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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink' 

Žinios iš vyskupijų 
T a b a r i š k ė s 'Kauno raj.). 

1988 m. sausio 9 d. Kauno ra
jono laikraštis išspausdino N. 
Grinevičiūtės straipsnį „Požiū
riai skirias, o gyvenimo nepa
ke is i " . Straipsnyje užsipuo
lamas Tabariškių klebonas kun. 
Petras Dumbliauskas už tai, 
kad pareikalavo laidotuvių 
da lyvius pagarbiai l a iky t i s 
bažnyčioje. Bažnyčioje buvu
siems ateistams tai nepatiko, jie 
p a r a š ė skundą l a ik ra šč io 
redakcijai. Atvažiavusiai išsi
aiškinti laikraščio korespon
dentei kun. P. Dumbliauskas 
pas i s iū lė raš tu a t s a k y t i į 
pateiktus klausimus. 

Atvirame laiške k u n . P. 
Dumbliauskas rašo: „Kiekviena 
vieta turi savo griežtą elgesio 
etiką. Sakysime, niekas nesiel
gia teatre taip, kaip elgiasi pir
tyje, o pirtyje kaip šokių salėje, 
lygia i taip pat bažnyčioje 
net inka elgtis, kaip elgiamasi 
poilsio parke, stadione a r turgu
je (...) Kaip laidoti savo mirusius 
artimuosius — su civilinėmis ar 
bažnytinėmis apeigomis pasi
renka patys žmonės. Su muš
kieta ir atlydėjusių į bažnyčią 
nevarome: kas nori, ga l i įeiti, o 
kas nenori, tie pasilieka lauke. 

Iš įėjusių į bažnyčią reikalau
jame, kad jie elgtųsi t inkamai 
ir pagarbiai pagal vietos orumą. 
Kai giedamas bet kurios tautos 
valstybinis himnas, visi ten 
esantys atsistoja, nors būtų ir 
kitos valstybės piliečiai. O jei 
kas pasiliktų sėdėti? 

Bažnyčia yra Dievo garbės ir 
maldos namai, todėl juose ne 
vieta demonstruoti savo bedie
viškus įsitikinimus. Tam yra 
ateizmo katedros. Todėl supran
tama, kad tokie „išmintingieji", 
kurie žemina bažnyčios orumą 
ir piktina tikinčiuosius, bažny
čiose nepageidautini". Toliau 
k u n i g a s i ške l ia visą eilę 
Bažnyčios d i sk r iminac i jos 
atvejų ir gyvenimo problemų: 
„Kiekvieną kunigą Bažnyčia 
įpareigoja: aukoti šv. Mišių 
auką, teikti sakramentus ir 
skelbti Kristaus Evangeliją, t.y. 
mokyti žmones tikėjimo tiesų, 
neišskiriant vaikų. Valstybė 
mums draudžia katekizuoti 
vaikus i r baudžia tuos, kurie 
labiau paklus ta Bažnyčiai , 
Kristui, o ne valstybei ir jos 
įstatymams, priešingiems Baž
nyčios įsakymams. 

(Bus daugiau) 

Lietuva sutiko Tautos dainių 
Brazdžionį 

Vilnius. — Gegužės 23 į 
Vilnių atskrido poetas Bernar
das Brazdžionis s u žmona 
Aldona, dukra Sauie i r dukraite 
Dalvte. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
Tautos Dainių, po 45 m. atvy

kus į į tėvynę, Vi ln iaus 
aerodrome s u t i k o ke l ių 
tūkstančių tėvynainių minia. Jį 

apsupo buvę Sibiro tremtiniai, 
išnešė ant rankų, siekė bučiuoti 
rankas. Pagarba ir meilė liejosi 
per kraštus. Verkė jauni ir seni. 
Brazdžionis tėvynę pasveikino 
dviposmiu eilėraščiu, kuris bus 
a t spausd in tas šį šeštadienį 
kultūriniame priede. 

Deklamuojant eilėraštį, žmo
nės metė į jį gėles. Pro gėles 
nebuvo galima praeiti. Minia 
skandavo ,,Lie-tu-va, Lie-tu-
va!"", giedojo „Ilgiausių metų". 
Plevėsavo trispalvė ir Krikščio
nių demokratų vėliava. Sutiko 
Sąjūdžio atstovai, rašytojai, ku
nigai. Žalieji palydėjo į autobusą 
vykti į „Lietuvos" viešbutį. 

„Sietynas" išleido Bern. Braz
džionio 100,000 tiražu „Poezijos 
pilnatį", papildytą „Vaidilos 
Valiūno" eilėraščių serija. 

„Pagalvodavau ir šiaip ir taip, 
bet apie tokį susitikimą nebūč 
išdrįsęs net pasapnuoti", pasakė 
Bernardas Brazdžionis. 

Tai Juozo Kojelio reportažas 
Draugui iš Vilniaus. 

Priesakai Liaudies deputatams 
Vilnius. - 1989 m. gegužės 

20. — Pavergtos Lietuvos depu
tatams, vykstantiems į TSRS 
Liaudies deputatų suvažiavimą 
Maskvoje.šį ketvirtadienį buvo 
pasiusta ši telegrama. 

Pastatyti pirmieji tikrojo Lie
tuvos suvereniteto pamatai. 
Tikimės, jog Deklaracijos apie 
Lietuvos valstybinį suvereni
tetą priėmimas suteiks jums 
papildomų moralinių ir fizinių 
jėgų ir toliau kovoti, atstatant 
Lietuvos valstybingumą, dirbti 
visų Lietuvos žemėje gyvenan
čių tautų vardan. 

Linkime jums, gerbiamieji de
putatai, deramai atstovauti 
TSRS liaudies deputatų suva
žiavime mūsų brangiajai Lietu
vai. 

Lietuvos t a rpnac iona l inės 
koo rd inac inės asociaci jos 
darbinė grupė: V. Gražulis, LPS 
Vilniaus taryba, Z. Sakalaus
kienė, Armėnų kultūros cen
t ras . O. Abažiejus, Baltarusių 
kul tūros draugija, K. Bala-
chovič , B a l t a r u s i ų k l u b a s 
„Šiabryna", V. Strikaitienė, 
E s t ų ku l tū ros cen t r a s , A. 
Balaševičienė, Erzių kultūros 
centras , D. Bugiašvilis-Juo-
dišienė, Gruzinų kultūros cent
r a s „Iverija", A. Bumanis , 
Latvių klubas, K. Vilutis, LPS 
pramonės įmonių susivieniji
mas „Labora", A. Tamulait is , 
LPS pramonės įmonių susivie
nijimas „Labora", L. Žalakevi-
čienė. Moldavų kultūros bend
rija. A. Jakubauskas. Lietuvos 

Rahvarinne — Tautas Fronte — Sąjūdis 

Po Pabaltijo Asamblėjos dokumentų-sutarčių pasirašymo Taline gegužės 
14 d. Kairėje Latvijos Liaudies Fronto Dūmos tarybos pirmininkas Dainis 
Ivans, Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, viduryje, Estijos Liaudie |.Fronto valdybos pir
mininkas Edgar Savisaar, dešinėje. Susitarimo te t»tas buvo atspausdin
tas praėjusio šeštadienio gegužės 20 dienos laidą i. 

Tūkstančiai jaunimo Kalnų parke 
Viln ius . 1989 gegužės 18. 

(LIG) - Maždaug 10,000 lietu
vių dalyvavo jaunimo organi
zacijų koordinacinės tarybos 
s u r u o š t a m m i t i n g e Ka lnų 
parke. 

Mitingas, kuris prasidėjo geg. 
14 d., 17 vai., buvo sušauktas 
Romo Kalantos susideginimo 
m e t i n i ų p roga . Pus t reč ios 
valandos t rukus iam mitinge į 
minią prab i lo maždaug 20 
ka lbė to jų . J ų t a r p e buvo 
Sąjūdžio, Laisvės Lygos, atei
tininkų, skautų, jaunalietuvių, 
komjaunimo, Demokratų parti
jos, Kr ikšč ionių demokratų 
partijos, gediminaičių, Litu-
anicos ir kitų organizacijų atsto
vai. Taipogi kalbėjo Nijolė Sa-
dūnaitė ir kun. Robertas Grigas. 

Pasak vieno organizatoriaus, 
mitinge nemažai buvo kalbama 
apie t a rnav imą Raudonojoje 
armijoje. Kalbėtojų tarpe buvo 
n u o m o n i ų s k i r t u m a s šiuo 
klausimu. Vieni reikalavo, kad 
būtų sudaromi Raudonosios ar
mijos nacionaliniai junginiai, 
kad j a u n i m a s at l iktų savo 
karinę tarnybą Lietuvoje. Kiti 
teigė, kad joks tarnavimas toje 
armijoje nėra pateisinamas, nes 
jinai — okupacinė kariuomenė. 

Po mitingo buvo eisena į Vil
niaus arkikatedrą, kur 20 vai. 
įvyko jaunimo Mišios. 

Mitingo metu buvo priimtos 
įvairios rezoliucijos. 

„ J a u n u o m e n ė s gyvoji a u k a " 
mi t i ngo rezoliuci ja 

Mes, Lietuvos jaunimo or
ganizacijų, bendrijų ir judėjimų 
nariai , o ta ip pat jaunimas, 
nepriklausant is jokioms orga
nizacijoms, kreipiamės į Lie
tuvos TSR vyriausybę, rei
kalaudami išt ir t i ir oficialioje 
spaudoje paskelbti objektyvią 
informaciją apie Romo Kalantos 
tragiškos mirties priežastis, kad 
Lietuvos jaunimas nebūtų siun
čiamas ta rnaut i už Lietuvos ri
bų, k a d pavasarinių šaukimų į 
Tarybinę armiją metu viduri
nių, profesinių-techninių ir 
t e c h n i k u m ų a b i t u r i e n t a m s 
sudarytų sąlygas ir galimybes 
stoti į aukštąsias mokyklas. 

Taip pat reikalaujame: Oficia
laus nepriklausomo jaunimo 
dienraščio ir kad dabar statomi 
politinio švietimo namai būtų 

totorių kultūros draugija, V. 
Kapkan, Lietuvos ukrainiečių 
bendrija „Chul", E. Jacovskis 
Lietuvos žydų kultūros draugi
ja, V. Blanšej, Žydų savimonės 
atgijimo draugija „Tkuma". K. 
Vagneris, A. Valter, Lietuvos 
vokiečių kultūros draugija. 

atiduoti jaunimo organizacijų 
savivaldos organų žiniai, išlai
k a n t juos (politinio švietimo) 
namus) iš valstybės lėšų. 

Respublikinius pionierių ir 
moksleivių rūmus pavadinti 
Lietuvos moksleivių rūmais, 
at i t inkamai perorganizuojant jų 
s t ruktūrą ir a tkurt i Vytauto 
Didžiojo gimnaziją Vilniuje. 

Jaunimo koordinacinės tarybos pir
mininkas Alvydas Medalinskas 
kalba mitinge Kalnų parke j kurį jis 
atvyko tiesiai iš Talino Pabaltijo 
sąjūdžių suvažiavimo gegužės 13 ir 
14 dienomis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n o vyr iausybės 
bei d ip lomatų s l u o k s n i u o s e 
a u g a v i c e p r e z i d e n t o D a n 
Quayle prestižas, nes j is gera i 
at l ieka savo pareigas ir puikia i 
orientuojasi pasaul io k laus i 
muose. Prezidentas esąs juo 
patenkintas ir vis paveda at l ikt i 
svarbesnius darbus užsienio 
politikoje. 

— Kinijos Komunistų vyriau
sybė pradėjo t rukdyt i „Ameri
kos balso" transliacijas kai 1979 
m. prasidėjo bendrav imas t a r p 
Amerikos ir Kinijos. Šios radi
jo agentūros direktor ius Ri-
chard Carlson p ranešė , k a d 
t r u k d y m a i p a s t e b ė t i šį 
pirmadienį, kai demons t ran ta i 
Kinijoje p a t y s s u ž i n o ap i e 
įvykių eigą t ik iš „Amer ikos 
balso". 

— Bei j inge esąs pasku t in i s 
Mao Tse-tungo por t re tas buvo 
raudonais i r juodais raša lo da
žais sužalotas, o jo fotografijoje 
k a k t a perpjauta. 

— Balt iej i r ū m a i pranešė, jog 
dolerio vertė padidėjo, lyginant 
su japonų jenomis ir vokiečių 
markėmis . Tik prieš 2.5 metų 
tebuvo tokia aukš ta dolerio 
vertė. 

— C a s s a b l a n k o j e šį 
a n t r a d i e n į prasidėjo a r a b ų 
valstybių viršūnių konferencija, 
k u r 22 valstybės ir PLO vadai 
sveikino Egipto sugrįžimą į 
Arabų lygą. 

— Ind i j a sėkmingai i šbandė 
pirmąją savo branduolinę vidu
tinio nuotolio raketą. 

— I z r a e l i o Gynybos minis-
ter is Yitzhak Rabin a tskr ido į 
W a s h i n g t o n ą i r t a r ė s i su 
Valstybės sekretor iumi J a m e s 
Baker III. J ų pas i ta r imo t e m a 
buvo r inkimai užimtose Izraelio 
žemėse. 

— W a s h i n g t o n e Aukščiau
siojo Teismo vyriausias teisėjas 
William Rehnąuist kalbėjo At
stovų rūmų komitete, prašyda
mas, kad federaliniam teisėjam 
būtų padidintas a t lyg in imas . 
J is ragino pagal padidėjusį pra
gyvenimo lygį pakelti teisėjams 
algas 30%. 

Liaudies deputatų palydėtuvės 
Vi ln ius . 1989.05.20. SIA 

korespondentas Rimantas Ka-
napienis pranešė, kad šiandien 
Vilniuje, Kalnų Parke įvyko 
TSRS liaudies deputatų paly
dėtuvės į TSRS liaudies depu
t a t ų suvažiavimą, k u r i s 
pras idės gegužės 25 dieną 
Maskvoje. Palydėti deputatų į 
suvažiavimą susirinko apie 10 
tūkstančiu žmonių. Atsisveikin
t i su rinkėjais atėjo didesnė 
dalis deputatų iš 53 atstovau
jančių Lietuvą suvažiavime. 
Lietuvos persitvarkymo Sąjū
džio p i r m i n i n k a s V y t a u t a s 
Landsbergis kalbėdamas apie 
galimą Maskvos reakciją į 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje p r i imtus doku
mentus, pažymėjo: „Štai paskir
ta birželio mėnesį sesija, yra 
įstatymai, kurie anksčiau buvo 
patvirtinti, bet mūsų Aukščiau
sioji Taryba gali juos panaikin
ti. Kad ir čia pradėti reformą, 
reikia surašyti vieną ilgą sąrašą 
ir pasikalbėti: nuo birželio 
mėnes io v isa tai m u m s 
negalioja". 

Kalbėjo B r a z a u s k a s 
Mitinge kalbėjo ir Lietuvos 

komunistų partijos pirmasis 
sekre to r ius A l g i r d a s Bra

z a u s k a s . J i s s a v o k a l b o j e 
pabrėžė, kad suvažiavime reikia 
siekti maks imalaus sąjunginių 
respubl ikų s a v a r a n k i š k u m o , 
k a i p e k o n o m i n i o , t a i p i r 
politinio. Savo kalbą j is užbaigė 
Taut inės Giesmės c i ta ta : „Var
dan t o s L i e t u v o s v i e n y b ė 
težydi" . Pas i sakė d a u g u m a 
mitinge buvusių deputa tų . J i e 
taip pat atsakė ir į žmonių 
pateiktus klausimus. Mi t ingas 
tęsėsi beveik t r i s va landas . 

S e k r e t o r i a t a s j a u M a s k v o j e 
Tą pačią dieną į Maskvą 

išvyko Sąjūdžio sekretor ia to 
atstovai Angonita Rupšytė. Ona 
Volungevičiūtė ir Lionginas Va
siliauskas, vadovaujami atsa
kingojo sekretoriaus pavaduo
tojo, TSRS liaudies deputato 
Mečio Laurinkaus. Sekretoriato 
a t s tovus Lietuvos d e p u t a t ų 
grupė įgaliojo paruošt i viską, 
sėkmingam darbui — kontaktus 
su kitų respublikų deputa ta i s , 
visus būtinus dokumentus ir pa
našiai. Kar tu su minė ta grupe 
į Maskvą išvežta keliolika tūks
tančių egzempliorių Sąjūdžio 
leidžiamų laikraščių rusų kalba 
— Lietuvos siekių propagandai . 

Dalis l iaudies d e p u t a t ų į 
Maskvą išvyko gegužės 2 1 . 
likę gegužės 22 dieną. 

Siūlo panaikinti NATO ir 
Varšuvos pakto sąjungas 

Sovietų 40 metų pastangos 

M a s k v a . — Sovietų Sąjunga 
šią savaitę pasiūlė, praneša AP 
agentūra, kad b ū t ų NATO ir 
Varšuvos paktai panaikint i . 

Sovietų Užsienio ministerijos 
spaudos direktorius Gennady 
Gerasimovas pasakė, jog Varšu
vos valstybės siūlo išformuoti 
abi kar ines sąjungas tuo pačiu 
metu ir išvežti kar ines pajėgas. 
J i s pasakė, kad šis sovietų 
pasiūlymas bus atspausdintas 
jų laikraščiuose šios savaitės 
vidury, dar prieš susirenkant 
naujajam deputatų Kongresui. 

Tai siūloma j a u nebe pirmą 
kartą iš Rytų Europos valstybių 
tarpo, kurios y r a satelitinės 
Sovietų Sąjungos valstybės. Bet 
šis pasiūlymas y ra kaip tik prieš 
NATO valstybių viršūnių kon
ferenciją, kai 16 Vakarų sąjun
gininkų prezidentai kitą savai
tę susirenka suskilusioje atmos
feroje paminėti NATO organiza
cijos 40-metį ir svarstyt i trum
pųjų distancijų rake tų sunaiki-

C o n t r ų kovotojų vadovybė 
sutiko, jog Nikaragvos sandi-
nistų atstovai gal i t ikr int i jų 
s t o v y k l a s ir i e š k o t i savo 
p r a ž u v u s i ų k a r i ų , j e i San-
dinistai leis pa t ik r in t i Nika
ragvoje esančias politinių kali
n ių s tovyklas , sako laisvės 
kovotojų vadas pulk. Enriąue 
Bermudez. 

— N i k a r a g v o s prokomunis
t inė vyriausybė i r Amerikos vy
riausybė pranešė, Kad susitarta 
ir vėl išduoti vizas savo diploma
tams, kad jie ir vėl galėtų 
pradėti eiti pareigas Washing-
tone ir Managvoje. 

— Kinijoje, kai šiuo metu 
pilna įvairiausių gandų, nes vy
riausybė cenzūruoja visas žinias 
ir draudžia perduoti demonstra
cijų vaizdus, vier.a plačiausiai 
sk le idžiama žinia y ra . kad 
vyriausias partijom vadas Deng 
Xiaoping pasi t rauks iš valdžios 
ir išvyks gyventi į Ameriką, 
kurioje j is t u r į s daug pinigų. 
J a m dabar j au 84 metai, bet be 
partijos vadovybes jis dar va
dovauja ir ka r ine : vadovybei. 

— W a s h i n g t o n e viceprezi
d e n t a s Dan Quayle priėmė 
Kin i jo s L i a u d i e s kongreso 
v i r š i n i n k ą W a n Li ir jo 
delegaciją, k u r i s jam pareiškė. 
jog s tudentų reikalavimai bus 
a t i t i n k a m a i a p s v a r s t y t i ir 
nebus susi rėmimu a r kraujo 
p r a l i e j i m o , j e i to nenorės 
studentai ir k i t i demonstrantai. 

Delegacija Panamoje 
P a n a m o s m i e s t a s . — 

Amerikos valstybių delegacija 
atvyko į Panamą bandyti tartis 
su gen. Manuel Noriega, kad 
per le is tų P a n a m o s valdymą 
demokrat iškai išrinktai vyriau
sybei. Delegacija yra sudaryta 
iš Ekvadoro, Gvatemalos. Trini
dado ir Tobago užsienio reikalų 
ministerių. J i e turi susitikti su 
vyriausybės ir opozicijos vadais 
ir pas i ta r imų rezultatus pra
nešti birželio 6 d. Amerikos 
valstybių organizacijos suva
žiavime. Ši organizacija pra
ėjusią savai tę priėmė rezoliu
ciją, kad gen. Noriega perleistų 
valdžią demokratiškai išrink
tiesiems. Pranešama, kad gene
rolas į tai nekreipia dėmesio ir 
neaišku, ar sut iks priimti dele
gaciją. 

nimo klausimą, ko labai trokš
ta Vak. Vokietija. Amerika. 

Britanija ir Prancūzija yra prie-, 
šingos prieš tokias derybas su 
Sovietų Sąjunga, kadangi ji turi 
žymią persvarą ir ginkluose ir 
pačioje kariuomenėje. 

E u r o p a b e b r a n d u o l i n i ų 
g ink lų 

Pranešama, kad gali būti su
ras tas kompromisas, tačiau pa
grindiniai sk i r tumai NATO 
valstybių tarpe dar neišlyginti. 
Vokietija tebereikalauja trum
pųjų distancijų raketų panai
kinimo, kurių sprogstamosios 
da lys p r i k l a u s o Amer ika i . 
Vokiečių t a r p e dauge l i s 
pasisako už nusiginklavimą, o 
tai Amerika ir Britanija, laiko 
pražūt imi V a k a r ų Europai . 
Praėjusį savaitgalį atskridęs 
Prancūzijos prezidentas taip pat 
t a rės i tuo re ika lu su prez. 
Bushu. nors nepranešama prie 
kokios nuomonės jie priėjo. 
„Sovietų Gorbačiovas siūlo, kad 
Europa būtų nusiginklavusi — 
be branduolinių ginklų. 

Gerasimovas pranešė, jog Ry
tų Europos sateli tai siūlo pra
dėt i pasitarimus visų ginklų 
s u m a ž i n i m u i , į s k a i t a n t i r 
laivyną. J is sako. jog Sovietai 
t a i siūlo todėl , k a d laikai 
pasikeitė nuo to meto, kai karas 
baigėsi ir kai buvo sudarytos abi 
kar inės organizacijos. 

Naują p a s i ū l y m ą pada rė 
Vengrijos vyriausybė, kad būtų 
pradėtos diskusijos sudaryti Eu
ropoje neutral ių valstybių są
jungą. 

Sąjūdžiai Nobelio 
premijai 

V a k a r ų B e r l y n a s . — ..Berli-
n e r Morgenpost" savo 73 nume
ryje paskelbė, jog Švedijos par
lamento atstovas Hakan Holm-
berg pasiūlė Nobelio premijų 
komitetui, kad šių metų Nobelio 
Taikos premija būtų paskirta 
Estijos ir Latvijos Liaudies fron
t ams ir Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui. Minė tas vokiečių 
dienraštis primena, kad jau pats 
rekomendacijos faktas yra puiki 
žinia, nes ta i įvert inama Balti
jos respublikų kova už išsilaisvi
nimą iš Sovietų Sąjungos. Vaka
r ų Europos pa lankumas tų 
k r a š t ų są jūdž iams auga . 
,.Mums net žadą atima, kai gir
dime šių mažų tautų sunkią 
kovą už gimtosios kalbos vals
tybinę teisę nuo amžių gyvena
mojoje teritorijoje, apsispren
dimo teisę ir savo reikalų 
tvarkymą". Dienraštis sako 
prisidėsiąs prie t ikrai užpel
nytos Nobelio premijos reko
mendacijų. 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 25 d.: Grigalius VII. 
Marija Magdalena, Almantas. 
Alvydas, J o v i l ė . U r b o n a s , 
Žydrė. 

Gegužės 26 d.: Pilypas Neri . 
Eduardas, Algimantas. Malone. 
Vėjas. Milvyde. Vilhelmina. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:12. 
Temperatūra dieną 85 1.. nak 

tį 63 1. 
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MOSU KOLONIJOSE 
Indianapolis, Ind. 

BAIGĖ MOKSLĄ 

Viktorija Murphy, Romos Si-
deravičiūtės ir James Murphy 
duktė, baigė Butler universitetą 
,.magna cum laude". 

Vik to r i j a M u r p h y 

Studijavo žurnalistiką ir poli
tinius mokslus. Buvo vyriausia 
redaktorė universiteto laik
raščio „The Collegian"", 
aprašyta „Who*s Who Among 
Students in American Colleges 
and Universities"', narė ,,The 
Society of Professional Jour-
nalists", priklausė „Honors Pro-
gram" ir „Dean's List". Laimėjo 
„Senior Journalism Auard", 
„Hilton U. Brown Journalism 
Scholarship" dvejus metus ir 
„Butler University Alumni 
Scholarship" ketverius metus. 

Dirbo ..Indianapolis Star"' ir Co-
lumbus, Ind., „Republic" dien
raščiuose kaip reporterė. 
Viktorija yra priimta j North-
western universitetą, kur 1990 
rudenį pradės ruoštis magistro 
laipsniui. Šiais metais bus 
„features writer" Columbus, 
Ind., „Republic" dienraštyje. 

Viktorija gražiai kalba lie
tuviškai ir niekada nepraleidžia 
progos savo kilme pasididžiuo
ti. Kartu su tėvais Viktorijos 
pasisekimais džiaugiasi seneliai 
Marija ir Pranas Sideravičiai, 
dėdė ir krikšto tėvas Antanas 
Sideravičius ir krikšto mama 
Bernice Neberieza. 

Bernice Neberieza 

Putnam, Conn. 

PAGERBTA MOTINA 

Gegužės 7 d. LB Putnamo 
apylinkės vadovybė suruošė Mo
tinos pagerbimą ir minėjimą. 
Pagerbimas pradėtas 8 vai. ryto 
šv. Mišiomis. atlaikytomis kun. 
V. Cukuro Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyno 
koplyčioje. Mišios buvo už mo
t inas. Pamoksle pr iminta 
motina, jos pasišventimas savo 
sūnui ar dukrai padaryti juos 
„žmonėmis", motinos pastangos 
visą gyvenimą laikyti juos savo 
globoje. Tuo pačiu priminė ir 

visų žmonių pagarbos vertą 
motinų motiną Mergelę Mariją, 
juk jos sūnus Kristus pasirinko 
kančios ir mirties kelią žmogų 
išganyti. Marija kentėjo su juo, 
o dabar yra mūsų užtarytoja. 

Matulaičio namuose 2 vai. p.p. 
vyko viešas motinos pager
bimas. Visą pagerbimo pro
gramą paruošė ir pravedė Al
dona Prapuolenytė, čikagietė, 
kuriam laikui apsigyvenusi 
P u t n a m e pr ie v ienuolyno 
seselių. Trumpa įvado kalba ji 
p r iminė s u s i r i n k u s i e m s į 
minėjimą, kad motinos pagerbi
mui parinktas gegužės mėnuo, 
kai pasidengia žiedais augalai 
ir medžiai, kai pats gražiausias 
metų laikas. Žiedais pager
biama Marija, žiedais pager
biama ir motina. 

Motinos pagerbimo meninę 
programą atlikti paprastą, bet 
įvairią buvo paruošti vietiniai 
žmonės, įskaitant ir Matulaičio 
namų globotinius. Programą 
pradėjo septynetas: penkios 
vienuolyno seselės ir dvi sese
lėms padedančios, kurių viena 
— Aldona Prapuolenytė. Jos 
pagiedojo Marijos garbei porą 
giesmių. Tada viešnia iš Lietu
vos Virginija Paplauskienė 
paskaitė eilėraštį motinai pa
gerbti, eilėraštis sukurtas Lie
tuvoje. Vėl septynetukas pa
dainavo kelias liaudies dainas. 
Į t e rp ta D a n u t ė Augienė 
paskaitė Nazaraitės sukurtą 
eilėraštį. Ta programos dalis 
buvo užbaigta septynetuko 
sugiedota „Tau Marija". 

Matulaičio namų administra
torės Logan duktė, vardu Chris-
tine, saksofonu pagrojo kūrinėlį 
„Sentimentai journey". Mergai
tė, nors amerikietė, bet pramo
kusi l ietuviškai ir kasmet 
važiuoja į Neringos stovyklą 
pra le is t i porą savaičių su 
lietuviškos kilmės jaunimu. 

Toliau programą tęsė 
Matulaičio namų globotinių 
chorelis, kelios moterys ir vyrai. 
Jie padainavo kelias liaudies 
dainas. Kai kurioms jų dainų 
pritarė ir susirinkusieji, daini
ninkų paprašyti. Į dainų tarpą 
buvo įterptas eiliuotas žodis, 
paskaitytas Budrienės, sukur
tas Matulaičio namuose globo
jamo au to r i aus . Programą 
užbaigė chorelis giesme „Dan
gaus karaliene"; 

Septynetuko giesmėms ir dai
noms bei chorelio dainoms 
akompanavo pianinu seselė 
Teresė. 

Programai pasibaigus, visi 
susirinkusieji dar pabendravo, 
pas iva i š indami sesel ių ir 
moterų paruoštais skanėstais ir 
kava. 

Programos atlikėjai parodė, 
kad, esant vadovui, turinčiam 
žinių, bet ypač turinčiam pasi
aukojimo (šiuo a tve ju A. 
Prapuolenytei), galima žmones, 
net ir senus, į traukti į savi
veiklininkus. 

Juozas Kriaučiūnas 

L i e t u v i a i respubl ikonai dalyvavusiej i JAV viceprezidento Dan Quayle 
p r i ė m i m e Detroi te , š.m. gegužės 16 d. Iš kairės: J . Urbonas, A. Anužis, S. 
K l i m a s , p . Anužienė, Michigano respublikonų pirm. S. Abraham, S. Anužis, 
A. K l i m a i t ė ir A. Kl imienė . 

Nuctr. J . U r b o n o 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
MINĖJIMAS 

Šv. Antano parapija, nežiūrint 
arkivyskupijos planuoto 
uždarymo, yra gyvas religinis ir 
tautinis židinys. Nėra sekma
dienio, kad nebūtų kokio nors 
rengin io ar susirinkimo. 
Gegužės 7 dieną parapijos patal
pose turėjome įdomų Kristijono 
Donelaičio 275 m. mirties su
kakt ies minėjimą. Detroito 
žurnalistų skyriaus valdyba 
pakvietė pedagogę ir skautų 
veikėją Jū ra tę Pečiūrienę 
supažindinti visuomenę su 
Donelaičio gyvenimu ir kūryba. 

K. Donelaitis gimė 1714 m. 
sausio 1 d. Lazdinėliuose. Turė
damas 18 metų įstojo į Ka
raliaučiaus universitetą ir stu
dijavo kalbas ir teologiją. Bū
damas 27 m. amžiaus buvo 
pask i r t a s į Tolminkiemį 
klebonu. Šioje parapijoje jis dar
bavosi iki mirties, gindamas 
savo parapiečius nuo valdžios ir 
amtmonų. Jis jiem skiepijo tei
singumą, darbštumą, dievo
baimingumą, tautiškumą ir 
kuklumą. Pamokslus sakė lietu
viškai ir jų metu paskaitydavo 
savo kūrybos. Ragino laikytis 
tautinių papročių ir religinės 
moralės. 

Paskait ininke, kalbėdama 
apie Donelaičio kūrybą, paste
bėjo, kad jeigu jis būtų rašęs 
kuria nors kita plačiau var
tojama kalba, lieratūriniame 
pasaulyje būtų vienas iš 
pirmųjų. Prisiminė Lietuvoje 
suruoštus jo minėjimus. 1989 m. 
išvakarėse Vilniuje Donelaitis 

iškilmingai paminėtas kaip lie
tuvių literatūros pradininkas. 
Lietuvių Bendruomenei paskel
bus Donelaičio metus, 1964 m. 
minint 250 metų sukaktį, 
Detroito ir Clevelando skautai, 
stovyklaudami dvi savaites, į 
laužų programas įtraukdavo 
poeto kūrybą, o darbo dieną pra
dėdavo pasisveikindami kuriuo 
nors reikšmingu sakiniu iš 
„Metų". 

Donelaičio kūryba „Metai" 
lietuvių kalba jau pasirodė 
septynios laidos. Į vokiečių 
kalbą išverstos dvi laidos. 
Apgailestavo, kad anglų kalbo
je nėra gero vertimo, o Nado 
Rastenio vertimą laiko nenusi
sekusiu. Paskaitos metu, salėje 
buvo išstatyta Donelaičio 
„Metų" keturios laidos, o jų 
tarpe ir Kazio Bradūno poezijos 
knyga „Donelaičio kapas". Iki 
šiol Donelaičio kūryba išversta 
į dvylika kalbų. 

Minėjimą paįvairino Vincas 

Žebertavičius, paskaitydamas 
Donelaičio kūrybos ištraukas iš 
„Metų". Minėjimą pravedė Vy
tautas Kutkus , Detroito 
žurnalistų skyr iaus pirmi
ninkas. Jis taip pat pristatė 
publikai Jūratę Pečiūrienę ir 
Vincą Žebertavičių, o taip pat ir 
padėkojo jiems už supažindi
nimą su poetu. 

S. Garliauskas 

MOTINA - MOTINOMS 

Geriausiai motinos dalią 
supranta moteris auginusi savo 
vaikus ir išgyvenusi motiniškus 
rūpesčius. Todėl jos pastangas,' 
rengiant motinos dienos 
minėjimą Šv. Antano parapijoje, 
gegužės 14-tą, vertinu dviem 
kukliais, prasmingais žodžiais 
— motina motinai. 

Minėjimas buvo pradėtas Šv. 
Antano bažnyčioje. Už gyvas ir 
mirusias motinas šv. Mišias 
užprašė Detroito Lietuvių or
ganizacijų centras. Jo vardu 
minėjimą parapijos salėje pra
dėjo Birutė Barauskienė. Kun. 
Alfonsas Babonas, kalbėdamas 
invokaciją, kreipėsi į dangiškąją 
Motiną, kad išmelstų savo Sūnų 
malonių motinoms. Vytė Šnapš-
tytė paskaitė Alberto Misiūno 
kūrinėlį, skirtą motinoms. Jis 
iškėlė motiną, kaip gyvybės 
nešėją, kurios nesikeičianti 
meilė apdainuota poetų ir 
aprašyta rašytojų. Ji išsaugojo 
tautinę gyvybę, augindama 
susipratusius vaikus ir be jos 
pastangų neturėtume lietuviš
kai galvojančio jaunimo. Po to 
Marijus Sajauskas paskaitė 
savo kūrybos skirtos motinai. 
Meninėje dalyje Dana Ba
rauskaitė paskambino Clemen-
tis Sonatina II, o viešnios iš 
Windsoro — Valerija Taut-
kevičienė ir Onutė Vindašienė 
padainavo motinoms skirtas 
dainas: „Mamai", „Lauko rožė", 
„Kaip danguj horizontas", 
„Kaip išėjai ir palikai" ir 
„Linai". Pabaigai jos suvaidino 
trumpą ištrauką iš veikalėlio 

DAINŲ ŠVENTĖ 
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Pasikalbėjimas su Dainų šventės 
seminaro rengėju muz. Faustu Strolia 
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skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

„Paslaptingoje zonoje" pa
teikdamos motinos pasikal
bėjimą su stribu. Tai buvo trum
pas, sk landus ir mielas 
minėjimas už kurj buvo padėko
ta programos atlikėjams. 

Gi už motinos dienos suren
gimo pastangas, apie kurias 
kalbėjau pirmame šio rašinėlio 
sakinyje, esame dėkingi Onai 
Šadeikienei, kuri organizacijos 
vardu su savo talkininkėmis ir 
t a lk in inka i s , apdovanojusi 

Kaziuko mugės at idaryme Detroite — LSS Vidurio rajono vadas s. Juozas 
Orentas, LS Brolijos Vyriausias skaut in inkas vs Gediminas Deveikis ir LSS 
Kontrolės komisijos pirm. S. A n t a n a s J a rūnas . 

Nuot r . J . U r b o n o 

— Būtų visiems įdomu pa
tirti, kuriuo tikslu yra šis 
seminaras ruošiamas, juk 
Dainų šventė įvyks dar tik 
kitais metais? 

— Iš patirties galima spręsti, 
kad Šokių šventės labiau pa
t r auk ia jaunimą ir jų su
ruošimas vyksta sklandžiau ir 
sutinkama mažiau kliūčių. Tuo 
tarpu Dainų šventės dėl mažė
jančių chorų reikalauja ypa
tingo visų dėmesio ir pastangų 
joms suorganizuoti. Tad toks 
seminaras laiduotų lietuviškų 
dainų atgimimą ir padėtų iš
ryškinti dainų grožį bei jų svar
bą tautinei kultūrai išlaikyti. 

pasisekimą ir atlieka svarbų 
uždavinį. 

Tad ir ruošiant Dainų šventę, 
toks seminaras yra svarbus ir 
naudingas, norint perduoti 
jaunesnės kartos muzikams 
dainų švenčių tradiciją, kurią 
esam paveldėję iš mūsų pirm-
takūnų muzikų, kaip komp. J. 
Žilevičiaus, Kazio Stepona
vičiaus, Stepo Sodeikos ir kt. 

— Būtų įdomu sužinoti, 
kodėl šis seminaras or
ganizuojamas vidury savai
tės ir Dainavos stovykloje? 

— Daugumas lietuvių muzi
kų dirba vargonininkų darbą, 
kuris koncentruojasi savait-

— Kodėl kilo toks sumany- galiais ir iš tų pareigų išsiva-
mas ruošti šitokį seminarą, duoti nebūtų lengva. Dainavos 

Motinu pagerbimo Matulaičio n a m u o s e P u t n a m e gegužės 7 d g iesmių ir 
da inų atlikėjos Iš ka i rės : ses. J u d i t a , Mar i j a Nore ik ienė , ses. M i n a m , ses. 
Tarcizija, ses. Irena, ses. Eugenija ir A ldona P rapuo l eny t ė . P r i e p i an ino -
ses. Teresė. 

N u o t r J . K r i a u č i ū n o 

kurio iki šiol dar niekas nė
ra bandęs? 

— Nuo seniau mūsų lie
tuviško gyvenimo žadintojai 
ruošia tautiniams šokiams, poli
tiniams klausimams nagrinėti, 
lietuvių kalbos pagilinimui 
seminarus, kurie turi nemažą 

stovyklavietė savo geografine 
padėtimi gali pasiūlyti įvairių 
didesniųjų lietuvių telkinių, 
kaip Clevelando, Chicagos, 
Detroito ir net Kanados 
tinkamą tam tikrą nuotolio 
vidurkį ir būtų pasiekiama, 
neužtrunkant ištisos dienos 

vien kelionei. Miestų triukšmas 
ir įvairios vilionės išblaškytų 
seminaro dalyvių dėmesį ir tuo 
pakenktų užsibrėžtam tikslui. 

Dainavos stovyklavietė su
teiks progą išvengti išsiblašky
mų ir visokių pagundų, leis 
visiškai pasiaukoti lietuviškai 
dainai. Kur kitur būtų galima 
sutraukti dainininkus šešioms 
valandoms darbo? 

— Kokias dar informacijas 
galėtum suteikti? 

— Seminaras prasidės 
birželio 20 d. 3 vai. p.p. Regist
racija ir kambarių paskirtymas 
prasidės 1 vai., bet vartai bus at
dari nuo 9 vai. ryto. Seminaras 
tęsis lygiai tris dienas ir užsi
baigs penktadienį Muzikos 
sąjungos suvažiavimu. Chorų 
vadovai ir chorai, negavę 
informacinio laiško, prašomi 
skambinti Faustui Stroliai, 
Muzikos sąjungos pirmininkui, 
šiuo tel. 1-312-687-1430 ir in
formacija bus tuoj pat išsiųsta. 
Kviečiami regis t ruot is iki 
birželio 6 d. 

I stovyklą įstatymai draudžia 
įsivežti alkoholinius gėrimus. 
Ta pačia proga reiškiu padėką 
spaudai ir lietuvių radijų ve
dėjams, kurie padėjo savo 
informavimu Dainų šventės 
seminaro idėjai. 

Apolinaras P. Bagdonas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Ola. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6531 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

motinas gėlėmis, atliko didelį 
darbą. Mykolo Abariaus iškal
bingas plakatas puošė minėjimo 
salę. Vadovaujant viešnioms iš 
VVindsoro, dainuodami „Mane 
Motulė barė" nuotaikingai bai
gėme motinų pagerbimą. 

S. Garliauskas 

DR. U N A S A. S IDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st S t r M t 
Susitarimui: trec., ketv., šešt. 

4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus k kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 565-2802 

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 
Tai. 476-2112 

9525 S. 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tai. 596-6101 

Vai. pagal susitarimą 

OR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber CMrepraetlc — 
5623 5. Wotf Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

ai. kabineto k buto: OLympie 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

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

DR. P E T R A S V . K IS IEL IUS 
DR. E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S 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 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61st Street 

KaMneto tel. RE 7-1166; 
Raztd. 365-4611 

Kab. tel. UI 5-0346; Raz. 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-T2; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; raz. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzla Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1165 Dtindae Ave., Elgln, III. 60t2O 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Mills, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1618 — Raz. 852-0669 
Vai: pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

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

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

11600 Southareat Highvray 
Pales Helghta, IN. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv »• 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. 776-2660, raz. 446-5541 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 566-7755 



Kinija ir Rusija 

PRIEŠAI IR 
DRAUGAI 

Prieš trisdešimt metų — 1959 
meta is — Niki ta Chruščiovas 
nepajėgė susikalbėti su Mao Tse 
Tungu , nes abu buvo dideli ir 
abu norėjo būt i autori tetai ko
munistų pasaulyje. Chruščiovas 
nesenia i buvo nuvainikavęs 
Staliną, kurį Mao dar tebeger
bė ir tebesilaikė jo žiauriosios 
politikos ir jo žmonių nuverti
nimo. Nuo to laiko, jei ir buvo 
palaikomi kai kurie ryšiai, tai 
jie buvo silpni, nežymūs, nesi
rėmė dviejų komunistinių galy
bių broliškumu, o kaip tik 
p r i e š i š k u m u . N e p a p r a s t a i 
išsiplėtusi Rusijos su Kinija 
siena yra skaičiuojama net 4700 
mylių ilgumu. Dar svarbiau — 
kinai jos apsaugai laiko dau
giau kaip septynis šimtus tūks
tančių kar iuomenės, o rusai 
ta ip pat apie ke tur i s šimtus 
tūkstančių ir tankų armiją viso
je paruoštyje. 

Tie skaičiai nėra išpūsti. Bet 
jie ir dideliems kraš tams labai 
brangiai kaštuoja. Visuomet jie 
y ra pasiruošę vieni nuo kitų 
gintis , o reikalui esant ir pulti. 
Gorbačiovo pažadas sumažinti 
kar iuomenę lietė ir Kinijos 
pasienį, bet jis n iekada nebuvo 
t ikras kinų intencijomis, kaip ir 
kiniečiai nepasitikėjo rusais. 

Nuo Chruščiovo praėjo jau 
d a u g k o m u n i s t i n ė s Rusijos 
vyriausių vadų. Tik vienas Gor
bačiovas, p i rmiau nusiuntęs 
užsienio reikalų ministerį ir 
savo pa t ikė t in į Ševarnadze, 
pasiryžo vykti į Kiniją ir ten tar
t is . Ekonominės reformos spau
džia imperiją, spaudžia ir Kini
j a , o j i nor i sumodernin t i 
gyvenimą ir bent dalinai pasek
ti Vakara is . 

Kinijos dabart inis komunistų 
vadas Deng ir jo ministeris pir
min inkas Li Peng, Maskvos 
auklė t in is ir Gorbačiovo sekė
ja s , nuoširdžiai priėmė savo 
priešininko ir šiuo metu draugo 
— Rusijos atstovą. Bet ameri
kiečių žurnal is tai rašo, kad 
Deng daro du žingsnius į priekį, 
vieną vis a tgal , kad per grei
t a i nepažadėtų pritarimo, kad 
neat iduotų savo valdžios ir kad 
nepasi l iktų be autoriteto. 

Pasitarimų sklandumui ir vie
šam pasirodymui labai trukdė 
s t u d e n t ų i r d a r b i n i n k ų 
demonstracijos, kurios yra išsi
plėtusios į milijonus. Kinijoje tai 
nėra didelis skaičius, bet vis 
dėlto milijoną suvaldyti, suareš
tuoti, susodinti į kalėjimus, kai 
j ie taikiai demonstruoja, nerizi
kuoja nė toks Deng, kuris pa
dėjo Mao pasidaryti Kinijos 
komunistų ir valstybės vadu. 
Tokių demonstracijų jau nėra 
buvę Kinijoje apie keturias
dešimt metų. Mažesnės de
monstracijos prisidėjo, kad buvo 
pakeistos valdžios viršūnės. 

Šiuo metu demonstracijos yra 
ne t ik Beijinge (Pekine), bet ir 
Šanchajuje bei kituose dides
niuose miestuose. Visur bevem 
be išimties garbinamas Gor
bačiovas ir laikomas komuniz
mo pers i tvarkymo pavyzdžiu 
Kinijai. Tai tur i daryti ir daro 
įspūdį dabart iniams komunisti
nės Kinijos vadams. 

Nors Dengui vadovaujant pa
sikeitė gyvenimo lygis pačioje 
Kinijoje, bet jis dar nėra pasikei
tęs t iek, kiek norėtų jauni 
žmonės. J ie reikalauja šūkiais, 
raš ta is ir žodžiais grąžinti į sa
vo kraš tą demokratiją, leisti 

liaudžiai a ts ikvėpt i , da rbus 
normuoti ir iš primityvumo pa
kilti net ten, kur dar gyvenimas 
t i k ra i yra primityvus. Nei 
demonstruojantieji s tudentai 
nemano, nei juos remia darbi
ninkai nespėlioja, k a d gyveni
mas pasikeistų gerąja l inkme 
tik įvedus demokratinius rinki
mus. Bet t a s reikalavimas, tas 
noras valdžią pakeisti, tas pasi
sakymas prieš pasenusius vadus 
(Deng jau 84 metų) yra aiškus 
pasisakymas prieš dabartinę 
komunistinę sistemą, kokia ji 
yra Kinijoje. 

Nei Gorbačiovui Sovietų Rusi
joje, nei Dengui su partijos vadu 
Zhao Ziyang, jau atsisakiusiu, 
ir ministeriu pirmininku Li 
Peng nėra pavykę sunormuoti 
ekonominio gyvenimo, kad bent 
daugumas žmonių būtų paten
kinti. Ekonominė krizė, tau
tinių valstybių bruzdėjimas ir jų 
raminimas tik tankais i r nuo
dingomis dujomis neprisideda 
prie autoriteto pakėlimo viduje. 
Bet tai padeda lengvatikiams 
užsieny Gorbačiovo šypsnys ir 
Pengo kalbos bei pažadai Vaka
ruose. 

* 

Neturime jokių žinių, ką buvę 
priešai, o dabar pagal patogumą 
„suėję į vieną šeimą" ir pasidarę 
draugais nutarė ir kokias iš
vadas padarė iš savo susitikimo. 
Studentai demonstravo ir kar
tojo pagarbą Gorbačiovui, o su 
panieka minėjo Dengo vardą. 
J a u žinoma, kad Gorbačiovas 
pasiūlė Amerikai išvežti savo 
kariuomenę iš Pietų Korėjos ir 
leisti abiems Korėjoms susi
jungti . Žinoma, kad Kinija 
reikalavo Vietnamo pasitrauki
mo iš Kambodijos. Tai t i k toli
mų ėjimų strategija, k u r i vie
niems ir kitiems rūpi užsi
tikrinti užnugarį ir apsisaugoti 
nuo įsivaizduoto „draugo". 

Kaip Gorbačiovas bevaidintų 
taikos apaštalą, kaip j is taikin
gą šypsnį b e r o d y t ų k inų 
komunistiniams vadams, jie juo 
nepasitiki kaip ir kitais Rusijos 
vadais. Juk ir dabar Gorbačio
vas, pažadėjęs Vakarams ir 
pačiai Kinijai iš Afganistano iš
traukti savo kariuomenę, siun
čia ginklus, karo reikmenis, 
maistą komunistinei marione
tinei valdžiai į Kabulą, kad t ik 
jie ilgiau laikytųsi ir daugiau 
alintų svetimas jėgas. Taikos 
vardu jis siunčia ginklus ir 
maistą į Nicaraguą ir Salvadorą 
ten kelti suirutes. Komunistų 
bruzdėjimu, nieko nenorinčių 
veikti al inimu komunizmui 
priešingų jėgų j is kursto visą pa
saulį neramumui. 

Gorbačiovo noras įkalti kylį į 
NATO valstybių tarpą jau toks 
akivaizdus, kad jo negal ima 
l a iky t i net d i p l o m a t i š k u . 
Vakarų Vokietijos kancleris 
Kohlis, bijodamas pralaimėti 
rinkimus, norėdamas sujungti 
padalintą Vokietiją, naiviai 
pasiduoda komunistų vilionėms 
ir padeda jiems tą plyšį NATO 
sąjungoje didinti. Tai mato kit i 
vakariečiai. Tai mato ir Kinijos 
vadai, kurie tr isdešimt metų 
galėjo gyventi be komunistinės 
Sovietų Sąjungos. J ie žino, kad 
galės gyventi ir daryti ekonomi
nę bei kultūrinę pažangą ir atei
tyje. I r jų susitarimas, jei koks 
nors ir buvo, tėra t i k laikinis 
laisvojo pasaulio pagąsdinimas 
ir savęs nuraminimas. Tikrų iš
davų dar reikia palaukti . 

A. D. 

Tautos Fondo raštinėje. Iš kairės: pirm. Jurgis Valaitis, raštinės vedėja Vida Penikienė. fin. kom. 
narys Jurgis Bobelis, sekr. Aldona Katinienė, direktorius Juozas Giedraitis. 

Nuotr. L. Tamošaičio 

TAUTOS FONDO 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Gegužės 6 dieną Kultūros 
Židinyje Brooklyn, N.Y., įvyko 
Tautos Fondo metinis na r ių 
susir inkimas. Po invokacijos, 
Lietuvos himno, sveikinimų, 
komisijų sudarymo, vyko prane
šimai apie TF veiklą 1988 
metais, apie ateities planus, 
diskusijos, susirinkimo nutari
mai, TF tarybos rinkimai, klau
simai, sumanymai . 

Svarbiausiąją šio met in io 
susir inkimo dalį sudarė prane
šimai ir nutar imai , iš kur ių 
galima aiškiai justi TF funkciją. 

Pirmasis pranešimas buvo TF 
p i rmin inko Jurgio Valaičio. 
Šil tu žodžiu pasveikinęs susi
r inkimo dalyvius, j is gražiai 
apibūdino pirmininko pavaduo
tojo a.a. Liūto Griniaus asme
nybę, jo našią veiklą Tautos 
Fonde ir pakvietė atsistojimu 
pagerbti jo atminimą. Kadangi 
TF paski r t i s — telkti lėšas rei
kal ingas VLIKo politinei veik
lai remt i , siekiant pavergtai 
L i e t u v a i l a i svės ir n e p r i 
klausomybės, todėl TF pir
mininkas plačiai dėstė ka ip 
organizuojamas TF kapi ta las . 
T e s t a m e n t i n i a i p a l i k i m a i , 
aukos, investavimai — sudaro 
TF kapitalą. 1988 metų pabai
goje, TF taryba nutarė aukoto
jams pasiūlyti naują aukojimo 
būdą, ku r i s pavadintas abi
pusės naudos sutartimi, pagal 
kurią aukotojas paskyręs dalį 
savo sutaupų Tautos Fondui , 
galės užtikrinti sau metines pa
j amas — procentus iki savo 
amžiaus galo. Pavyzdžiui, jei au
kotojas aukoja Tautos Fondui 
10,000 dol. ir jei tuo la iku 
bankai duoda 10% per metus , 
t a i ir TF duoda tokius pa t nuo
šimčius, ne mažiau, ir tokiu 

būdu aukotojas už savo auką 
Tautos Fondui gautų 1.000 dol. 
kasmet iki savo amžiaus galo. 
Po aukotojo mirt ies likutis san
t aupų lieka Tautos Fondui. 
Taigi iš tokios aukojimo formos 
yra abipusė nauda — aukotojui 
ir Tautos Fondui. Tokiu auko
jimo būdu rūpinasi TF palikimų 
komisija, kur ią sudaro Algis 
Vedeckas ir Rima Gudaitienė. 
Kita komisija, kur i rūpinasi TF 
investavimo re ikala is — ta i fi
nansų komisija, kur ią sudaro 
patyrę ekonomistai bei finansi
ninkai — Jurgis Bobelis, Vytau
tas Kulpa ir Algis Vedeckas. 
Pirm. J. Vala i t i s paaiškino 
kokia t v a r k a , k i e k ir k u r 
laikomas T F kapitalas , bū ten t 
j i s l a i k o m a s 3 sąska i tose : 
Laisvės iždo, Tautos Fondo ir 
abipusės naudos sąskaitoje. TF 
yra įsipareigojęs Lietuvos Lais
vės iždą nuvežti į laisvą nepri
klausomą Lietuvą. Šis iždas yra 
neliečiamas, šiuo metu jame 
sutelkta daugiau kaip 834,839 
dol. Išreiškė padėką TF direk
toriui Jurgiui Bobeliui už reikš
mingą materiale pagalbą įsigy
j an t Tautos Fondui rašt inės 
patalpas su nuolatine rašt inės 
vedėja Vida Penikienė. Padė
kojo TF valdybos nar iams ir jos 
pirmininkui Juozui Giedraičiui 
už pasiaukojimą ir ištvermę tel
kiant lėšas Tautos Fondui. Nuo
širdų ačiū išreiškė atstovybėms, 
įgaliotiniams, aukotojams už 
aukas , s iunčiamas TF iždui. 
Pasidžiaugė, kad okupuotoje 
Lietuvoje a ts ikur ia ir kuriasi 
visa eilė organizacijų net poli
t inių partijų, be kurių negali 
bū t i demokrat i jos . Išeivijos 
lietuviai labai ver t ina laisvė
j anč io s L i e t u v o s ve ikė jų 

ryžtingą veiklą. Pabrėžė, kad 
TF pareiga telkti laisvėjančiai 
Lietuvai pagalbą, kuri niekad 
jai nebuvo taip rikalinga kaip 
dabar. 

Svarbus pranešimas — tai TF 
valdybos p i rmin inko Juozo 
Giedraičio. J is pabrėžė, kad TF 
valdybos pagrindinė paskirtis — 
rinkt i pinigus Tautos Fondo iž
dui. Šis darbas efektingai vyks
t a per TF atstovybes, kurios 
įkurtos Anglijoje, dvi Austra
lijoje, Kanadoje. Amerikoje ats
tovybės veikia Floridoje, Kali
fornijoje, Ohio. Michigan, Illi
nois, New England. Atstovybės 
veikia pavyzdingai, turi savo 
įgaliotinius. J ie aukoja ne tik 
laiką, energiją, bet ir patys 
aukoja politinio susipratimo 
dėka. TF finansinius reikalus 
pavyzdingai tvarko patyręs fi
nans in inkas TF iždin inkas 
Vytautas Kulpa. Jo paruošta 
finansinė apyskaita rodo, kad 
1988 metų pabaigoje TF balan
sas buvo 1,376,175 dol. Šių 
metų. per 4 mėnesius TF balan
sas pasiekė 1,561,920 dol. 
Tačiau VLIKo išlaidos vis didė
ja, nes okupuota Lietuva, kovo
jan t i už išlaisvinimą ir nepri
klausomybę, yra re ikal inga 
VLIKo įvairių politinių pastan
gų, kas pareikalauja stambių 
išlaidų. Kiekvienas tur ime tai 
suprasti ir nereikia galvoti, kad 
TF turi pakankamai lėšų ir jam 
nebereikia aukoti. TF iždas turi 
vis didėti. TF valdybos pirm. J. 
Giedraitis priminė, kad praei
t a i s meta i s buvo į k u r t a s 
Lietuvos atstatymo fondas A. 
Audronio iniciatyva. Šiame 
fonde sutelkta 3,000 dol. Šis fon
das rems dabar laisvėjančią 
Lietuvą. Šiam fondui bus su

r u o š t a s s p e c i a l u s v a j u s . I 
pabaigą p i r m . J. G ied ra i t i s 
išreiškė padėką VLIKo valdybai 
ir VLIKo t a r y b a i . TF t a r y b a i ir 
TF valdybos n a r i a m s už sąži
ningą darbavimąsi per keliolika 
metų. 

Po pietų p e r t r a u k o s buvo 
VLIKo pi rm. dr. K. Bobelio 
tu r in ingas p raneš imas , kur ia 
me pai l ius t ruot i VLIKo svar
bieji poli t iniai ėjimai Lie tuvos 
laisvinimo ir nepriklausomybės 
reikalais . Kovo 11d. Virginijoj 
VLIKo ir P L B valdybų a ts tovai 
buvo sus i r inkę p a s i t a r i m a m s 
dėl svarbių polit inių pareiš
k i m ų . A t e i t y j e n u m a t o m a 
sušaukti Lietuvos laisvės konfe
renciją, į kur ią bus pakvies t i 
į v a i r ū s l i e t u v i ų v e i k s n i a i . 
VLIKo ir P L B valdybos palai
kys a r t imus ryšius Lietuvos 
laisvės r e ika lu ir ke is is infor
macija. VLIKo pirm. plačiai api
būdino k a i p t enka re i šk t i s ir 
kovoti E u r o p o s p a r l a m e n t e 
okupuotos L ie tuvos ir k i tų 
Pabaltijo valstybių išlaisvinimo 
reikalais. Europos pa r l amen ta s 
yra nepaprastai svarbi viešuma, 
k u r VLIKui sekasi i šgaut i pa
lankumą Lietuvos bylai . Žino
ma, tokią nuota iką re ika l inga 
vis kurs ty t i naujais žygiais bei 
projektais. Tai re ika lauja daug 
budrumo bei s u m a n u m o iš 
VLIKo valdybos. VLIKo pi rm. 
pabrėžė, kad VLIKo pagrindinis 
t iks las y r a a t g a u t i Lie tuvai 
laisvę ir nepr ik lausomybę . Pir
mininkas labai įver t ino Lie
tuvos Laisvės lygos i r Lietuvos 
Sąjūdžio kovą už Lie tuvos lais
vę ir nepr ik lausomybę ir t ik i , 
kad laisvėjančiai L ie tuva i rei
kalinga t e ik t i pagalbą dabar , 
t ik ši paga lba tu r i bū t i te ikia
ma apgalvotai, a tsargia i , kad ja 
nepas inaudotų o k u p a n t a s . 

Po p raneš imų iškilo daug 
įdomių k laus imų, diskusijos. 
Pranešėjai sugebėjo gerai išaiš
kint i įvai r ius k l aus imus . Šių 
dienų l ie tuvių t au to s ryžt inga 
kova už laisvę ir nepr iklau
somybę j aud ina kiekvieną ir 
skat ina t ap t i naud ingu savo 
tau ta i moral ia i ir mate r ia l i a i . 

Toliau T F pirm. J . Vala i t i s 
perskai tė suvažiavimo nutar i 
mus. 

TF m e t i n i s s u s i r i n k i m a s 
n u o š i r d ž i a i d ė k o j a už 
sveikinimus iš tėvynės Lietuvos 
ir kartu sveikina brolius ir seses 
laisvėjančioje Lietuvoje. Svei
k ina jos ryž t ingus vadovus, 
sveikina a t s iku r i anč ia s politi
nes organizacijas bei par t i jas , 
kurios t iesia kelią į demokratiją 
ir vals tybinę nepr iklausomybę. 

TF ryž tas i ša l ia savo užda
vinio remt i VLIKo veikla, telkti 
lėšas laisvėjančios Lietuvos poli
t inės veiklos pore ik iams ir šią 

paramą nedelsiant siųsti pačiu 
paveikiausiu būdu. 

Artėjant klastingos Molotovo-
Ribbentropo sutarties sukakčiai 
mūsų visų ypatingas dėmesys 
skir t inas pastangoms, kad ji 
būtų paskelbta n i ek ine . 

S u s i r i n k i m a s dž iaugias i 
matydamas, kad Lietuvos jauni-
ms drąsiai ir aktyviai dalyvau
ja Lietuvos laisvėjimo veikloje, 
atmetęs jam peršamas svetimas 
idėjas ir gyvenimo būdą. 
Kvieč iame l ie tuvių ki lmės 
jaunimą išeivijoje su sesėm ir 
broliais okupuotoje Lietuvoje 
megzti ir palaikyti ryšius, imti 
iš jų pavyzdį , s tudi juot i 
nepriklausomos Lietuvos isto
riją, jos politinį gyvenimą ir 
aktyviai jungt is į Lietuvos 
laisvinimo pastangas. 

TF dėkoja visiems plačiame 
pasaulyje išsiblaškiusiems lietu
viams, kurie per daugelį metų 
dosniai rėmė Tautos Fondą ir 
VLIKo veiklą ne tik aukomis 
bet ir savo darbu ir pozityvia 
kritika. Kviečiame šią paramą 
tęsti ir prisiminti Tautos Fondą 
savo palikimuose. 

Susirinkimas dėkoja visiems 
Tautos Fondo veikėjams, ypač 
TF valdybos pirmininkui Juozui 
Giedraičiui už ilgų metų darbą. 
Padėka ir jo valdybos nariams, 
o taip pat TF atstovybėms, 
įgaliotiniams JAV-bėse, Kana
doje, Anglijoje, Australijoje. 

Suvažiavimas išrinko tokią 
TF tarybą: J . Bobelis , J . 
Giedraitis, R. Gudaitienė. V. 
Kulpa. R. Šidlauskienė, A. 
Sperauskas, J . Valai t is , J . 
Vilgalys, Vilnis. Naujai išrinkti 
į TF tarybą yra: I. Kriaučeliū-
nienė. J. Nasvytis, A. Patamsis, 
J. Rašys. dr. J . Vytuvienė, A. 
Vedeckas. Pareigomis pasiskirs
tyta: TF pirmininkas — Jurgis 
Valait is , vicepirmininkai — 
Rima Gudaitienė. Alfonsas Pa
tamsis, Algis Vedeckas, sekre
torė — Romualda Šidlauskienė, 
TF iždininkas — V y t a u t a s 
Kulpa . Visi ki t i l i eka T F 
direktoriais. 

I TF kontrolės komisiją iš
r inkt i Petras Ąžuolas ir Liudas 
Tamošaitis. 

Susirinkimą uždarė TF pirm. 
J. Valaitis 3:30 vai. 

I. B a n a i t i e n ė 

ATLEIDO 59 

Chicagos meras Daley atleido 
59 tarnautojus iš aukštesnių 
savo tarnautojų. Numatomi 
a t le idimai i r iš žemesnių . 
Nor ima t aupy t i , kad b ū t ų 
sumažintas gresiantis 120 mil . 
dol. def ic i tas . M e r a s n o r i 
sudaryti palankesnę savo pla
nams administraciją. 

Niekada neužmirškime, kad 
įmesdami į pasaulio iždą nors 
mažiausią gėrio dalelę, mes jau 
geriname pasaulį. 

M. Pečkauskaitė 

Atradome dideles prigimties 
paslaptis, bet užmiršome amži
nus dor inio gyven imo 
įstatymus. 

Tih. Toth 

SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
VALIUS KUTKEVIČIUS 

11 
Nuo to laiko, legionas pradėjo steigti savo parašiu

t in inkus , kuriuos tur i dar ir dabar . Iš tikrųjų ir pa tys 
prancūzai ir jų daliniai iš kolonijų nerodė didelio noro 
kar iau t i . Galima sakyti, kad legione tuo metu buvo 
daug vokiečių. Už tai H o Chi Minh pradėjo varyt i 
propagandą, kad vokiečiai nekar iau tų už prancūzus. 
J ie per garsiakalbius kviesdavo vokiečius, kad perei
tų pas juos, o jie pasirūpins persiųsti vokiečius į Rytų 
Vokietiją. Mažai kas tuo tikėjo, bet žinau vieną vokie
tį, kur is paklausė ir perėjo. Komunistai jam išdavė 
popierius, su kuriais jis per Kiniją pasiekė Sovietų 
Rusiją, o iš ten per Sibirą nuvyko į Rytų Vokietiją, bet 
neilgam. Iš ten vėl pabėgo ir po kelių mėnesių atsirado 
Indokinijoje. 

Man kartais prisieidavo nuvežti kurą į Bienhoa 
aerodromą, kur iš po nakt ies mačiau kelis lėktuvus, 
komunistų sudaužytus, o aerodrome pilna duobių. Buvo 
gandų, kad prancūzai prašė Amerikos valdžios lėktuvų, 
bet gavo atsakymą, k a d Amer ika nekar iaus už 
svet imas kolonijas. Tai mora lė visų buvo ne kokia. 

Tuo metu niekas dar čia nevartojo opijaus, nė kitų 
narkotikų, kurių galima buvo pirkt is laisvai. Vietiniai 
pinigai buvo vertesni už frankus. Patys prancūzai pirk
davo sau ir savo giminėms į Europą aukso, sidabro ir 
šilkų, kurie , palyginant su pasaul ine r inka, čia buvo 
gana pigūs. Kai kurie t uo labai gerai uždirbdavo. 

M a n suėjo dveji metai ir j a u reikėjo grįžti į Afriką. 
Visi gavome po medalį su užrašu „Tolimieji Rytai" , 

o mane iš eilinio pakėlė į pirmą klasę. Tai daugiau t ik 
garbės laipsnis. Vieną dieną, tame pačiame uoste, k u r 
beveik dvejus metus išdirbau ir dažnai matydavau.kaip 
veždavo į laivus kareivių karstus, aš sveikas įlipau į 
laivą, kuris vadinos „Champollion". Jis buvo t a i s 
pačiais metais statytas, kai aš gimiau — taigi buvom 
vienmečiai. Tik po dvejų metų tas pats laivas vežė 
žydus į Izraelį, Raudonojoje jūroje užplaukė an t uolos, 
perlūžo ir nuskendo. 

Laive mažai teradau pažįstamų legionierių, nes j ie 
buvo iš visokių dalinių. Radau ir lietuvių. Kelionėje 
a tgal niekas daugiau nešoko į vandenį. Iš viso t i k 
vienas, kai sustojome Colombo, dabartinė Sri Lanka , 
nusileido su virvėmis iš laivo. Sakė. kad čia jo brolis 
gyvena. 

Grįžome tiesiai į Marseille. Čia mus pasitiko su 
orkestru, o žmonės šaukė: „Vive la legion". Keli buvo 
su aprištom galvom, vienas kitas šlubavo, ta i mačiau 
vieną moterėlę net ašaras nusibraukiančią. Marseil le 
t ik patikrino, o kitą dieną vėl į laivą ir į Afriką, n e s 
m a n ir kit iems dar buvo likę pusantrų metų užbaigti 
tarnybą. 

Atvežė prie Maroko sienos. Mažas miestas va rdu 
Nemours, prie jūros. Gavome keturias savaites ato
stogų. Iš ryto patikrina, ir visą dieną esi laisvas. Ra
dau dar t r is lietuvius, net vieną savo draugą, k u r i s 
vėliau, rodos, grįžo į Indokiniją. Visi buvo atosto-
gautojai, o neatostogaujančių karių gal tik penkiolika, 
t a i po atostogų mane čia ir paliko. 

Kapitonas pašaukė mane ir sako: ..Tu būsi vyresnis 
virėjas — Chef de Cuisine". Nuėjau į virtuvę. Joje dir
bo trys žmonės, ir sakau jiems: „Vyrai, aš nemoku vir
t i " . Prie manęs priėjo ispanas ir sako: „Nesirūpink. Aš 
moku. Tu tik žiūrėk, kad mums geresnis kąsnis bū tų" . 

K a r t a i s DrieŠDiet a tp idavn k.nnitnnaa n a r a c r a n t i 

valgio, ta i aš sušukdavau: „Ramiai!" Atraportuodavau, 
kokie b u s pie tūs . Bet taip buvo neilgai. Už poros 
mėnesių atvažiavo būrys legionierių neklaužadų, kurie 
turėjo ir pinigų. J ie gerdavo, keldavo triukšmą, uoste 
l ipdavo į svet imų valstybių laivus. Tada mane paėmė 
iš v i r t uvės ir padarė legiono policininku. 

Iš ke tu r ių policininkų buvome du lietuviai. Uni
formuoti panaš ia i kaip amerikiečių MP, tik mes 
turė jome an t rankovių ne MP. bet PM. Dažnai gauda
vome nus iskundimų iš civilių žmonių, kad legionieriai 
pada rė ką nors negera. Padarė, tai padarė, bet kaip t u 
įrodysi, k u r i s padarė. 

Sugalvojome samdyti arabų vaikus. J i e už kel is 
f r ankus a r pokelį cigarečių kaip b i tės lakstydavo po 
miestą ir kai pamatydavo ką bloga, tuoj mums praneš
davo, o mes. nusikaltėlius pagavę, pranešdavome kapi
tonui . Kapi tonas bausdavo pasirinktinai: dvi savaitės 
kalėj imo a rba užsirašyk į Indokiniją, ir viskas b u s 
dovanota . Buvo nemažai tokių, kur ie verčiau grįžo 
a tga l dviem metams į Indokiniją, negu ėjo dviem sa
v a i t ė m s į kalėjimą. 

V ė l i a u sumažėjo atostogaujančių legionierių 
skaičius, ta i nereikėjo nė policijos. Tada mane paskyrė 
rūbų sandėl in inku . Sandėlyje buvo ir kiek šautuvų, 
buvo ir lova. tai čia ir miegodavau. Tai buvo geras 
t ing in io darbas . Sandėlyje dirbdamas susipažinau su 
l ie tuviu vyresniu puskarininkiu. J i s mums mokėdavo 
a lgas . Buvo labai malonus žmogus. Vėliau buvo 
p a k e l t a s į adjuntanto laipsnį, o po 1961 legiono 
sukilimo, perėjo į reguliarią prancūzų kariuomenę, bai
gė St . Cyr ka ro mokyklą ir po 30 metu karinės tarny
bos išėjo į a tsargą su leitenanto laipsniu. Dabar da r 
t ebegyvena Paryžiuje. 

(Bus daugiau^ 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

T R U M P A I B E T 
NUOŠIRDŽIAI 

P R I S I M I N Ė M E M O T I N A S 

G e g u ž ė s 14 d. D a y t o n a 
Beach ir plačiųjų apylinkių lie
tuv ia i nuoširdžiai prisiminėme 
i r pagerbėme mot inas . Mi
nėjimą ruošė Lietuvių klubas. 
Už Lietuvą ir lietuves motinas, 
mirus ias ir gyvąsias tėvynėje, 
Sibire ir bet kur pasaulyje esan
čias, šv. Mišias aukojo kun. dr. 
K. Ruibys. Sekminių dienai 
skir tus Mišių aukoje skaitymus 
su gi l iu į s i j au t imu ska i t ė 
rašytoja, aktorė Birutė Pūkele-
vičiūtė. Pamaldas praturt ino 
choras Sietynas, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, dienos 
p roga i pag iedodami ke le tą 
gražių giesmių. 

Tuojau po pamaldų Prince of 
Peace parapijos salėje Motinos 
dienos garbei vyko choro Sie
tyno, moterų choro koncertas. 

Sus i r inkus ius į minėjimą 
t rumpu žodžiu pasveikino klubo 
pi rmininkas Jonas Daugėla, 
pris imindamas lietuvę motiną, 
j o s a u k ą t ė v y n e i , d r a u g e 
pažymėdamas, kad šiandieną ir 
Lietuvoje yra minima tragiškai 
žuvusio, susideginusio Romo 
Kalantos diena. Kvietė mintimi 
jungt is su kovojančia lietuvių 
t au ta . 

P r i e š p radedan t koncer tą 
oper. sol. Juoze Daugėlienė 
aptarė lietuvės motinos paskirtį 
savo tautai jos dvasios kilnumą, 
t a u t i n į s ą m o n i n g u m ą i r 
atiduotą motinišką duoklę savo 
t ė v y n e i , n e ž i ū r i n t pač ių 
sunkiausių išgyvenimų tautos 
kelyje. J i vadovavo koncerto 
p rogramai , pr ieš k iekvieną 
dainuosimą dainą perskai tė 
dainų tekstus. 

Sietyno moterų choras, vado
vaujamas muz. A. Skridulio, ir 
šį kartą pasirodė gerai, pa
dainavo 8, Motinos dienai pa
r ink tas dainas: Š l ama šilko 
vėjas — žodž. Vyt. Nemunėlio, 
muz. Žižiūno, Tu mano motinėle 
— harm. J. Zdanio, Plaukia sau 
laivelis — St. Šimkaus , žodž. B. 
Brazdžionio, Gimtinės aidai, 
žodž. Gaulės. Po šių dainų savo 
k ū r y b o s t r u m p ą e i l ė r a š t į , 
t inkant į Motinos dienai, prime
nantį lietuvės Motinos pergyve
nimus, padeklamavo Gediminas 
Lapenas. 

Po to moterų choras pa
dainavo: Aštuonytį — harm. J. 
Švedo, Subatėlę — liaudies 
dainą, harm. J . Švedo, Oi 
motule — žodž. Bložės, muz. J. 
K. D. ir koncertą baigė gražia 
Ave. Maria - J. K. D. 

Klubo vardu visom choristėm 
ir vadovui A. Skriduliui bei ra
šyt. B. Pūkelevičiūtei Kostas 
Žolynas įteikė po gyvų gėlių 
žiedą, kaip š i l tos padėkos 
ženklą. 

Koncertas t rumpas , dainos 
skambios, gerai atliktos paliko 
visiems malonų įspūdį, už ką 
publika šiltai padėkojo aplodis
mentais. Koncertą bagus, klubo 

valdybos p i rmininkas Jonas 
Daugėla padėkojo kun. dr. K. 
Ruibiui už pamaldas, akt . Biru
tei P ū k e l e v i č i ū t e i , mo te rų 
chorui, vadovui A. Skriduliui, 
Gediminui Lapėnui ir visiems, 
bet kuo prisidėjusiems prie 
minėjimo suruošimo. 

Šį k a r t ą apsieita be „pagrin
dinių kalbėtojų" ir t a i labai 
gerai. Apie motinas visi senjo
rai juk puikiai viską žinome, tad 
svarbu, kad šia proga širdyse su 
gilia pagarba ir dėkingumu jas 
prisiminėme. 

Ir šiais metais minėjimo daly
vius aptarnavo ir vaišino klubo 
valdybos vyrai su talka, ir mūsų 
mamytėms nereikėjo dirbti ir 
tuo pačiu jos buvo gražiai pa
gerbtos. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Juno Beach, Fla. 
„ D A I N O S " C H O R A S 

Š V E N Č I A P E N K E R I Ų 
M E T U SUKAKTĮ 

Šių metų kovo 18 d. St. Paul 
of t h e Cross parapijos salėje 
North Palm Beach įvyko sukak
tuvinis „Dainos" choro koncer-
tas-mfnėjlmas. 

P r o g r a m ą pradėjo choro 
valdybos, pirmininkas Vincas 
ŠalčiūAafc supažindinęs gausiai 
salėje susirinkusią publiką su 
chorų istori ja Lietuvoje ir 
Amerikoje. J i s taip pat t rumpai 
nušvietė ir „Dainos" choro 
veiklą ir pristatė programos 
pravedėją Rimgailę Zotovienę. 

Rimgailė Zotovienė klausy
tojus supažindino su dainos 
choro atsiradimu, atliktais kon
certais ir pačiais choro dalyviais 
dainavusiais per pastaruosius 
penkerius metus. 

„ D a i n o s " choras p i rmą 
kar tą viešai pasirodė prieš pen
ker ius metus (1984) per Lie
tuvos Dukterų draugijos suruoš
tą Motinos dieno? minėjimą. 
Choro pradininkės, be choro va
dovės Irenos Manomaitienės, 
buvo Elena Damijonaitienė, 
Elena Mikšienė, Albina Pilipa
vičienė, Liolė Ščiukienė, Vanda 
Urbonienė, Albina Tomkienė ir 
Rimgailė Zotovienė. 

Pirmosios choristės ir choro 
vadovė entuziastingai griebėsi 
darbo. Metai po metų „Dainos" 
choras keitėsi ir augo, ir štai da
ba r po penkerių metų chore 
dainuoja jau dvidešimt chorisčių 
ir choristų. Ne t ik choristų 
skaičius auga, bet ir reper
t ua r a s ir „Dainos" choro pasi
rodymai i r veikla plečiasi . 
„Dainos" choras pasidarė Juno 
Beach ir apylinkių pasididžia
vimu. 

Deja, jau yra ir choristų, kurie 
atsiskyrė su šiuo pasauliu: tai 
E l e n a B a l č i ū n i e n ė , E l e n a 
Mikšienė, Marija Slavinskienė 
ir Linas Staškūnas. Mirusieji 
„Dainos" choro nariai buvo pa
gerbti publikos tylos minute, o 
choras sugiedojo mirusiems na
r i ams dedikuota giesmę iš Lie
tuvos „Tau garbė". 

CLASSIFIED GUIDE 

Juno Beach, Fla. Naujųjų Metų sutikimo pokylio vaišių stalo rengėjos. Iš kairės: D. Mošinskienė, 
I. Manomaitienė, A. Pilipavičienė, R. Mildažiene, A. Solienė, G. Petrulienė ir B. Jucėnienė. 

Nuotr. J . G. 

P i r m o j e k o n c e r t o da ly je 
m o t e r ų c h o r a s p a d a i n a v o 
„ J auna sesė", l iaud. daina ir 
, ,Miškų g ė l ė " , muz. V. 
Paulausko. Pris i jungus scenoje 
vyrams, mišrus choras padai
navo „Žiema bėga", muz. J. Šve
do, liaud. daina . Po to buvo mo
terų duetas (Ona Šalčiūnienė ir 
Bronė Jucėnienė) su „Nemu
nėli. Nemunė l i " muz. A. Bra
žinsko. Po moterų dueto buvo 
mišrus duetas (Ona Šalčiūnienė 
ir Mar ius Sodonis) su „ J a u 
vakaras buvo" muz. M. Petraus
ko. 

Antros koncerto dalies pra
džioje „Dainos" chorą sveikino 
įvairių organizacijų atstovai iš 
Juno Beach, Miami ir Daytona 
Beach. Visi džiaugėsi choro 
gyvavimu, koncertais, padaryta 
pažanga ir linkėjo dar ilgai dai
nuoti ir skleisti lietuvišką dainą 
ne t ik l ietuvių, bet ir amerikie
čių tarpe . 

Po to vyrų kvar te tas (Antanas 
J u c ė n a s . V i n c a s S t a k n i s , 
Mar ius Sodonis, Vincas Šalčiū-
nas) a t l iko „Ka i t u šalia, ž. J . 
Lapinsko, muz. A. Raudonikio, 

„Žygis j Vilnių" muz. K. Ba
naičio, ž. F . Kiršos. Mišrus 
choras padainavo „Mano gimta
sis kampelis", „Oi kad išauštu", 
muz. J. Žilevičiaus, liaud. dain., 
„Čigonėlis" muz. J . Gaubo, 
liaud. dain., „Oi kada", muz. J . 
Stankūno, liaud. daina,. „Vai 
upeli", muz. G. Metrikienės, ž. 
I. Motekaitienės. 

Koncertui baigiantis, publikai 
pageidaujant, „Dainos" choras 
bisui dar padainavo „Per tamsią 
nakte lę" ir „Vai žydėk žydėk" 
muz. St. Šimkaus. 

Turėtume paminėti ir sko
ningai papuoštą salę be i gražiai 
pasipuošusias choristes, kurios 
ne tik dainavo, bet i r paruošė 
gausius užkandžius, kuriais po 
programos vaišinosi ir įspū
džiais dalinosi choristai ir gau
sia i susirinkę svečiai. 

„Dainos" choras J u n o Beach 
subūrė būrį lietuvių dainos 
mylėtojų ; k u r i e k i e k v i e n ą 
trečiadietų, o kartais i r dukart 
p e r savaitę, repetuoja, mokosi 
naujų dainų. Choristų tarpe y ra 
i r toliau gyvenančių, kurie į 
repeticijas važiuojp x> 50 mylių. 

„Dainos" choras dainuoja įvai
riuose parengimuose ne t ik Ju
no Beach, bet ir Miami, Pompa-
no Beach ir Vero Beach. Choras, 
be to, gieda ir per l ietuviškas 
mišias, yra dainavęs ir ameri
kiečių publikai. Ypatingai jau
dinantis pasirodymas buvo Vero 
Beach Li thuanian Her i t age 
Society nariams, tai an t ros ir 
trečios kartos lietuviams, kurie 
jau silpnai moka lietuviškai, 
kurie po koncerto vadovei Irenai 
Manomaitienei bei choristams 
su ašaromis akyse aiškino, jog 
jie yra girdėję savo motinas dai
nuojant koncerte dainuotas dai
nas. Atsidėkodami už koncertą 
Vero Beach Li thuanian Heri
tage nariai „Dainos" chorui pa
dovanojo Lietuvos vėliavą. 

Tad energingai „ D a i n o s " 
choro vadovei Irenai Manomai
tienei ir visiems choristams lin
kime nepavargti ir dar daug 
metų dainuoti, perkeliant pie
tinės Floridos klausytojus nors 
momentui iš kasdienybės į Lie
tuvos laukus ir gimtąsias vie
tas. -

D . A. 

I)H>rona Rf.-irh virpjij Aaunus būrys Motinos diena. Iš kairės: Jonas Daugėla, 
Norimantas Karasa. kun. K. Ruibys, Juozas Bartkus. Stasys Daržinskas ir 
Jonas Lepeška. 

VARŽYTINES 
Anatolijos (Turkijos) Užsienio Prekybos Komisija, Ltd. 
— Turkijos Prekybos Rūmų aukso medalio laimėtoja 1986 
m. Istanbule skelbia aukštos kokybės rankų darbo 
rištinių turkiškų, persiškų, afganų kilimų-kilimėlių 

„SULTONŲ RINKINIO'' 

VARŽYTINES! 
Siame rinkinyje yra: Anadol, Keysary šilko, Hereke, 
Yagcebedir Kula Doshamalti, Nide Kars, Milas Kazak, 
Yahyali ir kiti puikiausi klasiškų Turkijos kilimų pa
vyzdžiai parinkti reprezentuoti Turkiją JAV-bėse, 
supažindinti amerikiečius su Turkijos kilimų menu bei 
sutvirtinti JAV-Turkijos santykius. 

Kadangi ši meno rankdarbių paroda JAV-bėse buvo 
atšaukta, Turkijos Užsienio Prekybos Komisija visus 
parodos eksponatus atiduoda į varžytines. Tai bus vieną 
kartą gyvenime pasitaikanti proga įsigyti puikius rankų 
darbo kilimus už aukščiausią pasiūlytą kainą. 

VARŽYTINĖS — BALZEKO LIET. KULTŪROS MUZIEJUJE 
6500 S. Pulaski Rd. 
Chicago, 111. 60629 

sekmadienį, gegužės 28 d. 2 v. p.p. 
(kilimų apžiūrėjimas 1 v. p.p.) 

Fidelity First Financial Corp 
City of Chicago Auctioneer License #000026 

Sumokama: grynais pinigais, banko čekiais, American Express 

REAL ESTATE REAL EST ATE 

«>. 
RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankau* Klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

^MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži-_ 
nmgai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOME TĄX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

7?»-2233 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

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

5953 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7678 

HELP WANTED 

MECHANICS 
TIRE MAN 

CHASSIS & TRAILER MECHS. 
Mobile experience. Steady work. 

Basic English necessary. 
Own tnairsportation necessary. 

963-4380 

For šals in Worth, IL large, clean 
brick ranch, 3 bdrm., new kitehen, new 
fam. rm., din. rm., living rm., hobby 
rm.; 1% bath, fire place; 2Vį car 
garage + much more; low taxes. 
$118,500. Cail 361-4889. 

Ho. 424 — 53 A 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. 

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 
Tel . — 434-7100 & 436-8600 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. vasarnamis 
(cottage) ant 2 akrų sklypo Union Pier, 
Ml. Privatus pliažas. Labai švarus. Visai 
vasarai $2,300; savaitei $325. Skam
binti po 4 v.p.p. 788-0395. 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Stroot j 

Tol . — GA 4-8654 

Lemom* naujas „quacM*var i 
$145,900.1/3 akro sklypas, prestižo apyl. 
Namas mūro ir kedro, asfaltuotas įvažia
vimas, 1 ¥« prausyklos, ąžuolines spinteles, 
indų plovimo mašina, patio, kilimai, cen-
tralinis šaldymas. 

Lemom* mūrinis „trW*v*r — i ar
ti Hillview apyl. 3 mieg. kamb., 1%' 
prausyklos, šeimos kamb., valgom, kamb.; 
2 auto. garažas. Didelė atvira veranda. 
Reikia pamatyti! Tik $119,900. 

OLSICK A CO., REALTORS 
11«0Stat*Str**t 

' Letnont, Illinois 90439 
(312) 257-7100 

-: L E K T R O 5 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. : 1 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE' !»» 

VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 307 psl. 
UŽ SPYGLIUOTU VIELŲ. A. Gervydas. 221 psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 psl. 
AUKSO RUDUO. Mykolas Vaitkus. 119 psl. 
VAINIKAS — KRYŽIUS — LELIJA, Kazimierinė grožinės 

literatūros antologija. Red. Alfonsas Tyruolis. 328 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. 459 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, autobiografiniai atsiminimai. Dr. P. 

Kalvaitytė-Karvelienė. 360 psl. 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, MIC. 445 

psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 187 psl. 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Vysk. V. Brizgys. 264 

psl. 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 128 psl. 
SVETIMI VĖJAI, romanas. Karolė Pažėraitė. 199 psl. 
ANNA KARENINA, III-IV tomas. Romanas L. N. Tolstoj. 377 

psl. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažai iš kelionių Lietuvoje. A. 

Vlainis. 132 psl. 
KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. I dalis. Vyt. J. Bagda-

navičius. 262 psl. 
KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE, II dalis. Vyt. J. 

Bagdanavičius. 357 psl. 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Vysk. V. Brizgys. 319 psl. 
KRISTAUS KANČIA. Klemenso Brentano. 349 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Pov. Gaučys. 480 

psl. 
RUNCĖ DANDIERINAS. novelės. Jonas Zmuidzinas. 109 

psl. 
KONSTANTINAS OLŠAUSKAS ir jo teismo byla. 141 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 229 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



AR „TEISINGUMAS 
REIKALAUJA?" 

o . i 

Jau 1918 metų sausio 30 d. M. 
Gorkis laikraštyje „Novaja 
Žiznj" rašė, kad „Rusijoje daug 
žmonių, žudikų irgi atsiras". 
Vėlesnieji metai, nusinešė mili
jonus gyvybių, parodė, jog iš tik
rųjų žudikų Rusijoje atsirado 
pakankamai. Deja, netrūko jų ir 
Lietuvoje vokiečių ir rusų oku
pacijos metais. Tačiau tik su 
naciais bendravę nusikaltėliai 
visi, išskyrus pabėgusius į 
Vakarus, buvo arba sušaudyti, 
arba nuteisti sunkiomis baudo
mis, o štai t ie, kurie Stalino 
budeliams padėjo žudyti ir 
kankinti, nė vienas nebuvo 
nubaustas iki šiol. Toks žudikų 
nebaudžiamumas skatina juos 
ir dabar rodyti savo sugebėji
mus... 

Tai patvirtina praeitų metų 
rugsėjo 28-29 d. įvykiai Vilniu
je bei šių metų balandžio 9 d. 
Tbilisyje. Skirtumas tik tas, kad 
nebaudžiami galvažudžiai dar 
daugiau suįžūlėjo — jei Vilniu
je tik mušė žmones lazdomis, tai 
Tbilisyje jau nuodijo dujomis ir 
užmušinėjo kastuvais, panašiai 
kaip polpotininkai Kampučijoje 
kauptukais... 

„Teisingumas reikalauja, kad 
visi kariniai nusikaltėliai gautų 
deramą atpildą, nesvarbu, 
kurioje šalyje jie dabar gyvena" 
(„Švyturys", 1985, Nr.22, p. 12). 
„Jie visi ir dabar bando dėtis 
respektabiliais piliečiais. (...) 

. Nusikaltimų žmonijai užmiršti 
nevalia! Nusikaltėlis turi žinoti, 

. kad už kiekvieną nusikaltimą jo 
lauks bausmė" („Švyturys", 
1987, Nr.6, p.10). 

Taip rašė Vytautas Žeiman-
' tas, uolus karinių nusikaltėlių 

ieškotojas, žinąs daugelio jų 
adresus JAV, Anglijoje, Kana-

• doje, Australijoje, Venecueloje ir 
kt. („Švyturys", 1984 m. Nr.17, 
1985. Nr.19; Nr.22; 1987. Nr . l , 
Nr.5, Nr .6 , Nr .10, Nr.19), 
išleidęs knygas „Teisingumas 
reikalauja" (1984 m.), anglų 
kalba „A Call for justice" (1986 
m.), „Procesas nesibaigia" (1988 
m.), kuriose demaskuoja vis 
naujus nusikaltėlius. Ką gi, 
reikia tik padėkoti jam už šį 
didelį triūsą, tačiau stebina 
viena aplinkybė — V. Zeiman-
tas piktinasi tik nusikaltėliais, 
esančiais už vandenynų, ir 
visiškai nesidomi tais, kurie 
gyvena Lietuvoje arba kitur 
Tarybų Sąjungoje ir „bando 
dėtis respektabiliais piliečiais", 
nešioja ordinus, turi mokslinius 
ar karinius laipsnius, nusipel
niusiųjų vardus, gauna persona
lines pensijas ir t.t. Argi šitų 
teisti nereikia?.. Šitiek jau 
žinome žiauriausių žudynių — 
Rainių, Pravieniškių, Panevė
žio, Burbinės miško ( „Kauno 
tiesa", 1988, Nr.269, 272,275 ir 
1989, Nr.15), Pažaislio miško 
(„K.T.", 1989, Nr.29, 32, 34), 
Ryliškių, Klepočių, Taručionių 
ir Druskininkų kaimuose („At
gimimas" 1989, Nr.13), - o"nė 
vienas sadistas žudikas iki šiol 
nesuimtas, nors vyriausybinė 
komisija bei p rokura tū ros 
darbuotojai dirba jau nuo 1988 
metų lapkričio mėn. pradžios. 
Nejaugi ir komisija ir prokura
tūra tokios bejėgės, kad niekaip 
nesugeba surasti kaltininkų? O 
ką dabar veikia mūsų šaunieji 
saugumiečiai, anksčiau suge
bėję net iš Vakarų Vokietijos 
pars iv i lk t i generolą Pe t rą 
Kubiliūną? Neaišku tik, kodėl 
tokį nusikaltėlį teisė ne visos 
tautos akivaizdoje, o nugalabi
jo slapta — gal bijota, kad liau
dis analogijos nepamatytų? 
Kaip paaiškint i , kad 1968 
metais išleistoje MLTE dar tvir
tinama, jog P. Kubiliūnas „1945 
pabaigoje Vakarų Vokietijoje 
dingo be žinios" (t.2, p. 229), o 
1980 metais išleistoje LTE jau 
pasakyta : ,,1945 pabaigoje 
Vokietijoje suimtas, tarybinio 
teismo nuteistas mirti" (t.p., 
p.225)? 

Tai gal ir apie dabar 
„ieškomus" minėtų žudynių 
vykdytojus norima informuoti 
tik po 35 metų nuo šios dienos? 
Betgi, regis, šiuo viešumo ir de
mokrat i jos metu , kol dar 
neišmirę l iudytojai , V. 
Žeimantas, tų pačių draugų 
padedamas, galėtų lengvai 
surasti ir šituos žudikus bei jų 
adresus, ir tuo pačiu išleisti 
temą „Teisingumas reikalau
ja". Beje, mes nereikalausime 
juos sušaudyti ar bausti 15 
metų bausmėmis. Ne, tikriau
siai užteks to, kad jie viešuose 
teismuose papasakos apie savo 
kruvinus darbus ir nuoširdžiai 
gailėsis. Na, vieną kitą iš savųjų 
gal reikėtų stikliniame narve 
(kaip žydai Eichmaną!) pavežio
ti po Lietuvą ir parodyti 
žmonėms, kad net ir maži 
vaikai įsimintų, jog išduoti 
Tėvynę ir kartu su svetimais ar 
jų įsakymu žudyti savo tau
tiečius yra didžiausia niekšybė. 

Štai Jevgenijus Bovkūnas 
piktinasi („Kom. tiesa", 1981 m. 
rugpjūčio 27 ir 29 d.), kad „iki 
1980 metų sausio mėn. Vokieti
jos Federatyvinės respublikos 
justicijos organai ištyrė 86498 
nacistinių nusikaltėlių ,bylas' . 
Iš jų kalėti buvo nuteisti tik 

6446. Kiti — sąlyginai ar ap
skritai išteisinti". Kaip žinome, 
net ir pernai metais dar vyko 
tokie teismai, viename iš kurių 
buvo nagrinėjama byla Volfgan
go Otto, dalyvavusio „susidoro
jime su Vokiečių komunistų 
partijos pirmininku Ernstu 
Telmanu" („Kom. tiesa", 1988. 
Nr. 48). Tik mes vis dar neži
nome, kas, pavyzdžiui, dalyvavo 
su Zigmu Angariečiu... Visos 
„paieškos" vyksta priešinga 
kryptimi. Štai kažkoks B. 
Uzdila „Kauno tiesoje" skelbia 
(1989, Nr. 30), kad jie , j au su
rinkę apie 35 tūkstančius 
parašų ir dar renka" po reikala
vimu perteisti atlikusius baus
mę politinius kalinius taip, 
„kaip buvo perteista vokiečių 
okupacijos metais siautusi lie
tuvių banditų gauja", t.y. visus 
sušaudyti. Tik čia B. Uzdila 
nepaaiškina, jog vokiečių 
okupacijos metais siautė ir 
tokios banditų gaujos, kaip, 
pavyzdžiui, Alfonso Čeponio 
(„Gimtasis kraštas", 1989, 
Nr.16), kurių niekas ne tik 
neteisė, bet netgi apdovanojo 
(juk A. Čeponiui suteiktas 
Tarybų Sąjungos didvyrio 
vardas!). 

Kaipgi tada — „Teisingumas 
reikalauja" ar ne? Jeigu taip, 
tai Tarybų Sąjungoje propor
cingai Vakarų Vokietijai 
reikėtų iškelti maždaug 372.000 
bylų ir nuteisti mažiausiai 

28.000 nusikaltėlių, o Lietuvo- ninio teroro pavojus vis kabės 
je atitinkamai — 4000 bylų ir virš mūsų galvų! 
300 nusikaltėlių. Kol šito ap- H. Klimašauskas, 
sivalymo nepadarysime, stali- Lietuvos Laisvės lyga. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gegužės mėn. 25 d. 

DOVANA LIETUVAI 
1989 METAMS 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIU TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIU ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS NR. 3 

(Tęsinys) 

Po 30 d o l . aukoję: J. ir B. Angeleikai, IL, A. Atutis. CA, A. irR. 
Avižieniai, MD, U. ir J . Balskai, IL, A. Banėnas, CT, J. Baranauskas, IL, 
R. Biliūnas. VA, A. ir A. Butkūnai, Ml, J . ir S. Butrimai, OH, B. 
Ciptijauskaitė, Wl , E. P. Dalinis, FL, D. ir J . Dundurai, OH, P. ir G. Gačiai, 
Wl , V. Gailiūnas, CT, R. Glemža, MD, J . Gramas, IL, D. ir R. Hoffman, 
MD, V. Jocas, FL, W. Klosis, NY, L. Kojelis, DC, I.B.A. Lesevičius, IL, 
J . Lintakas, IL, J. Liorentas, FL, B. Litvinienė, NY, V. ir V. Memenai, Ml, 
V. Morkūnas, NY, Moterų s-gos 20-ta kuopa, IL, A. ir A. Mulioliai, OH, 
S. Nyerges, CA, V. Oniūnas, FL, A. ir P. Petkeliai, CA, V. Plioplienė, IL, 
A. D. Polikaitis, CA, P. ir 2. Pupiai, FL, V. Račiūnas, IL, kun. A. 
Račkauskas, FL, K. D. Razma, IL, A. Regis, VA, A. Rugys, FL, P. Rulis, 
FL, M. Skirgaudas, CA, B. Sliazas, IL, K. Straukas, TN, T. A. Strolia, IL, 
J . Vailokaitis, IN, V. ir O. Vardziai, OK, E. Vilutis, CA, dr. S. Vydas, PA. 

Po 25 dol . aukoję: M. Aglinski, PA, R. ir A. Aidžiai, MD, ALR Kat. 
Moterų sąjunga, MA, A. Ambrazienė, OH, J. Andrushis, FL, L. ir V. 
Apaniai, OH, J . Augaitytė, PA, S. Augonis, MA, J. Bajotinienė, OH, V. 
ir A. Bakūnai, OH, P. ir P. Balčiūnai, OH, S. Barnius, IL, L. Barmus, IL, 
J . Baužys, IL, R. Belzinskas, OH, A. Bertulis, AR, E. ir J. Biskiai, IL, C. 
Bogushas, CT, S. Bublienė, Ml, E. Bubnys, MA, E. Budelskis, IL, B. 
Budriūnas, CA, J. Budzeika, NY, A. ir A. Butai, NY, M. česas, IL, A. H. 
čėsna, OH, B. ir J . Chapukas, FL, K. č iumys, NJ, Z. Čižikienė, IL, E. 
Dambriūnienė, MD, M. ir J. Damušiai, OH, Z. Dautartras, OH, dr. G. 
Deikis, PA, Detroito Ateitininkai Sendraugiai, Ml, P. Didelis, PA, L. A. Dir-
da, IL, B. Drungienė, IL, G. Eidukaitė, IL, A. Eitmanas. NJ, P. Gaižutis, 
Ml, E. Gaižutis, IL, R. Garbus, KS, E. Gaškienė, IL, V. ir J . Gasparai, 
IL, A. Gersovitz, MN, J. L. Giedraitis, NY, J . ir V. Gliosai, FL, V. J . 
Graužinis, IL, B. Gražulis, Ml, T. Grikinas, CA, R. K. Gruodis, MD, Z. Gry-
binas, IL, J. Gudėnas, OH, A. Gudėnienė, OH, P. ir A. Gunodiai, FL, M. 
Guobys, FL, S. ir H. Idzeliai, OH, S. ir D. Ilginis, IL, P. Jadviršis, IL, A. 
Jadviršis, IL, J . ir A. Jakubauskai, FL, J . ir H. Janiūnas, CT, V. Janonis, 
OH, K. Jasėnas, FL, M. ir J. Jason, CT, D. ir K. Ječiai, IL, K. Juknelis, 
IL, R. Juknelytė, IL, J . Juodis, FL, V. Juodvalkienė, IL, P. Jurgėla, NY, 
O. M. Jurgutis, FL, G. Juškėnas, OH, dr. S. Juzėnas, Ml, G. Kampe, OH, 
A. ir A. Karniai, FL, O. Kašubiene, OH, V. Katinas, NY, A. ir V. Keblin-
skai, IL, L. Kerulis, IL, V. ir S. Klevai, NY, G. ir J. Končiai, IL, A. ir G. 
Korsakai, OH, O. Kovas, NE, kun. R. Krasauskas, CT, R. Kriaučiūnas, 
Ml, M. Kvedaras, IL, V. J. D. Lalai, MA, A. ir T. Lansbergiai, MD, J. P. 
Laukaitis, MD, J. Lekas, IL, J. Linkus, IL, V. Lumbis, FL, M. Mackienė, 
IL, C. Masaitis, CT, B. ir E. Masiokai. CO, R. Masiulionis, NY, K. 
Matkevičius, IL, J. Matulaitienė, NY, O. Matusaitienė, MA, O. ir B. 
Maželiai, OH, V. Maželis, NY, P. R. Meilus, IL, R. Meyer, FL, D. 
Mikoliūnas, OH, A. Mikoliūnienė, OH, V. Milavickas, IL, P. Milerienė, MA, 
K. Milkovaitis, CA, R. Mingėla. IL, V. Misiūnas, NJ, L. Montville-Tabert, 
OH, L. Morkūnas, IL, A. Motskus, OH, B. ir V. Motušiai, IL. R. Narakas, 
CA, G. Natkevičius, OH, M. ir E. Naujokaičiai, CA, J. ir J . Navakai, FL, 
P. Neimanas, OH, K. ir V. Nenortai, CT, J. Okura, IL, E. ir E. Olšauskai, 
IL, P. Pakalkienė, IN, B. Pakštas, IL, E. Pakulis, DE, P. Palys. NY, A. 
Paskočimas, IL, Patria, IL, V. Paulionis, IL, M. Pauliukonis, MA, A. 
Pavilčius, IL, V. Pavilčius, IL, V. ir A. Pažiūros, CA, J. Pečkaitis, IL, P. 
Peleckas, IL, J. Petkevičienė, OH, L. Pilis, CT, A. Pocius, IL, S. Pri-
algauskienė, IL, R. Pūras, NY, O. Pusėnas, IL, N. Raila, CA, J. Rauba, 
NY, A. Regis, IL, A. Reivytienė. FL, V. Rėklaitis, IL, A. ir G. Reškevičiai, 
NE, J. Rūtenis. MA, A. Ruzgas, FL, V. A. Sabalis, NY, A. Sabrinskienė, 
IL, J . ir E. šalčiūnai, IL, P. Seiteris, IL, A. šenbergienė, OH, A. Sereika, 
IL, A. Šermukšnis, R. A. Shatas. AL, V. ir O. Šilėnai, OH, dr. ir R. šilgaliai. 
OH, S. Simokaitienė, IL, S. Skobeikienė, NY, A. ir E. šliogeriai, CT, V. 
Sodeika, IL, D. Solar. MD, I. ir A. Sprindžiai, FL, S. Stakėnas, IL, S. ir 
P. Staneliai, FL, D. ir D. Staniškiai, OH, D. Stankaitis, IL, A. Stankaitis, 
CT, K. ir J . Starai, FL, A. ir S. Starai, FL, V. J. Statkus, IL, J. Stempužis, 
OH, Z. ir M. Strazdai, FL, I. ir A. Sušinskai. OH, A. Sužiedėlienė, MA, 
R. ir H. Tatarūnai, OH, S. Taucyte, IL, V. Udrienė, Ml, I. Urbonas, CO, 
A. ir D. Urbučiai, IL, B. Užemis. Ar, R. Vaitkus, Ml, G. Valantinas, IL, I. 
ir J . Valauskai, FL, R. Vatodka, FL, R. G. Vai, IL, J. Vasaris, OH, E. ir 
C. Veleckiai, IL, A. Viktorą, IL, M. Vilutienė, IN, G. Viskontienė, IL, J. 
Vitėnas, MD, J . O. Vizbaras, NY, V. ir B. Vyšniauskai, MA. K. ir A. VVilIeke, 
OH, D. VVološenko. MA. D. Woss. IL, E. Zakarauskas, IL, P. ir J. Zarankai, 
Ml, N. G. Ze»winder, Ml, D. Žemaitytė, OH, O. ir P. Žilinskai, OH. H. 
Žrtkienė, FL, R. Zotovienė, FL, P. Žumbakis, FL, X, XY. 

(Bus daugiau) 

Mylimam Tėvui, Uošviui ir Seneliui 

A.tA. 
JONUI GIERŠTIKUI 

mirus, gilią užuojautą visai GIERŠTIKŲ seimai 
reiškia 

Kr. Donelaičio Lituanistinių Mokyklų 
Tėvų Komitetas 

Netikėtai mirus 

A.tA. 
FELICIJAI ČESONIENEI 

jos sūnus, buvusį Grand Rapids LB apyl. pirmininką 
RIMĄ ir KĘSTUTĮ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Danutė ir Stasys Baliai 
Nijolė ir Vytautas Baniukaičiai 
Romaine ir Vytautas Jonaičiai 
Veronika ir Jonas Paoviai 
Onutė ir Jonas Treškai 

Grand Rapids, Ml 

A.tA. 
MONIKAI STANKAITIENEI 

mirus, jos dukterį DANGUOLĘ ir STASĮ SURAN-
TUS giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Rockfordo: 
RLB apylinkė 
ALTO skyrius 
Šaulių 5-tas būrys 
Pensininkų skyrius 

KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ - MEMORIAL DAY, 
Sekmadieni, gegužės 28 dieną, 1989 m. 

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS 

• Iškilmės prasidės lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo 
steigėjų paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki paruoštos 
estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos vadovau
jamas dūdų orkestras. 

• Amerikos legionierių Dariaus - Girėno Postas Nr. 271 ir 
Moterų Auxiliary Unit Nr. 271 dalyvaus eisenoje ir pagerbs už 
laisvę žuvusius karius. 

• Giesmių programą atliks operos solistas AlgirdasBrazis ir 
Petro Zalubos dūdų orkestras. 

• Pagrindinę kalbą pasakys Lietuvos Gen. Konsulas 
Vaclovas Kleiza. 

• Iškilmėse su vėliavomis kviečiami dalyvauti šauliai, Neo 
Lithuanai, skautai. 

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose. 
Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY 
8201 So. Kean Avenue Justice, IL 60458 (312) 458-0638 

A.tA. 
ONA JASPER 

NAVICKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gegužės 23 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 85 m. 

amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 80 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Juliann Neu-

rauter. žentas James, Anna Marie Gudžiūnas, sūnus Stanley 
Jasper, CPD. marti Mary; aštuoniolika anūkų ir septyniolika 
proanūkų; svainė Agnės Navicki ir kita marti Barbara Jasper. 

Velionė buvo žmona a.a. John G. Jasper. motina a.a. John 
P. Jasper, CPD, uošvė Adolph Gudžiūno. 

Priklausė Labdarių sąjungai; buvo rėmėja Šv. Pranciškaus 
ir Šv. Kazimiero seserų bei tėvų Marijonų. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gegužės 24 d. nuo 7 iki 9 
v.v. ir ketvirtadienį, gegužės 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid koplyčioje. 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 26 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 val.ryto 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 dukterys, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVA$ IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHK AOO-JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tol. 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gegužės mėn. 25 d. 

x Kun. Alfonsas Svarins
kas atvyksta i Chicagą gegužės 
31 d. 1:58 vai. p.p. į O'Hare 
aerodromą American Airline 
lėktuvu, skrydžio nr. 1301. 
Kviečiami, kurie tik gali jį pasi
tikti, ypač organizacijų atstovai 
ir fotografai. Jo sutiktuvės bus 
birželio 4 d. 

x Poezijos dienų antrasis 
vakaras gegužės 27 d., šešta
dienį, pateiks žinomojo 
nepriklausomybės laikų poeto 
Antano Miškinio Sibiro 
gulaguose sukurtą poeziją, ati
dengtą tik dabar, jau po poeto 
mirties. Ją rečituos Antro 
kaimo aktoriai. Savo kūrybą 
taipgi skaitys poetė Liūne 
Sutema ir Julija Švabaitė. Pro
gramos pradžia Jaunimo centro 
didžiojoje salėje 7:30 v. vak. 

x Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Kapų puošimo dieną, 
gegužės 29 d., 10:30 vai. šv. Mi
šias laikys ir pamokslą pasakys 
kun. Ričardas Repšys. Dalyvaus 
Don Varno postas, šauliai. 
Kolumbo vyčių ketvirtas 
laipsnis ir kt. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos vaikų 
darželis mokslo metus užbaigia 
šį penktadienį, gegužės 26 d. 
Iškilmės bus 9 vai. ryto 
mokyklos salėje. Kviečiami tė
vai ir giminės. 

x Ses. Margarita kalbės šv. 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos Šv. 
Kazimiero provincijos vyresny
sis, išvyksta šiandien vienuoli
jos reikalais į Romą. Į Chicagą 
grįš apie birželio vidurį. 

x Pirmadienį, gegužės 29 
d-, dėl Kapų puošimo šventės 
bus uždaryta „Draugo" redakci
ja, administracija ir spaustuvė. 
Antradienį dirbs visa „Draugo" 
įstaiga. Naujas , ,Draugo" 
numeris po švenčių išeis trečia
dienį, gegužės 31 d. 

x Poezijos dienas Chica-
goje š.m. gegužės 26-27 d., 
penktadienį ir šeš tadienį , 
rengia Jaunimo.centro moterų 
klubas, ta proga parūpindamas 
ir šaunų vaišių stalą. O poezijos 
knygų, jų tarpe ir Ateities 
literatūros fondo t ik ką išleistą 
Lietuvoje gyvenančio poeto kun. 
Ričardo Mikutavičiaus donelai-
tinių temų rinkinį ,,Kad Lietu
va neišsivaikščiotų", bus galima 
įsigyti ten pat pas K. Rožans-
ką. Abi dienas programos pra
džia 7:30 v. vak. 

IŠ ARTI IR TOLI 

x Henriko Kačinsko, Lietu
vos dramos teatro aktoriaus, mi
rusio 1986 m. rugsėjo 28 d., įvai
rių eilėraščių ir i lgesnių 
monologų plokštelė išleista An
tano Gustaičio, Alfonso Petručio 
ir Petro Viščinio pastangomis. 
Tai gražios žymiausio deklama
toriaus ir žymaus aktoriaus 
deklamacijos, kurios primins 
paliktą tėviškę ir artimuosius. 

x Violeta S k e r e l i e n ė iš 
Kauno ir Nijolė Nausėdienė 
iš Oak Forest užsiprašė šv. Mi
šias už savo prieš šešerius metus 
Kaune mirusius tėvus a.a. Ksa
verą ir Vincą Tamošaičius Jėzu
itų koplyčioje šį sekmadienį, 
gegužės 28 d., 9 vai. Kviečia 
draugus ir pažįstamus. 

x JAV LB krašto valdybos 
Švietimo taryba buvo paskelbu
si pradinių l i t uan i s t i n ių 
mokyklų mokiniams piešinių 
konkursą —„Gedimino sapnas". 
Laimėtojai buvo suskirstyti į 
dvi grupes: pirmoji — vaikų 
darželis iki trečio skyriaus, o an
troji — ketvirtas skyrius iki 
šešto sky r i aus . Ver t in imo 
komisija paskyrė šias premijas 
pirmajai grupe: I vietą — Rytui 
Vygantui, II vietą — Tomui Ša
tui, III vietą — Dalytei Šataitei. 
Antros grupės laimėtojai yra 8 
vietos — Tracy Žemgulytė, II 
vietos — Marius Vygantas. III 
vietos — Raminta Moore. Visi 
laimėtojai yra iš Chicagos apy
linkių, i š sky rus Ramin tą 
Moore, kuri gyvena Floridoje. 
Sveikiname visus laimėtojus. 

x „Spindulio*' šokių grupė 
ruošia vakaronę šeštadienį, 
birželio 10 d. Pasaulio Lietuvių 
centre, 6:30 v.v. Bus karšta 
vakarienė, veiks baras, loterija. 
Meninę programą atliks grupės 
šokėjai. Bilietų kaina 8 dol. In
formacijai skambinti 257-7071. 

(sk) 

x Vytautas Aleknavičius iš 
Vilniaus ieško giminių. Apie 
1914 m. į JAV atvyko trys bro
liai Aleknavičiai: Juozas, An
tanas, Vincas ir sesuo Teofilė iš 
Gerdžių kaimo, Lukšių vals
čiaus, Šakių apskrities. Ką nors 
žinantieji apie minėtus asmenis, 
prašomi praneš t i Alfonsui 
Kontviui. Skambint i „col-
lect": (714) 8&7-1143. 

(sk) 

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

(sk) 

Mišių tema Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos rėmėjų 
metiniame susirinkime, birželio 
4 d.. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Prieš susirinkimą 
8 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
rėmėjus parapijos bažnyčioje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Kr. Donelaičio pradinė i r 
aukštesnioji l ituanistinė 
mokykla mokslo metus užbaigs 
birželio 3 d. 10:30 vai. ryto 
mokyklos auditorijoje. Išleisime 
abiturientus iš aukštesniosios 
mokyklos, taip pat įteiksime 
pažymėjmus pradžios mokyklą 
baigusiems mokiniams. Tai visų 
mokslo metų apvainikavimo 
šventė. Gegužės 27 d. bus lais
vas savaitgali; dėl Kapų 
puošimo dienos, bet birželio 3 d 
visi mokiniai turi būti mokyklo
je jau 9 vai. ryto. Aštuntos 
klasės mergaitės ir šeštojo 
skyriaus mokiniai į mokyklos 
užbaigtuves ateina su tautiniais 
drabužiais. Aštuntos klasės 
berniukai dėvi kostiumus ir 
kaklaraiščius. 

Americans for Due Process seminare Washingtone balandžio 29 d. Iš kairės: adv. B. Gilden (gina 
P. Bernotą), ADP koordinatorė Rasa Razgaitienė, ukrain. inf. vad. E. Iwenciw ir Kanados ukr. 
pirm. adv. J. Gregorovich; antroj eilėj: adv. P. Žumbakis, adv. I. Berzins (gynė J. Kungį ir J. 
Klimavičių), adv. I. R. Carroll, adv. J. Broadley, E. Ordynski, Am. rusų kongreso inf. ved., adv. 
R. Tucker (gina V. Gudauską) ir adv. N. Hartzell (gina M. Katinauską). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: dr. V. Majauskas, S. A. 
Černiauskas, Jonas Grigaitis, 
Casimir Vaitys, Kazys C. Šakys. 
Janina Merkys, P. Morkūnas, 
Aidis. F. Stankus, Birutė 
Tamulis, Stasė Palubeckas, Ed. 
Šileikis, V. Mašiotas, Izidorius 
Tavaras, Henry Butkus, Peter 
Juodikis, A. Riškus. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Į „Armonikos" ansamb
lio koncertą gegužės 28 d., 
sekmadienį, visi bilietai išpar
duoti. Pirmadieniui, gegužės 29 
d. bilietų dar yra. Sekmadienį 
po koncerto — iškilminga vaka
rienė Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Rezervacijos: PAT-
RIA, 2638 W. 71 St., tel. 
778-2100. 

(sk) 
• • i 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius j'Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 
x Midland Federal savings 

Marąuette Parko skyriui reika
linga tarnautoja/tarnautojas. 
Skambinti darbo valandomis. 
tel. 925-7400. 

(sk) 

„VAIDILUTES" TEATRO 
„DR. GERVYDAS" 

„Vaidilutės" teatras gegužės 
21 d. Jaunimo centre pastaty
damas V. Mykolaičio-Putino 4 
veiksmų dramą „Daktaras Ger-
vydas" parodė daug brandumo. 
Šios dramos dar niekas niekada 
nebuvo vaidinęs. Tai su filoso
finiu, psichologiniu atspalviu 
sunkus veikalas. Turi sudėtingą 
turinį ir gilią mintį, vaizduoja 
garsų chirurgą, našlį, kuris 
pamilsta svetimos šeimos 
moterį, taip pat pamilusią jį. Jos 
vyras, paveiktas šios tragedijos, 

x Chicagos Moterų klubo 
pirmasis šią vasarą subuvimas 
yra rengiamas birželio 21 d., 
trečiadenį, Palos Country Club 
patalpose, 131 St. ir Southvvest 
Higw.. Palos Park. Socialinis 
pabendravimas bus 11:30 vai., 
o pietūs — 12:30 vai. 

x Kun. Jonas Gasiūnas, St. 
Petersburg, Fla., dr. Dana Sa-
liklis, Chicago, 111., Viktoras 
Memenąs, Birmingham, Mich., 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 25 dol. auką. La
bai dėkojame. 
x Antanas Lembergas, Joe 

Šukys. B. Szydagis, T. Penikas, 
Stan Astras, M. Vaškevičius, B. 
Astašaitienė. J. S t rungys , 
Juozas Kamaitis, Clem Polikai-
tis, J. A. Gylys, Bernice Yen-
kelun, Bronė Svipas, Stepas 
Lungys. Aldona Kindurys, S. 
Sakavičienė. Alf. Petrauskas, 
kiekvienas pratęsė „Draugo"' 
prenumeratą, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Ed. Čižinauskas, Viktoria 
Gasiūnas, V. Banys dr. A. Valis, 
Jonas Rimkūnas, M. ir E. 
Wasilevski, Andrius Butkūnas, 
J. Mačiulaitis, J. Lopatauskas, 
Emilija Rastenis, Jonas 
Vyšniauskas. K. P. Baltrūnas, 
A. V. Lukas, M. Miklius, 
Vaclovas Slušnys, A. P. 
Bagdonas, Mečys Javas, P. 
Dalinda. Visiems nuoširdus 

i ačiū. 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika urminėm kainom! 
Pvz. 12 spalvų mažiau negu 2 
dol. Įvairus pasi r inkimas. 
Transpack, 2655 W. 69 St., tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Važiuoju į Lietuvą bir
želio 14 d. Priimu užsakymus 
tarpininkauti pinigų perveži
me asmeniškai arba per ban 
ką. Romas Pūkštys, Trans-
pak, tel. 312-436-7772, namų: 
312-430-4145. 

., (sk) 

kėsinosi nutraukti sau gyvybę. 
Daktarui iškyla nauja problema 
- ar gelbėti gyvybę to, kurio 
mirtis jam pačiam neštų svajo
jamą laimę. Atsitraukęs nuo 
šios operacijos, jis operuoja sun
kiai sužeistą savo sūnų, kuris 
miršta, ir šio mirtis, supurčiusi 
daktarą — tėvą , galut inai 
grąžina jį į dorą apsisprendimą. 
Neleistinas romantinis trikam
pis išyra. 

Šiam sunkiam pastatymui 
„Vaidilutės" teatras turėjo reži
sierę Laimą Šulaitytę-Day, tu
rinčią didelį scenos patyrimą, 
dalyvaujančią amerikiečių ir 
lietuvių teatre. „Vaidilutės" 
teatro aktoriai su dideliu pasi
aukojimu ruošėsi šiam pasta
tymui daugiau pusės metų. Jie 
susilaukė talkos: scenovaizdį 
talentingai sukūrė dail. Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė, dekora
cijas — dail. Rasa Sutkutė, pa
dedant Petrui Blekiui. „Vai
dilutės" organizatoriams pa
vyko sudaryti darbščių, sceną 
mylinčių, vaidinti sugebančių 
aktorių kolektyvą. Čia buvo 
Vytautas Lapenas, Audrius 
Viktorą, Sigitas Gūdis, Aldona 
Pankienė, Rolandas Jankaus
kas, Daiva Viktoraitė, Gitana 
Braslauskaitė, Edis Šulaitis ir 
Kristina Bielskutė. Buvo jau 
matomos jų pastangos įsijausti 
į savo vaidmenį, juo gyventi. 
Galima buvo gėrėtis sklandžia 
lietuvių kalba. 

Jei pačioje pradžioje dar 
nebuvo tiek jaučiama žodžio jė
gos, nors buvo nuoširdus inty
mumas, tai kuo toliau, tuo la
biau išsivystė jėga. Veikalas 
giliai įspūdingas, aktualus 
mūsų laikams. Matėsi aktorių 
nuoširdus bendradarbiavimas 
su režisiere, kuri įvedusi daug 
gestų, išraiškos, akcijos, gausiai 
praturtindama pastatymą. 

Chicagą gali džiaugtis šiuo 

išaugusiu „Vaidilutės" teatru. 
Aktoriai ir režisierė to nusi
pelnė. Daug nuopelnų ir šio 
teatro globėjo dr. P. Kisieliaus, 
kuris buvo ypatingai pagerbtas. 

Atsilankė daug žiūrovų ir jie 
reikšė pasitenkinimą, nors dar 
buvo ir tuščių kėdžių. 

Pabaigoje buvo specialiai iš
reikšta padėka aktoriams, sve
čiams, režisierei Laimai Šulai-
tytei, dail. R. Sutkutei, dail. A. 
Sutkuvienei, administratorei O. 
Šulaitienei. Edv. Šulaičiui. or
ganizatorei J. Skamienei, gri
muotojui P. Bernotavičiui, švie
sų tvarkytojui V. Radvilai. Buvo 
pasveikin tas aktor ius P. 
Steponavičius, a tvykęs iš 
Lietuvos, ir su Los Angeles 
aktoriais spektaklį stebėjęs rež. 
P. Maželis. 

Pastatyme buvo įvesta ir gar
so efektų: lėktuvo skridimas, 
muzika, operacinėje širdies 
plakimo garsai. 

Svečiai skirstėsi labai džiaug
damiesi šiuo „Vaidilutės" 
laimėjimu. Po spektaklio buvo 
dar vaišės kavinėje. 

Juoz. Pr. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Juozo Lukšos (Dauman
to) knygos apie ginkluotų 
part izanų pasipriešinimą 
„Partizanai už geležinės uždan
gos" jau išėjo trys laidos lietuvių 
kalba. Jas išleido „l Laisvę Fon
das". 1975 m. pasirodė pirma 
šios knygos laida anglų kalba, 
išleista Manyland Books, Inc. ir 
pavadinta „Fighters for 
Freedom: Lithuanian Partisans 
Versus the USSR". Ši laida 
greitai išsibaigė. Antra pa
taisyta laida, papildyta su žemė
lapiais ir dr. Adolfo Damušio 
parašytu epilogu, pasirodė šių 
metų pradžioje. Ją išleido ir 
platina Kanados Lietuvių komi
tetas Žmogaus teisėms ginti, To
ronte. Yra dedamos visos pa
stangos, kad ši dokumentinė 
knyga kuo plačiau pasklistų ir 
iškeltų mūsų desperatišką kovą 
už Lietuvos laisvę. 

— JAV Lietuvos vyčiai 27 
kuopa rengia birželio tragiškų 
dienų minėjimą sekmadienį, 
birželio 4 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėje, Norwood, Mass. Po 
lietuviškų 10 vai. Mišių duos 
paskaitą seselė Ona Mikailaitė 
iš Putnamo. Jos tema „Tikėjimo 
akimis žvelgiant į mūsų tautos 
kančias", iškels palaiminto Jur
gio Matulaičio pavyzdį. 
Apylinkės lietuviai kviečiami 
Stasio Dalalio, vyčių pirmninko. 

— „Spindulys", Los Angeles 
tautinis jaunimo ansamblis, 
birželio 4 d. švenčia savo 40 
metų įsikūrimo sukaktį. Ta pro
ga daro meno parodą, sporto 
žaidynes, pasirodys su dainomis 
ir šokiais. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Colorado apylinkė išsirinko 
naują valdybą. Pareigomis pasi
skirstė: pirmininkas Julius 
Bulota, vicepirmininkas Arvi-
das Jarašius, sekr. Barbara 
Matthevvs ir ižd. Juozas Kalėda. 

KANADOJE 

— Su dideliu pasisekimu 
praėjo Kanados Lietuvių dienos 
Londone, Ont., gegužės 20-21 
dienomis. Vadovavo Londono 
LB pirmininkas Paulius Kuras, 
jo žmona Rasa Lukoševičiū-
tė-Kurienė, giedojo keli chorai, 
kuriems vadovavo Rita Abro
maitytė-Vilienė, Dalia Skrins-
kaitė-Viskontienė, Ingrid Tark, 
akompanuojant muz. Jonui Go-
vėdui. Tautinių šokių grupės 
šoko drauge ir atskirai. Oras 
buvo labai gražus. Svečių dau
giausiai buvo iš įvairių Kanados 
miestų, bet taip pat iš JAV-bių 
atstovai. Ta proga išleistas 
gražus leidinys su aprašymais, 
programa ir sveikinimais. 

— Montrealio lietuvių kre
dito kooperatyvo „Lito" susi
rinkimas buvo balandžio 29 d. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
kooperatyvas turi 26 mil. dole
rių, kuriuos sudėjo taupytojai. 
Buvo kalba apie savų patalpų 
statybą, nes žemė tam reikalui 
jau nupirkta. „Lito" valdybą da
bar sudaro Juozas Bernotas, 
Bruno Bulota, Alma Dreše-
rienė, Andrius Gustainis ir ir 
Rūta Rudinskienė, revizijos 
komisiją — Joana Adamonytė, 
Richard Martel ir Juozas 
Šiaučiulis, kredito komisiją — 
Justas Kibirkštis, Vincas Pie-
čaitis ir P. Rutkauskas. 

DZŪKŲ DRAUGIJOS 
VEIKLA 

Su pavasariu ne tik gamta at
gyja, bet ir organizacijų veiki
mas sujuda. Tik bendrinės 
tautinės organizacijos daugiau 
ar mažiau prisivilioja jaunesnės 
kartos pagelbininkus. Rajoninių 
ir parapinių organizacijų 
veikimas pradeda merdėti dėl 
prieauglio stokos. 

Tai labai jaučiama ir Dzūkų 
draugijos gyvenime. Per 20 
metų gana gyvo draugijos gyve-
nimo prasideda nykimas. 
Entuzias ta i organizatoriai 
daugiausia apleido šį pasaulį, 
kiti dėl senėjimo nori iš or
ganizacinio veikimo pasitraukti 
į „pensijas". Taigi pajėgiais 

nariais sparčiai mazėjame. 
Prie tokių išvadų prieita pasku
tiniam Draugijos valdybos posė
dy šių metų gegužės 18 dieną 
Danutės ir Vlado Darų bute. 

Prisimenant anksčiau turėtas 
Dzūkų dienas, nutarta suorga
nizuoti narių susibėgimą šių 
metų birželio 4 dieną su progra-
mėle.Jėzuitų koplyčioje 10 vai. 
r. šv. Mišios už mirusius ir 
gyvus dzūkus. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys nenuils
tantis dzūkas kun. Jonas Bo-
revičius, SJ. Tuojau po pamaldų 
prie Laisvės paminklo mirusių, 
žuvusių pagerbimas, padedant 
gėlių ir uždegant aukuro ugnį. 
Apeigas pravesti sutiko Ju
lius Karsas su parinktais talki
ninkais. Po šių apeigų visi 
renkamės į Jaunimo centro po
sėdžių kambarį, kur vyks narių 
susir inkimas. tolimesnės 
veiklos aptarimai ir pasivaiši-
nimas. 

Kor. G. 

CICERO ALTOS VEIKLA 

Kelis dešimtmečius mūsų tau
tos naikinimas buvo vykdomas 
atvirai ir labai žiauriomis prie
monėmis. Niekas niekada ne
sužinos ir nesuskaitys, kiek yra 
nukankintų mūsų tautiečių 
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Tautos Fondo valdybos dalis. Iš kairės: viceprm 
Gudaitienė, sekr. R. Šidlauskienė. 
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Sibire ir kiek žuvo partiza
naudami Lietuvos miškuose, 
atviroje kovoje už Lietuvos 
laisvę. Paėmus valdžią Gor
bačiovui šis mūsų tautos naiki
nimas yra vykdomas švelnes
nėmis, bet labai gudriomis 
priemonėmis. Sovietų Rusija, 
komunistų valdoma, niekada 
geruoju neatsisakys savo pa
grindinio tikslo — užvaldyti visą 
pasaulį, juo labiau suteikti 
nepriklausomybę pavergtoms 
tautoms. Mums laisvėje gyve
nantiems yra šventa pareiga 
kelti viešumon Sovietų Rusijos 
suktybes. 

Kaip ir kasmet. Cicero Altą 
ruošia daromą lietuvių tautos 
naikinimo minėjimą. Šiemet 
toks mnėjimas vyks birželio 11 
d. 10:30 vai. bus pamaldos už žu
vusius ir nukankintus mūsų tau
tiečius, kovojusius už Lietuvos 
laisvę. Jas laikys ir atitinkamą 
pamokslą pasakys jūrų šaulys 
kun. B. Rutkauskas. Tuojau po 
pamaldų minėjimas parapijos 
salėje. Čia bus pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę, o dr. A. 
Statkevičius, pats perėjęs 
Sovietų Rusijos įvestas pragaro 
kančias, supažindins ir susi
rinkusius. Meninėje dalyje 
muziko Juozo Sodaičio paruoš
tas moterų šaulių dainos viene
tas ir Palionienės deklamacijos. 
Minėjimą ruošia Cicero Altą. 
vadovaujant kpt. A. Juš
kevičiui, bet didžiausią naštą 
neša Cicero jūrų šauliai su pirm. 
Juozu Mikuliu ir vėliavų va
dovu Augustinu Ašokliu. 

Tą pačią birželio 11d. tuojau 
po minėjimo Amerikos Karo 
veteranų VFW Cicero 9115 pos
to komandierius Jonas 
Mažunaitis kviečia į jų ruošia
mą pobūvį gamtoje — Mc Cor-
mic Forest Preserve, First Ave. 
į vakarus ir 31 St. į pietus prie 
pat Brookfield zoologijos sodo. 

S. Paulauskas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai vak. 
Šeštad. 9 v. r iki 1 vai. d. 

http://ir.tr

