveik į visus šokius buvo 
įtraukti ir salėje esantieji, 
nežiūrint kokio amžiaus jie be
būtų. Vargas buvo senukams, 
kelis kartus patekus į jaunų 
mergaičių rankas. Tuo 
užsimezgė labai nuoširdus ryšys 
tarp svečių ir vietinių. 

CLASSIFIED GUIDE 
g, 
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Dainava atlieka religinį koncertą Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. Diriguoja — Darius 
Polikaitis. Nuotr. J. Tamulaičio 

torija. Jis buvo nukaldintas 
Amerikai dar esant anglų 
kolonija (1753). Pilietinio karo 
metu varpą įvairiose vietose 
beslepiant, jis krito ir vienoje 
vietoje atsirado didelis skilimas. 
Pirmą kartą varpas Philadel
phijoj sugaudė 1776 m., JAV-
bes skelbiant nepriklausoma 
valstybe. 1922 m. Amerikos lie
tuviai nukaldino to varpo pilno 
dydžio kopiją ir padovanojo ne
priklausomai Lietuvai su reikš
mingu įrašu: „O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas nevertas laisvės, kurs negina 
jos". Esame laimingi, kad aud
ringu laikotarpiu jį išniekintą 
kilnojant iš vietos į vietą, išliko 
sveikas ir, kaip anksčiau buvo 
sakyta, Vasario 16 vėl suskam
bėjo tikroje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Ansambliečiai, reikš
dami pagarbą Amerikos lietu
viams ir Lietuvos laisvės kovo
tojams, prie Laisvės varpo pa
dėjo vainiką. Vėliau bene visi jį 
palietė, nes yra senas posakis: 
jei nori vėl sugrįžti į Ameriką, 
turi paliesti Laisvės varpą. 
Į Lietuvių namus grįžusius 
svečius skaniais pietumis vai
šino Philadelphijos moterys. 

Koncertas 

Priėmimas miesto rotušėje 
Philadelphijos miesto bur

mistras Wilson Goode, dalyvau
damas Vasario 16 minėjime, 
sužinojo, kad pas mus atvyksta 
garsusis Ratilio ansamblis. Jis jį 
tuojau pakvietė atsilankyti į 
miesto rotušę. Penktadienio 
rytą joje ansambliečiai ir 
lietuviškų organizacijų atstovai 
buvo maloniai sutikti Commis-
sioner of Recreation ir jos pava
duotojo Vytauto Karaliaus. 
(Goode buvo išvažiavęs į Los 
Angeles vykstančią burmistrų 
konferenciją). Karalius lietu
viškai perskaitė burmistro svei
kinimą, skirtą ansambliečiams, 
ir pridėjo kelis savo jautrius 
žodžius. Pavilioniui ir Kelmic-
kaitei buvo įteikta po minia-

tūrinę Laisvės varpo kopiją, o 
ansambliečiams po to varpo 
ženklelį. Zita Karalių apdovano
jo Vilniaus verba, o 
komisionierę — knyga. 
Ratiliečiai įspūdingai pa
dainavo kelias dainas. Priė
mime dalyvavo ir lenkų, ukrai
niečių, armėnų, latvių atstovai. 
Susitikimas buvo filmuojamas 
10 televizijos kanalo. Buvo pasi-
vaišinimas kava ir pyragaičiais. 

Vainikas prie varpo 

Kad svečiai susidarytų bent 
šiokį tokį Philadelphijos centro 
vaizdą, iš rotušės prie Laisvės 
varpo visi ėjo pėsčiomis (apie 10 
skverų). Jį pasiekus, atvirame 
ore didingai nuskambėjo an
sambliečių „Mes esame Lietu
vos vaikai". Malonūs dainos 
akordai atkreipė dėmesį ir sve
timtaučių, esančių prie varpo. 

Algimantas Gečys susirinku
sius supažindino su varpo. 
Amerikos laisvės simbolio, is-

Vakare Lietuvių namų K. M. 
Čiurlionio salėje įvyko visų la
bai nekantriai laukiamas kon
certas. Virgui Volertui, Lietu
vių namų tarybos pirmininkui, 
nuoširdžiais žodžiais pasveiki
nus svečius ir savuosius, Zita 
Kelmickaitė tarė: „Mes čia at
važiavę trokštame vieno, t.y. 
kad kiekvieno jūsų širdyje bū
tų sužadinta meilė dainai, kurią 
kažkada dainavo jūsų tėvai, 
kurią kažkada dainavote jūs 
patys Lietuvoje". Pridėjo, kad 
ansambliečių apranga yra 
autentiška, sukurta pagal etno
grafiniuose muziejuose esančius 
pavyzdžius, siekiančius 18-tojo 
šimtmečio pabaigą. Pastebėjo, 
kad programa susideda iš dviejų 
dalių: pirmoje išgirsime pačią 
seniausią muziką, o antroje 
dainas ir pamatysime šokius. 

Kažkur tolokai (salės gale) 
pasigirsta graži sutartinė melo
dija Ji vis artėja ir stiprėja, kol 
pagaliau pasiekia sceną. Dainai 
nutilus, pasirodo vyras su ilgu, 
ilgu, vamzdžio pavidalo in
strumentu ir pradeda trimi
tuoti, tarsi skelbdamas, kad 
įvyks kažkas nepaprasto. Prie jo 
jungiasi kiti. Vėliau pasigirsta 
ragelių, birbynių, kanklių, sku
dučių, švilpynių, pūslinės, lumz
delių, smuikų, bubnų, akor
deonų garsai. Vieni imituoja 
paukščių čiulbėjimą, gegutės 
kukavimą, o kiti groja įvairias 
melodijas. Groja solo, duetais, 
grupėmis. Viskas jungiasi į 
vieną gražią visumą ir giliai pa
siekia klausytojų sielos gelmes, 
atrodo, gana romantiškai. 

Ėjo dainos, taip pat atlieka
mos įvairiais būdais: vienų 
vyrų, vienų mergaičių ir visų 
bendrai . Solo partijas 
daugiausia atliko Veronika 
Povilionienė, Lietuvoje 
vadinama liaudies dainininke. 
Tai buvo karus, vestuvines puo

tas, darbus, varganą Sibiro 
gyvenimą liečiančios dainos ir 
lopšinės. Veik visos jos negir
dėtos, liūdnokos, atliekamos lė
tu tempu. Vėliau atsirado ir 
gyvų dainų. 

Povilionienė jautriais žodžiais 
išsakė Sibire esančios motinos 
skausmą, kada ji išbadėjusiam 
sūneliui neturi nei duonutės, 
nei pienelio. 

Pradžioje ir tautiniai šokiai 
buvo flegmatiški, lėtų judesių. 
Vėliau atsirado ir gyvų. Kaip ir 
ketvirtadienį, šokėjai kelis kar
tus nusileido salėn ir šokdino jo
je esančius. Tai susirinkusiems 
buvo gana didelė, maloni 
staigmena. 

Tautiniuose šokiuose esame 
įpratę matyti lyg uniformuotus 
žmones. Šiuo kartu buvo kiek 
kitaip: vienos mergaitės visą 
laiką dėvėjo nuometus, o dau
guma tik tautinius rūbus, kiek 
skirtingesnius nuo mums įpras
tų. Galvų papuošalai taip pat 
gana įvairavo. 

Vyrų apranga buvo tikras mi
šinys. Veik kiekvienas apsi
rengęs skirtingai: ir dėvėjo 
kelių spalvų ir ilgių batus. Švar
kai įvairių ilgių, juodi, pilki, 
rusvi ir kitokie. Galvas dengė 
įvairių spalvų kf urės ir skry
bėlės. Įdomu kaip į visą tai 
pažiūrės mūsų tautinių Šokių 
žinovai. 

Nors koncerto visi labai 
laukė, bet patylučiais kai kurie 
šnabždėjo: „Kažin ar jis nebus 
liūdnokas, persunktas viso
kiomis raudomis?" Apsiriko. 
Programa buvo gerai išbalan
suota, įvairi, mūsų liaudies žo
dinė ir muzikinė kūryba 
meistriškai atlikta. Šokta ir dai
nuota taip, kaip tai kaimuose 
dar prisimena seni žmonės, an
samblio tikrieji mokytojai. 

Viso koncerto metu dalyviai 
nuolatiniais plojimais kėlė pro
gramos atlikėjų entuziazmą. 
Juos džiugino pilnutėlė salė 
žmonių. (Dėl vietų stokos apie 
du šimtai į koncertą negalėjo 
patekti). Spektakliui po poros 
valandų pasibaigus, sustojusių 
ovacijos tęsėsi kelias minutes. 
Tai buvo nuoširdi padėka 
ratiliečiams už suteiktą dvasi
nį peną. (Beje, daugelis teira
vosi, ką gi reiškia žodis Ratilio? 

Los Angeles Vyrų Kvarteto 
Koncertas 

Išleistuvės Lietuvon 
dainos iš repertuaro Lietuvoje 

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
šeštadienį, balandžio 29 d. 

7:00 vai. vak. 
Bilietų kainos: $10.00 

Pensininkams ir studentams $7.00 
Po Koncerto vaišės 

Ruošia Los Angeles Jaunimo Sąjunga ir 
Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdybos 

Pelnas skiriamas knygų į Lietuvą vajui 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

® MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži: 
ninga' patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEtL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Pagal ansamblio vadovės aiški
nimą, jis yra nuo žodžio ratas, 
dainose vartoto ratili, ratilėli, 
ratilio). 

Visi labai nustebo, kai po kon
certo scenos priešakyje ant gra
žaus rankšluosčio pasirodė 
didelis kepalas ruginės duonos, 
atvežtos iš Lietuvos. Jis greitai 
buvo supjaustytas ir išdalytas 
salėje esantiems. Ragautojus 
stebino jos labai geras skonis. 
Ansamblio vadovei Gečienei 
padovanojo labai gražų šiaudi
nuką, pavadintą „Sodas". Jis 
tuojau buvo perduotas Kultūros 
centro pirmininkui, kad mūsų 
kolonija dovana ilgai galėtų 
džiaugtis. Gečienė dr. Pavilio
niui įteikė du medalius, nu
kaldintus JAV LB, Lietuvai 
švenčiant 50-ją Vasario 16. 
Vieną medalį prašė įteikti 
Vilniaus universitetui, o kitą — 
LPS per jos tarybos pirm. Vy
tautą Landsbergį. 

Ratiliečiai į JAV atvažiavo 
neturėdami nė vieno amerikie
tiško cento, nes Lietuvoje jiems 
nebuvo leista rublius išsikeisti 
į dolerius. Todėl koncerto metu 
jiems buvo renkamos aukos ir 
pardavinėjamos jų atsivežtos 
plokštelės. Tokiu būdu sutelkta 
per 1000 dol., kurie po koncer
to buvo įteikti ansamblio va
dovei. Norisi pridėti, kad Rati
lio sudaro Vilniaus universiteto 
įvairių fakultetų studentai ar 
jau baigusieji. Jų tarpe yra net 
4 jauni medicinos daktarai. An
sambliui, įsteigtam prieš 20 m., 
jau 11 metai vadovauja Zita 
Kelmickaitė, Valstybinės kon
servatorijos vyresnioji dėstytoja, 
Šiuo metu rašanti dizertaciją 
apie folkloro pritaikymą dabar
čiai. 

Balandžio 7 d. rytą „The 
Philadelphia Daily News", an
trame didumo atžvilgiu mūsų 
miesto dienraštyje, pasirodė 
straipsnis su trimis nuotrau
komis. Jame aprašomas an
samblio atvykimas ir pirmieji jo 
narių įspūdžiai Amerikoje. 
Anksčiau minėtų televizijų 
užfiksuoti vaizdai buvo rodomi 
žinių metu. Tuo ir baigėsi 
Ratilio įspūdinga triumfalinė 
viešnagė Philadelphijoj. 

Bronius Vaškaitis 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadieni, balandžio 23 d., 1-4 v. p.p. 

5209 S. Sawyar 3 mieg. mūrinis namas, 
28 m.; 1 % prausyklos; įrengtas rūsys su an
tra virtuve; 2 auto garažas; 3 m. amžiaus 
šildymo įrengimai; centr. saldymas; namų 
apyvokos daiktai; daug priedų, daug rūbi
nių; namas puikiai išlaikytas, labai švarus. 
Skambinkite dabar! 

3651 W. 70 St. Visas mūrinis 32 m. 
namas; 3 dideli mieg.; 1¥4 prausyklos; 
gražus šeimos kamb su baru; aluminio ap
daila (trim); 2 auto. garažas; yra vietos 
įrengti dar 2 ar daugiau miegamųjų; Queen 
of the Universe parapija. Geriausias pirki
nys visame mieste! Skubėkite! 

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

8638 S. Keeler 3 mieg. „split-level"; 
sumoderninta viriuvė ir vonios kamb ; šo
ninis įvažiavimas; 2V2 auto. mūrinis ga
ražas. Gražus šeimos kamb. su V2 
prausyklos; centralinis šald., daug priedų; 
puikiai išlaikytas, labai švarus. Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktorą* Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

59S3 S. Kedzle Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

MISCEU-ANEOUS ~ " 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

-: LE K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Siuvu ir taisau drabužius. 
Dana Vengrienė, 

tel. 737-1097 

KMIECIK REALTORS 
7S22 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Anatolijus Kairys 
EPIGONAI 

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

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

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 
4545 Wsst 63rd St., Chlcago, IH. 
60629. 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

; duomenimis, ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Valiutinė parduotuvė „MERKURIUS" Vilniuje, 

Kosmonautų prosp. 31 pakeitė savo veidą: atnaujinti 
parduotuvės įrengimai, išplėstas ir atnaujintas prekių pasi
rinkimas. Ateikite, žiūrėkite, suteikite savo artimiesiems 
džiaugsmą. Jūs rasite pas mus: 

EMPISAL — įvairius mezgimo maš. modelius, įvairios rūšies 
siūlus, mezgimo žurnalus. 

PUMA — sportinė apranga, nauji modeliai. 
SCOTCH 3 M — spalvoti foto filmai. 
OLYMPIA — rašomosios maš. lietuvių kalba. 
MORRIS — Micro-bangų krosnelės, indų plovimo mašinos, 

lyginimo automatai ir daug kitų nepakeičiamų pagalbi
ninkų moterims. 

VARTA — baterijos įvairiems tikslams; kompiuteriai ir prin-
teriai asmeniškam naudojimui. 

Kaina ir kita informacija: Hamburg-Vllnlus Export 
GmbH, Darbovanstlsg 2, D 2000 Hamburg 55, W. Ger
many. Tel . : 040/670-35-24, Tslsx: 2164569 mrsx 6, 
Edita Bshrsns. 



SVETIMTAUČIŲ SPAUDOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

„Solidarnosc" organizacijos 
nariai bei simpatikai užsienyje 
leidžia mėnraštį „Kontakt" . 
Beveik kiekviename nr. mini
ma Lietuva ir lietuviai ne tik 
lenkų autorių straipsniuose, bet 
ta ip pa t a tskirame sk. „U 
sąsiadov — pas kaimynus", duo
dant Eglei Juodvalkei naujau
sias Lietuvos ir išeivijos gyveni
mo žinias. Spėju, kad mūsų bei 
latvių su estais gyvenimas 
skaitytojų yra sekamas, kadan
gi autoriai savo straipsniams 
labai dažnai panaudoja E. Juod-
valkės 4-5 psl. žinias. 

Prie tokių reikėtų priskaityti 
sausio mėn. „Exul" slapyvar
džiu patalpintą straipsnį. „Pa-
balt iečiai" — optimistinis felje
tonas". Autorius savo rašinį 
pradeda paskutiniais įvykiais 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
pareikšdamas, kad jų minėti 
nėra reikalo, kadangi lenkai ir 
visi t ie , kurie pergyvena šios 
Europos dalies, esančios rusiško 
komunizmo valdžioje ir taip 
stropiai seka žinias iš Vilniaus, 
Rygos ir Talino. 

„Sunku pasakyti, kaip toli tie 
visi įvykiai vystysis, tačiau Esti
jos nepriklausomybės reikalavi
mus Maskva jau atmetė. Bet 
es ta i nepas iduoda" — rašo 
l e n k a s . Jo nuomone , kiek 
mažiau įžūlumo („hardo — 
išdidumas) rodo lietuviai ir lat
viai, nors ir čia plačiai girdimas 
autonomijos žodis. „Tiesa, ir 
nepr iklausomybė nelaikoma 
beprotišku žodžiu" — toliau rašo 
autorius. 

Atrodo, kad svarb iaus ias 
autor iaus tikslas buvo supa
žindinti skaitytojus su Pabaltijo 
p rae i t imi . Jis ima Česlovą 
Milašių, kuris prieš 35 metus 
rašė apie šį Europos kampelį. O 
poeto prisiminimas skambėjo 
nekrologu. Tuo tarpu, rusifi
kacijos metai — kalbiniai ir 
demografiniai t ik artėjo. 1979 
m. PPN (Polska Par t ia Naro-
dova? — K.B.) išspausdino And
riaus Albersto žiniaraštį „Kas 
atsitiko su Pabaltijo tautomis?" 
Taigi, j au pats panaudotas pra
ėjęs laikas antraštėje, skambėjo 
nelemtinga nelaime. „Užtenka 
priminti , kad estų ir latvių yra 
mažiau kaip prieš 50 metų" — 
sako lenkas. Lietuvių liko tiek 
pat. Išnaikindavo (vybijano — iš
mušdavo) juos greičiau negu jų 
gimdavo. Be to, 15-20% tų tautų 
gyvena už savo krašto ribų. 

Autorius kiek ilgiau sustoja 
ties Estijos ir Latvijos istorija ir 
tų t a u t ų gyvenimu Švedijos, 
Danijos, Rusijos ir kalavijuočių 
valdžioje. Paliesdamas Lietuvą, 
lenkas tuoj pat sako, kad ją 
lenkai geriau pažįsta. Lietuva 
savo nepriklausomybę apgynė ir 
prieš Maskvą ir prieš kryžiuo
čius. Beveik keturis šimtmečius 
Lietuvą jungė valstybiniai ry
šiai su Lenkijos karūna, kartu 
su ja ji neteko ir nepriklau
somybės. Ją atgavusi, Lietuva 

formaliai buvo karo stovyje su 
Žečpospolita. 

Sunku nubrėžti lenkų istorinį 
santykį su tom trim tautom, 
kadangi ši problema yra labai 
supainiota. Lietuviams skiria
mas ger iausias įvert inimas, 
nors j i e l e n k a m s r e i š k i a 
daugiausia pretenzijų. Aukštas 
estų ir latvių luomas dingdavo 
(vok ie t in imas ) , tuo t a r p u 
lietuvių tautoje vyko savano
r i škas l enk in imo procesas . 
Tačiau yra faktas, kad estams 
ir latviams buvo didelis vokie
čių pavojus. 

Lietuviai XIX š. pabaigoje, 
pajutę tautinės sąmonės jausmą 
— laikė lenkus ir lenkiškumą už 
pagrindinį jiems pavojų. Ir šian
dieną, nors padėtis kiek pasi
taisė (prie to prisideda katal ikų 
Bendrija ir popiežius), tačiau tas 
matoma groteskiniame lokali
nių lenkiškų pavadinimų drau
dime. Tiesa, j a u galima rašyti 
„wilenski", tačiau „Wilno" turi 
būti „Vilniusem", „Troki" — 
Trakai, swięcianski" — šven-
čioniškis, o , ,kowienski" — 
kaunaski. O t a s viskas jungiasi 
su Vilniumi. I r ne t ik su juo. 
Juk reikia pripažinti, kad nuo 
1920 m. iki 1938 m. Žečpospoli
tos vyriausybės stengėsi politi
niai i r ūkiniai izoliuoti Lietuvą 
nuo kitų Pabaltijo valstybių. 

Nedidelės savo plotu yra Pa
baltijo vasltybės, užimdamos 
Sov. Sąjungoje 11 - 12 - 13-tą 
vietą, o gyventojų atžvilgiu Esti
ja y ra 15-ta, Latvijoje 14 ir 
Lietuva 13-ta. Jos guli Sov. 
Sąjungos pakraštyje ir visuomet 
buvo laikomos daugiau Europos 
dalimi negu Sov. Sąjungos. 

Pabaltijo valstybės y ra grynai 
valstiečių kraštai . Savo tautinį, 
intelektualinį ir vadovaujantį 
elitą jie išugdė t ik paskutiniame 
šimtmetyje. Vėliau, t a s elitas 
buvo labai praret in tas . Pirmo
jo karo metas ir revoliucija 
brolžudiškai perskyrė estus ir 
latvius (pirmi kovojo už „buržu
azinę" nepriklausomą Estiją, 
antri steigė ištikimus Leninui 
pulkus), arba vėl — antrame pa
sauliniame kare netekus to elito 
nužudytais, išvežtaisiais ar žu
vusiais partizaniniame kare. 

Šiandieną?... Šiandieną pabal-
tiečiai duoda mums lenkams 
tautinės vienybės, preciziškos 
organizacijos pamokas, ginant 
savo apsisprendimo teisę. Tad 
ar nevertėtų nusiųsti Lenkijos 
seimo ir valstybės tarybos na
rius mokytis pas Estijos vals
tiečių palikuonis to — kas dar 
yra galima. 

Minėjau, kad vokiečių televi
zija parodė Vasario 16-sios 
iškilmes Vilniuje ir Kaune. Taip 
pat spauda ir radijas atžymėjo 
šį įvykį. 

Ypačiai gražų ir ilgą prane
šimą vasario 18 d. patalpino 
Frankfur ter Allgemeine" dien
r a š t i s p a ž y m ė d a m a s , k a d 
Kaune dalyvavo 200 tūks t . 

JUOZĄ REPEČKĄ 
PRISIMINUS 

Teisių daktarą Juozą Repečką okupacijos) būklę tarptautinės 
pažinau prieš 4 metus. Aš teisės požiūriu, 
stačiau namą San Diego apskri- Atvykus į Ameriką, kaip ir 
ty, o Juozas tuo metu ieškojo visų ateivių gyvenimas buvo 
pirkti namą šitoj apylinkėj. Ir panašus: darbas, šeimos rūpes-
surado tai , ką svajojo — ant čiai ir t.t. Lietuviški reikalai 
kalno Escondido mieste tiesiog betgi Juozui buvo svarbi dalis jo 
botanikos sodą su daugybe gėlių gyvenimo. Aktyviai dalyvauja 
ir įvairiausiais vaismedžiais. 
Tapom kaimynais. Juozas su 
žmona Birute pas mus — mes 
pasjuos. Susidraugavo jie ir su 
ki tais lietuviais ir latviais, 
gyvenančiais apylinkėse. Birutė 
y ra latvė, pukiai kalbanti lie
tuviškai. Laimingai bėgo dienos 

Santaros organizacijoj. Visuo
menės mokslų, meno ir literatū
ros žurnalo „Darbo"' vyr. redak
torium išbuvo nuo 1955 ligi 
1959 m. Kopiant aukštyn ir 
aukštyn darbe, šeimai teko 
gyventi New York, Miami ir Los 
Angeles. Tose vietovėse augo ir 

Repečkų gražioj sodyboj. Tačiau Repečkų jaunoji karta - Ginta-
vieną sausio dieną Birutė prane- ras , Linas ir Margis. 
še, jog mirė Juozas. Tiesiog nesi 
norėjo tikėti... t ik 68 metų, 
pilnas energijos ir noro džiaug
t is gyvenimu. 

Utena yra Juozo gimtinė — 
ten jis augo ir ėjo mokslus. 
Vėliau Vytauto universitete, 
Kaune baigė teisę, o 1950 m. 
Goettingeno universitete gavo 
daktaro laipsnį tarptaut inės 
t e i sės srityje. Dizer tac in is 
veikalas įdomus tuo, kad spren
džia Pabaltijo kraštų (po sovietų 

Finansų srityje Juozas pasie
kė aukštą poziciją. 1984 m. tapo 

pensininku. Nauj iems vėjams 
p a p ū t u s L i e t u v o j , J u o z a s 
atgimė, atjaunėjo. J i s drąsiai 
pasisakydavo Lietuvos ir ben
drai Pabalti jo kraštų reikalu 
amerikiečių tarpe. Tam progų ir 
politinės situacijos supra t imo 
jam ne t rūko . Šachmatai , jo 
v ienas didžiausių pomėgių, 
buvo a t idarę j a m dur is į rink
tinių amerikiečių draugystę. Po
l i t iniuose poka lb iuose ta rp
tau t inės te isės žinojimas j a m 
buvo pliusas. 

Liūdna, k a d ta ip nelaiku j a m 
teko iškeliauti, paliekant šeimą, 
seseris Australijoj Valę Ročienę 
ir Eleną Paukš t i enę , sūnėną 
Romą Urboną Los Angeles, 
dukterėčią Daną Mott Hava
juose ir naujai a t ras tus draugus 
San Diego apyl inkėse. Tau, 
Birute, ir t avo šeimai nuoširdi 
užuojauta. 

M.K. 
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PLB vicepirm. švietimo reikalams 
Milda Lenkauskienė iš Clevelando su 
Kanados LB valdybos pirm. Alg. K. 
Vaičiūnu. 

minia. Deja, TASS-as tylėjo,pra-
nešdamas tik, kad Vilniuje buvo 
susirinkę istorikai, padėję gėlių 
prie Lenino paminklo. Iš tikro, 
rašo dienraštis, Vilniuje buvo 
atidengta paminklinė lenta prie 
namo, kur iame tuometiniai 
politiniai Lietuvos vadovai, 
buvo paske lbę L ie tuvos 
nepriklausomybę. 

Tas pats dienraštis vasario 15 
d. rašo apie tarptaut inę žaislų 
mugę Niurnberge. Joje daly
vavo ir Sov. Sąjunga. Vienas 
žaidimas „Reise nach Moskau — 
Kelionė į Maskvą" jungiamas 
su istoriniais Sov. Sąjungos 
miestais bei politiniais įvykiais. 
Ir taip pasiekus Vilnių sakoma, 
kad 1940 m. čia buvo įsteigta 
Lietuvos socialistinė respublika 
su sostine Vilniuje. Dienraštis 
patikslina tokią nesąmonę rašy
damas, kad žaidime, pasiekus 
Vilnių nieko nesakoma, kad 
1918-1940 m. Lietuva buvo 
nepriklausoma respublika, kuri 
po Stalino-Hitlerio sutart ies 
buvo okupuota Sov. Sąjungos. 

A.tA. 
ANNA JESUDAVIČIUS 

Gyveno Burbank, IL, anksčiau Marąuette Parko apy
linkėje. 

Mirė 1989 m. balandžio 18 d., 11:40 vai. vakaro, sulaukusi 
98 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Nemakščiuose. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Pranas Klapa-

tauskas su žmona Winifred, dukterėčios Ruth Dalias ir An-
toinette Danaher bei kiti giminės ir draugai. 

Velionė buvo našlė a.a. Juozo Jesudavičiaus. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 20 d. ir penkta

dienį, balandžio 21 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette 
koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 22 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnėnas, dukterėčios ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
JADVYGA ŠIRVINSKAITĖ 

Gimė Latvijoje. Gyveno Brocktone, MA. Mirė 1989 m. 
balandžio mėn. 15 d. Palaidota Brockton, MA, Kalvarijos 
kapinėse. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionę maldose. 

Nuliūdę: seserys , J o n a s V a r n a s su ž m o n a L ione ir 
kiti giminės. 

PADĖKA 
A.tA. 

Dr. PRANAS SUTKUS 
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis ir Uošvis mirė 1989 m. 

vasario mėn. 20 d., palaidotas vasario 25 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už religines 
apeigas atsisveikinimo vakare, bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame sol. J. Vaznelui už jautriai atliktas giesmes 
gedulingų šv. Mišių metu. 

Ypatinga mūsų padėka ištikimam a.a. Prano draugu^ inž. 
Eug. Bartkui už visokeriopą pagalbą šiuo mūsų šeimai tra
gišku metu. 

Kolegoms, draugams, organizacijų atstovams, dr. G. Balu-
kui, dr. A. Razmai, dr. A. Vanagūnui, Eug. Bartkui, M. 
Valiukėnui, J. Vazneliui už šiltus atsisveikinimo žodžius 
nuoširdus ačiū. 

Operos vyrų chorui esame dėkingi už įspūdingas giesmes 
atsisveikinimo vakare koplyčioje. 

Visoms organizacijoms, giminaičiams, kolegoms, 
draugams, pacientams gili padėka už aukas šv. Mišioms, už 
gėles, užuojautas išreikštas žodžiu, laiškais ir spaudoje. Taip 
pat dėkojame už dosnias aukas įvairiems fondams: 111. Liet. 
Gyd. Pag. Moterų Vieneto Stipendijų Fondui, Lietuvių Fon
dui, Tautos Fondui, Skautų Fondui, Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejaus Bibliotekos Fondui, Lietuvių Operai ir Ingalls 
Memorial Development Foundation. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: dr. G. Balukui, dr. V. 
Sauliui, T. Rudaičiui ir J. Noreikai. 

Dėkojame visiems, kurie taip gausiai lankė velionį 
koplyčioje, dalyvavo laidotuvėse; visiems giminaičiams 
Lietuvoje, Australijoje, Floridoje, artimiesiems Kalifornijoje, 
kurie negalėjo būti su mumis, bet savo maldomis mus stiprino, 
nuoširdžiai dėkojame. 

Dėkojame Petkaus koplyčios direktoriams, tarnautojams, 
taip pat Šv. Kazimiero kapinių vadovybei už gražų ir nuošir
dų lietuviška patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Ada, sūnūs Aras ir Linas, dukros 
Danutė, Raselė ir Vilija su vyru Arvydu. 

Lietuvių Operos dalis repeticijų metu Nuotr. .J. Tamulaičio 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EMILIJA 

MEILIŪNAITĖ-
LANDSBERGIENĖ 

MIRĖ 1984 M. 
BALANDŽIO 24-TĄ DIENĄ 

Šią skausmingą sukaktį minint, šv Mišios užjos sielą 
bus aukojamos Apreiškimo bažnyčioje, Brooklyne; pas 
lietuvius pranciškonus Brooklyne ir Kennebunkporte; Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Sioux City; Matulaičio Namų 
koplyčioje, Putname, kur ji praleido paskutiniąsias savo 
dienas. 

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Emiliją ir už ją pasimelsti. 

Vyras J e ron imas Landsberg is 
Sūnūs Algirdas i r mar t i J o a n Landsbergia i 
Algimantas ir ma r t i Teresė Landsbergia i 
Duktė Gražina i r žentas Mamer tas Erč ia i 
Anūkai Ligija, Pau l iu s , Jonas-Alber tas , 
Andrius ir Liudas 
Seserys Veronika Urbonienė , 
Jadvyga Matulai t ienė 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenue 
Te le fona i — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. C a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 7 1 St . , C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v.. C ice ro 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

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

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

• I 
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x L ie tuvos Vyčių 76-sis 
se imas rugpjūčio 3-6 dienomis 
vyks netoli Chicagos esančiame 
Countryside (La Grange) Holi-
day Inn viešbutyje. Atidarymo 
ir uždarymo šv. Mišios bus Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Suvažiavimą globo
ja Lietuvos Vyčių 112 kuopa. 
Dalyviai prašomi registruotis 
iki birželio 15 d. pas Jerry 
Mack, 2461 W. 45th St., Chica
go, IL 60632. Jau yra užsiregist
ravę arti 100 asmenų. 

x A.L.R.K. Moterų sąjun
gos Chicagos apskri t ies su
važiavimas bus sekmadienį, 
gegužės 7 d., Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje Brighton 
Parke. Prasidės šv. Mišiomis 10 
vai. ryto. Po Mišių bus užkandis 
mokyklos salėje. Seimininkės 
bus 20 kuopos n a r ė s . Po 
užkandžio prasidės susirin
kimas. 

x Šv. Mišios, užprašytos 
Jaunimo centro Moterų klubo 
už a.a. Mariją Stašaitienę, bus 
balandžio 23 d. 9 vai. ryto jėzui
tų koplyčioje. Draugai ir ar
timieji prašomi prisiminti ją 
savo maldose. 

x Kaip saugiai šalinti nu
tuk imą — gydytojo pranešimas 
Alvudo pažmonyje Lietuvio so
dyboje šį sekmadienį nuo 2 v. 
p.p. Gail. sesuo Elena Peržins-
kienė primins sveiko maisto 
naudą žmogaus sveikatai. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius. 
Matuojamas kraujospūdis. Iš
rašomi kraujo tyrimui lapeliai. 
Alvudo gėrybėmis vaišinamasi. 
Trubadūrai — video filme opera. 
Visi laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje balandžio 28 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro 
dr. Violeta Kelertienė skaitys 
paskaitą „Persitvarkymo ju
dėjimas ir atvirumo poslinkiai 
šiuolaikinėje Lietuvos litera
tūroje". Dr. Kelertienė yra Li
tuanistikos katedros Illinois 
universiteto profesorė, Lituanis
tikos instituto pirmininkė, žymi 
lietuvių literatūros specialistė, 
kalbės apie Lietuvos rašytojų 
naujausiuosius prozos veikalus, 
įvertins „persitvarkymo" laiko
tarpio literatūrinį indėlį į tebe
vykstantį lietuvių tautinį atgi
mimą. Po paskaitos aktorė 
Nijolė Martinaitytė skaitys iš
traukas iš aptariamojo laiko
tarpio prozos. Po vakaronės 
vaišės. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Rež. D. Mackialienė, St. 
Petersburg, Fla., buvo atvyku
si į Chicagą ir lydima Filinos 
von Braun, lankėsi „Draugo" 
redakcijoje ir administracijoje, 
pratęsė prenumeratą vienie-
riems metams su 30 dol. auka. 
Rež. D. Mackialienę įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x Chicagos KASOS nar ių 
sus i r inkimas įvyks sekma
d i e n i balandžio 30 d., 12:30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Visus narius ir Kasos 
veikla besidominčius, kvie
čiame dalyvauti. Tiems, kurie 
pa ty s negal i nuvažuiot i į 
Lemontą, Kasa parūpins 
nemokamą autobusą ten ir 
atgal. Po susirinkimo vienas au
tobusas važiuos į lietuvių operą 
ir, operai pasibaigus, sugrįš į 
Marąuette Parką. Vietą auto
buse rezervuoti būtina skambi
nant: 737-2110. Autobusas nuo 
KASOS, 2615 W. 71 St., išvyks 
balandžio 30 d., 11:30 v. ryto ir 
grįš 3:30 v. p.p. Rezervacijos pri
imamos iki balandžio 26 d. 

(sk) 

x Lietuvių operos spektak
liuose vienintelė proga išgirsti 
mūsų iškiliąją solistę Ireną 
Milkevičiūtę. J i da inuos 
Leonoros partiją „Trubadūro" 
operoje balandžio 29 ir 30 die
nomis Mortono aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje Cicero. 
Nepraleiskime progos išgirsti 
mūsų Lietuvos operos 
deimančiuką! 

x Maloniai kviečiame at
vykti į Jaunimo tautinio an
samblio „Grandies" ruošiamą 
tradicinį ir kartu sukaktuvinį 
pobūvį balandžio 29 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Programoje „Grandies" 
šokėjai atliks tautinių šokių 
pynę „Pasodinome liepelę". Po 
programos šokiai, grojant „Gin
taro" orkestrui. 

x Lituanistikos tyr imo i r 
studijų cen t ro muziejus bus 
atidarytas Jaunimo centro an
t r ame aukš te sekmadienį , 
balandžio 23 d., prieš Vilniaus 
universiteto ansamblio „Rati
lio" koncertą. Muziejaus apžiū
rėjimas vyks nuo 10 v.r. iki 3 v. 
p.p., o formalus atidarymas bus 
1:30 v. p.p. Užmojis yra rinkti 
ir saugoti lietuvių tautos is
torines ir kultūrines vertybes. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. 

x „Lituanicos" vy rų fut
b o l o k o m a n d a a n t r ą s i a s 
pirmenybių rungtynes prieš 
ukrainiečių „Lions" žais šį sek
madienį, ba landžio 23 d. 
Rungtynės vysk Marąuet te 
Parko aikštėje. Pradžia 3 vai. 
p.p. Žiūrovai laukiami. 

x Danguolė Spakevičiūtė , 
Cambridge, Mass., parėmė 
„Draugą" 50 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą. D. Spakevi-
čiūtę skelbiame garbės prenu-
meratore, o už realią paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

H e n r i k a s Ba j e l i s , Los 
Angeles, CaL, mūsų artimas 
bendradarb i s , rėmėjas vėl 
atsiuntė 50 dol. dienraščio pa
ramai. Nuoširdus ačiū. 

x Koste Ancevičius , Chica
go, 111., mūsų rėmėja, buvo 
užsukusi į „Draugą", pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. K. 
Ancevičių įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Smuikininkė Linda Ve-
leckytė, sėkmingai dalyvavusi 
„Draugo" jubiliejiniame kon
certe, gegužės 13 d. iš Čikagos 
vyksta į Los Angeles atlikti dalį 
meninės programos Lietuvių 
Fondo rengiamame koncerte. 

(sk) 

x Jovi ta Kačerauska i t ė iš 
Kauno norėtų susirašinėti su 
lietuvaite iš Amerikos. Galima 
rašyti lietuviškai arba angliš
kai : L i t h u a n i a , K a u n a s 
233043, Eidukevič iaus 16-30. 

fcfc) 

x Ieškoma moter is prižiū
rėti ligonę ir gyventi kartu 
Burbank apylinkėje. Skambinti 
423-9738 po 7 v.v. arba 974-2299 
(neatsiliepiant, palikite savo pa
vardę ir telefoną rekorderiui). 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Linksmai nusiteikę „Grandies" ansamblio pobūvio dalyviai ir „Grandies" Motinų komitetas. 
Iš kairės Jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis — „Grandies" „angelas sargas", Danutė 
Puodžiūnienė, Rita Penčylienė, „Grandies" globėja ir mecenatė Irena Kriaučeliūnienė, Nijolė 
Balzarienė, komiteto pirm. Birutė Jasaitienė, vadovė Irena Smieliauskienė ir akordeonistas Aud
rius Polikaitis. ,.Grandies" šokėjai ir Motinų komitetas laukia jūsų atvykstant į „Grandies" pobūvį 
balandžio 29 d. Jaunimo centre. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ ISTORIJOS 

DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

padarė d-jos pirm. direkt. J. 
Masilionis. Sako, buvo žadėta 
turėti po keturis susirinkimus 
metuose, tačiau ne visuomet tai 

Susirinkimas įvyko balandžio b u v o ^laikyta. D-jos valdyba 
12 d. Seklyčios patalpose. Atro- t a iP P a t J a u n ė r f lef,h ' t u r e j o 

do, kad kol kas panašiems susi- b ū t i P e r n a i w : n K t a ' M a t a u ' ; a u ' 
rinkimams Seklyčia tebėra ge
riausia vieta. Šiaip ar taip dar 
didžiuma toje aplinkoje tebe
gyvena, tad ir į susirinkimą aps
čiai susirinko. Susirinkimą 
atidarė direkt. J. Masilionis. 

x Metinis Lemonto Mairo
nio l i tuanist inės mokyklos 
p o b ū v i s įvyks šeštadienį, 
balandžio 22 d. 7:30 v.v. Pasau
lio Lietuvių centre. Programoje 
Antro Kaimo aktoriai: E. Tus-
kenis, A. Vitaitė. J. Jakšty-
tė-Landfield, J. Kapačinskas ir 
J. Riškus. Bilietai 25 dol. asme
niui. Vietas rezervuot pas Dai
vą Bakšiene, tel. 349-9460. 

(sk) 

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

(sk) 

Susirinkimui buvo pasiūlyta 
ši darbotvarkė: pereito susi
rinkimo protokolo skaitymas, d-
jos veiklos apžvalga, valdybos 
rinkimai ir A. P. Bagdono 
paskaita. Darbotvarkė buvo be 
diskusijų priimta. D-jos sekre
torei nedalyvaujant, pereitų 
metų lapkričio 9 d. susirinkimo 
protokolą perskaitė J. Masi
lionis. Protokolas buvo be patai
sų priimtas. Veiklos apyskaitą 

x E d m u n d a s J a s i ū n a s , 
Chicago, 111., spaudos bendra
darbis, redaktorius, „Darius ir 
Girėnas, Vaitkus" knygų auto
rius, aplankė „Draugą", pratęsė 
prenumeratą ir pridėjo 20 
dol. auką. E. Jasiūną įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už paramą labai dėkojame. 

x J u o z a s Neve rauskas , 
Munster, Ind., pratęsė „Drau
go" prenumeratą su visa šimti
ne. J. Neverauską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Veronika Norkus, Oma
ha, Nebraska, atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai, pratęsė jo 
prenumeratą vieneriems 
metams ir dar pridėjo 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. V. Norkų skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
labai dėkojame. 

x Marija Svotelienė, Bal-
timore, Md„ pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
stiprinimui ir 15 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Taip pat užsisakė įvairių 
leidinių už didesnę sumą. M. 
Svotelienė skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Danutė Jura i tė , West-
chester, 111., R. Žiogarys, Toron
to, Kanada, pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 15 dol. dienraščio 
palaikymui. Nuoširdus ačiū už 
aukas ir Danutei už linkėjimus. 

x Ju l ius Karsas, Cbicago, 
111., dažnai „Draugą" paremia 
aukomis. Pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo 25 dol. J. Kar-
sui, mūsų rėmėjui ir garbės 
prenumeratoriui , 
nuoširdų ačiū. 

kad rankose vartomi d-jos įsta
tai, bet taip išėjo. Pereitas susi
rinkimas nors buvo gausus, bet 
jame buvo daugiausia ne na
riai. Tad kaip rinksi valdybą! 
Tačiau tai dar nereiškia, kad 
veiklos nebuvo. 

Buvo išleista Tado Navicko 
„Alytaus monografija". Buvo 
surengta vakaronė ir knygos 
pristatymas. Monografija yra 
gerai parengta ir gražiai išleis
ta, tačiau jos platinimas silpnai 
eina. „Varpas" yra jau pareng
tas ir I-II tomai jau atiduoti 
spaudai. Turimi tekstai buvo 
gana blogame stovyje, tad buvo 
daug techniško darbo. Reikėjo 
pakartotinai leisti per Xerox, 
kol gavosi spaudai tinkami 
lapai. Tą darbą atliko Liudas 
Kairys. Yra reikalingi „Varpo" 
prenumeratoriai, šiuo metu 
teturimi 32 prenumeratoriai. 
Jis gal mums patiems ir nėra 
reikalingas. Bet jis reikalingas 
ateičiai. Bus reikalingas tiems, 
kurie tyrinės mūsų tautinį atgi
mimą. Dabartiniame stovyje jis 
neišliks, kadangi popierius jau 
pradeda trupėti. Pirmininkui 
taip kalbant, T. 
parašė čekį ir 

reiškia, kad pinigai būtų jau ne
reikalingi. „Varpo" visų tomų 
išleidimas ka inuos apie 
40,000-50,000 dol. Kai bus gauti 
iš spaustuvės pirmieji tomai, tai 
paaiškės galutinė jų išleidimo 
kaina. Turėjo vykti valdybos 
rinkimai. Pirmininkas pasiūlė, 
kad dabartinės valdybos ka
dencija būtų pratęsta dar viene
riems metams. Dabartinė valdy
ba yra jau susigyvenusi, tad 
leisti jai pabaigti jau pradėtą 
„Varpo" leidimo darbą. Susirin
kimas tai patvirtino ir pratęsė 
valdybos kadenciją. Taip pat 
leido pakviesti į sekretoriaus 
tuščią kėdę. Buvo išrinkti į re
vizijos komisiją J. Sakas, T. 
Blinstrubas ir P.Žolynas. 

Atlikus oficialiąją dalį buvo A. 
P. Bagdono paskaita: „Trys pa
dalijimai ir trys konfederacijos". 
Paskaita buvo labai gerai 
parengta ir su dėmesiu išklau
syta. Po paskaitos buvo iškeltas 
sumanymas ją multiplikuoti, 
kad visiems būtų prieinama. Po 
paskaitos buvo tradicinės 
vaišės, kurias parengė Pranė 
Masilionienė. Reikia pažymėti, 
kad visuomet vaišėms pyragus 
aukoja „Baltic bakery". A. 
Ankienė. „Baltic bakery" savi
ninkė, yra žinoma lietuviškos 
veiklos rėmėja, tad to neturė
tumėme ir mes užmiršti. 

J . Ž. 
Blinstrubas L I E T U V I Ų SUVALKIEČIŲ 
tapo 33 ju p RAUGUOS VEIKLA 
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— Dr. Virginija Gudaitė 
Vancouverio, B.C., General ligo
ninėje dirba kaip chirurgė. Ji 
pirmoji moteris chirurgė yra 
persodinusi širdį ir vadinama 
„Širdžių karaliene". Dr. V. 
Gudaitė yra kilusi iš Mont-
realio, baigusi Nevvfoundlando 
universitetą, padariusi chirur
gijos specialybę ir išsiprak-
tikavusi širdžių operacijose. 
Persodinant širdį pagelbėjo 
dešimt gydytojų chirurgų, 
gailestingosios seserys ir 
anestetininkų grupė. Ją dabar 
yra plačiai aprašęs Kanados 
„The Medical Post" žurnalas. 

— Vladas Bartninkas po 41 
metų tarnybos „Stelco" fabrike 
Hamiltone išėjo į pensiją. Jis 
fabrike turėjo aukštą vietą, 
buvo sugyvenamas, gero būdo 
su visais. Jo atsisveikinti susi
rinko ne tik jo buvę bendradar
biai, bet ir fabriko direktorius. 

— A. a. Juozas Brazdžius, 
88 metų amžiaus, kovo 18 d. 
mirė Sudbury, Ont. Palaidotas 
po pamaldų Christ the King 
bažnyčioje. Laidotuvėmis 
rūpinosi Algis Milčius. Velionis 
buvo senosios emigracijos lie
tuvis. 

— Į Londoną, Ont. atsikėlė 
gyventi Nijolė Šernienė su 
vaikais ir Julija bei Zigmas 
Didžbaliai. Jie įsijungė į lietu
višką veiklą, o Šernienė ir Didž-
balis įsijungė ir į „Pašvaistės" 
lietuvių chorą kaip dainininkai. 

prenumeratoriumi. 
Toliau sekė finansinis pra- Mielas pavasarėlis jau čia pat. 

nešimas. Draugijos kasos stovis Pradėti 51 organizacinės veik-
yra gana geras, bet tai ne- los metus su pavasariška nuo-

Antosė Makaraite, kentėjusi Sibire, 
kurios atsiminimus spausdiname 
atkarpoje. 

Ginta Palubinskaitė. Jungtinio Pahaltiečm komiteto vioiųn, rnikaiu 
t a r i a m e d i r e k t o r ė y,&\ha politiniam seminare Clevelande. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

taika kovo 31 dieną rinkosi į Z. 
Kojak svetainę, aptarti atei
nančios vasaros planus. Susi
rinkimą 1 valandą p.p. atidarė 
ir pravedė pirm. Alex 
Navardauskas, sveikindamas 
gausiai susirinkusius dalyvius 
— iš viso 54. Minutės 
susikaupimu pagerbta Albina 
Ramonienė, kuri kovo 19 d. 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. 

Protokolą perskaitė sekr. V. 
Utara. Jis vienbalsiai priimtas. 
Revizijos komisijos pirm. Ann 
VVrechecki paprašius, A. Navar
dauskas sutiko perskaityti dr-
jos kasos dokumentų patikri
nimo aktą, kuris J. Basevičiaus 
įnešimu vienbalsiai patvirtin
tas. Nutarta gegužinė, kuri 
turėjo įvykti gegužės 28 dieną, 
kadangi tą dieną yra kapinių 
diena, gegužinė nukelta į liepos 
9 dieną. Išrinkta rengimo 
komisija, kurią sudaro Viktoras 
Utara ir B. Žemgulis. Virtuvės 
šeimininkės E. Apanavičienė, 
Vaitkienė, Pauliukienė, Strun-
gienė ir V. Apanavičienė. Baras 
Stočkus ir Emilija Petraitienė. 
Įėjimu rūpinsis Vytas Abraitis 
ir H. Vilkelis. 

I šį parengimą visus maloniai 
kviečiame ir lauksime kartu 
pasilinksminti prie K. Rama
nausko muzikos. Kitas narių 
susirinkimas bus gegužės 26 d. 
Pasveikinsim visas draugijos 
motinėles. 

C. Navardauskienė nuošir
džiai dėkoja visoms sesėms su
valkietėms, kurios jai padėjo per 
trejus metus paruošti vaišes. 

A. 

— Sudburio Maironio šau
lių kuopa turėjo susirinkimą iš 
išsirinko valdybą, kurion įeina 
pirmininku Justas Stankus, 
iždininke Audra Albrechtienė ir 
sekretorium Juozas Kručas. 

— Metinis „Talkos" susirin
kimas buvo vasario 25 d. Hamil
tono Jaunimo centro salėje. 
Susirinkimą pradėjo valdybos 
pirm. J. Stankus. Buvo svečiai 
iš Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo dr. S. Čepas, J. 
Palys ir V. Vaičiūnas. Pagerbė 
susikaupimu pereitais metais 
mirusius. Pereito susirinkimo 
protokolą perskaitė R. Konte-
nis. Balsų skaičiavimui išrinkti 
Z. Bakaitis, J. Bajoraitis, A. 
Garkūnas, G. Skaisty s ir I. 
Vasiliauskienė. Valdyboje atei
nantiems metams bus pirm. J. 
Stankus, vicepirm. J. Krištolai
tis, sekr. R. Kontenis, ižd. St. 
Dalius, narys P. Kanopa. 

— Dr. P . Klemka iš Edmon-
tono išvyko profesoriauti į Hali-
faxą, bet žada šią vasarą grįžti 
ir vėl dirbti savo medicinos 
kabinete, kurį buvo išnuomavęs 
vieneriems metams savo 
kolegai. 

— Vasario 16-tos šventė 
buvo paminėta Edmontone, 
Alb„ vasario 18 d. ir parodytos 
vaizdajuostės iš Lietuvos persi
tvarkymo. Vadovavo LB apylin
kės pirm. A. Dudaravičius. 
Deklamavo E. Kadienė. Pas
kiau buvo pasivaišinta ir pasi
linksminta. 

— A. a. Balys Taršūnas , 82 
metų amžiaus, Toronte mirė 
kovo 25 d. ir palaidotas lietuvių 
kapinėse. 

— A. a. Edvardas Šileikis, 
76 metų amžiaus, mirė Toronte 
kovo 26 d. Palaidotas Šv. Jono 
kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona ir sesuo Lietuvoje. 

— Hamiltono ateitininkai 
kovo 5 d. šv. Kazimierui pa
minėti surengė religinį kon
certą Aušros Vartų bažnyčioje. 
Programą atliko sol. Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė, kai 
kuriuos duetus su savo seserimi 
Veronika, fleitistas Tomas 
Regina ir muz. J. Govėdas. Skai
tymus atliko Rūta Kamaitytė ir 
Algis Venclovas. Pagiedoti di
džiųjų kompozitorių kūriniai. 
Pabaigoje Elena Gudinskienė, 
ateitininkų veiklos koordina
torė, pakvietė visus į salę prie 
kavos ir pyragaičių. 

— Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė Winnipege, Man., Va
sario 16 minėjimą surengė su 
šv. Mišiomis, kurias atlaikė 
prel. Justinas Bertašius, ir aka
demine dalimi, kur pagerbti 
savanoriai-kūrėjai M. Januška 
ir V. Steponavičius. Paskaitą 
skaitė adv. Joana Kuraitė-La-
sienė iš Toronto apie įvykius ok. 
Lietuvoje. Paskaitininke ragino 
visus lietuvius prie bendro dar
bo — tėvynėje ir išeivijoje. Ati
darė ir pabaigoje padėkojo 
paskaitininkei ir visiems daly
viams pirm. M. Timmermanas. 

— A. a. Stasys Mačikūnas , 
savanoris-kūrėjas, mirė Niaga
ra Fallls, Ont. Jis buvo Ne
priklausomybės laikų kovotojas 
savanoris Panevėžio batalione, 
iš kurio paskiau išaugo ka
raliaus Mindaugo ketvirtas pul
kas. Velionis palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. 

— Metinis Edmontono Lie
tuvių Bendruomenės ir Lietu
vių namų šėrininkų susi
rinkimas buvo kovo 5 d. Plačią 
apžvalgą davė pirm. Algis Du
daravičius, piniginę apyskaitą 
davė iždininkė-sekretorė Eileen 
Kadienė. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




