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Auga persekiojimas, 
didėja nerimas 

(Tęsinys) 
P. Aniiionis teigė, kad jo 

įsjtaiga kunigų ir dėstytojų ne
skirsto — tik išduoda registra
cijos pažymėjimus. Čia vėl 
kaltino kunigus ekstremistus, 
kam jie visur kišasi ir net vys
kupas įtaigoja, kad kunigus 
skirstytų pagal jų norą, kai 
tuo tarpu visiems aišku, kad 
vyskupai be valdžios leidimo 
neturi galimybės jokio kuni
go, net eilinio vikaro, nei pa
skirti į parapiją, nei kitur per
kelti. 

Susirinkime P. Aniiionis aiš
kino, kad kunigams draudžia
ma lankyti parapijiečius (kalė-
do t i ) , n u r o d ė d r a u d i m o 
priežastis: 

1. Tame pačiame bute kar
tais su tikinčiais šeimos 
nariais gyvena ir netikintieji, 
tad būtina apginti netikin
čiųjų sąžinės laisvę. 

2. Įstatymas draudžia aukų 
rinkimą po namus, o kai kuni
gas vaikščios pas tikinčiuo
sius, kas galės nustatyti, ar 
nebuvo renkamos aukos. 

3. Lankymo metu kunigas 
atlieka liturgines apeigas, o 
apeigas atlikti leidžiama tik 
bažnyčioje, kapinėse ir aptar
naujant ligonius. (Reiškia — 
netikintieji gali kviestis į savo 
butą ką nori ir kada nori, o ti
kintiesiems nė kartą metuose 
negalima pasikviesti kunigą, 
kad pašventintų jų butą). 

Anii ionis priekaištavo: 
„Kažkas stato kryžius ant 
banditų (partizanų, žuvusių 
pokario metais, — red. past.) 
kapų, o paskui kelia triukšmą 
dėl jų nugriovimo. Be to pa
brėžė, kad žemė yra valstybės 
nuosavybė, todėl statyti kry
žius be valdžios leidimo esą 
negalima. 

Įgaliotinis taip ir nepaaiš
kino, kodėl ateistai Lietuvoje 
sunaikino tūkstančius kryžių, 
koplytstulpių, koplytėlių ir k t 
liaudies meno paminklų, sto
vėjusių ne ant partizanų kapų. 

Į kunigų pareiškime išreikš
tą prašymą leisti iškilmingai 
paminėti šv. Kazimiero 500 
metų jubiliejų P. Aniiionis 
atsakė priekaištu, kad yra ku
nigų, kurie nedalyvauja bal
savimuose. Pranešė, kad val
džia negrąžins užgrobtosios 

Klaipėdos bažnyčios, bet gal 
leis pasistatyti kitą bažnyčią 
ir rekonstruoti dabartinę baž
nytėlę. 

Vyskupą Steponavič ių 
įgaliotinis kaltino, kodėl jis 
nepanoro eiti į Kaišiadoris, 
bet, paklausęs nevykusių pata
rėjų, bevelijo ir toliau pasilikti 
kankiniu. 

Priminė, kad valdiškose šar
vojimo patalpose įstatymas 
draudžia atlikinėti religines 
apeigas. 

Baigdamas Aniiionis pareiš
kė, kad valstybė savo įstaty
mų nederina prie Bažnyčios 
kanonų. 

Pagaliau įgaliotinis užak
centavo, kad pastaruoju metu 
visose srityse griežčiau reika
laujama įstatymų vykdyme, 
todėl bus sugriežtinta ir reli
ginius kultus liečiančių įstaty
mų vykdymo kontrolė. 

Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos Apaštali
niam Administratoriui vysk. 
L. Poviloniui 

Vilniaus arkivyskupijos 
Apaštal iniam Administra
toriui vysk. J. Steponavičiui 

Kaišiadorių vyskupijos 
Apaštal iniam Administra
toriui vysk. V. Sladkevičiui 

Telšių vyskupijos Apaštali
niam Administratoriui vysk. 
A. Vaičiui 

Panevėžio vyskupijos valdy
tojui kun. prelatui K. Dulks-
niui 

Vilniaus arkivyskupijos val
dytojui kun. A. Gutauskui 

Lietuvos jaunimo 
Prašymas 

1983 metų gegužės 7 dieną 
Vilniuje Lietuvos TSR Aukš
čiausias teismas nuteisė 
Viduklės kleboną, Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komi
teto narį kun. Alfonsą Sva
rinską 7 metams laisvės atė
mimo, at l iekant bausmę 
griežto režimo lageryje, ir 3 
metams tremties. Perskaičius 
jo teismo nuosprendį, toje 
pačioje teismo salėje buvo 
areštuotas Kybartų klebonas, 
Tikinčiųjų teisėms ginti katali
kų komiteto narys kun. Sigi
tas Tamkevičiu8. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Saus ros paliestiems 

Šventasis Tėvas įsteigė 
Jono Pauliaus II fondą pagal
bai nuo sausros kenčiantiem 
Sahelio srities, Afrikoje, kraš
tam. Naujojo fondo tikslas bus 
sutelkti įvairiuose pasaulio 
kraštuose katalikų suren
kamas lėšas pagalbai Sahelio 
kraštam ir jas pagal reikalą 
skirstyti. Fondo įsteigimas liu
dija Bažnyčios rūpestį krikš
čioniškosios artim' meilės 
dvasioje padėti nuo sausros 
kenčiantiem Sahelio srities 
krrStam. 

Žodis ambasadoriui 
Kovo 2 d. Šventasis Tėvas pri
ėmė naująjį Bangladešo (Ben
galijos) ambasadorių prie 
Apaštalų Sosto. Ambasa
doriui tartame Žodyje popie
žius pakartojo, jog Bažnyčios 
misijos esminis tikslas yra tar
nauti žmogui, rūpintis jo 
orumo apsaugojimu. Vykdy
dama šią savo misiją, Bažny
čia rūpinasi tiek žmogaus dva
sine gerove, tiek jo medžiagine 

pažanga, skatina civilines val
džias sukurti teisingumu pa
grįstą ekonominę ir politinę 
santvarką pasaulyje, konkre
čiai remia visas pastangas ta 
linkme. 

Komunizmo auka 
Iškilmingomis pamaldomis 

Zagrebo katedroje buvo pami
nėta buvusio vietos arkivys
kupo kardinolo Stepinač mir
ties 24 metų sukaktis. Kroatas 
kardinolas Stepinač buvo 
heroiškas tikėjimo liudytojas, 
bekompromisiniai kovojęs už 
religinę laisvę, Bažnyčios ir 
jos tikinčiųjų teises. Jis buvo 
suimtas. įkalintas, vėliau iš
tremtas į vieną Kroatijos 
kaimą, kur mirė tremtiniu 
1960 metais. 

Spauda apie Lietuvą 
Daugelis užsienio laikraš

čių šv. Kazimiero sukakties 
proga supažindino savo skai
tytojus su Lietuva, su jos da
bartine padėtimi, su Lietuvos 
Bažnyčios sunkiomis pro-

Naujasis New Yorko 
arkivyskupas 

Prezidentas Reaganas su savo artimais bendra
darbiais. Iš kairės: prekybos atstovas Bill Brock, 
CIA direktorius William Casey ir patarėjas Ed-
win Meese. Senato teisingumo komitetas delsia 
Meese patvirtinimą naujom valstybės prokuroro 

pareigom (teisingumo ministerio). Demokratai 
senatoriai ieško įrodymų, kad Meese — nesąži
ningas ir netinka Amerikos teisingumo prižiū
rėtojo pareigoms. 

Arabų valstybės 
pasmerkė Iraną 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Bagdadas . — Arabų Lygos 
užsienio reikalų ministeriai 
Irake pasmerkė Iraną, kad jis 
atsisako sustabdyti karą. Kon
ferencija kreipiasi j viso 
pasaulio vyriausybes, ragin
dama jas nepadėti Iranui jo 
agresijoje prieš brolišką 
islamo valstybę — Iraką. Ira
nas kišasi į broliškos arabų 
šalies vidaus reikalus, reika
laudamas pakeist i Irako 
vyriausybę. 

Arabų Lygos suvažiavime 
dalyvavo 22 narės: 21 valsty
bė ir PLO. Nedalyvavo Sirija, 
Libija ir Egiptas, kuris iš 
Lygos pašalintas po taikos su 
Izraeliu sutarties. Suvažia
vimas pavedė: Irako, Saudi 
Arabijos, Kuwaito, Tuniso, 
Maroko, Jordano ir Jemeno 
vyriausybėms dažniau susi
rinkti, pasitarti ir toliau ban
dyti atstatyti taiką tarp Irako 
ir Irano. 

Pasakytose užsienio reikalų 
mini8terių kalbose buvo smer
kiamas režimas Irane, kur lau
žomos žmogaus teisės, jau 
išžudyta 10,000 žmonių. Irane 
pilni kalėjimai, jėga verčiama 
laikytis islamo įstatymų, kas 
pažeidžia Koraną, kuris tero
ro nepripažįsta. Ministeriai 
kalbėjo apie tikrojo islamo tai
syklių laužymą, nuosavybių 
konfiskavimą, pirklių tero-

blemomis. Įtakingiausiasis 
Prancūzijos dienraštis „Le 

• Monde" antradienio laidoje 
straipsnį apie Šv. Kazimiero 
jubiliejines iškilmes Romoje 
užvardino „Jonas Paulius II 
kreipiasi j Lietuvos katali
kus". Straipsnyje pažymima, 
kad popiežius laimino Lietuvą 
ir lietuvius, ypač gi tuos, kurie 
stengiasi krašte išlaikyti gyvą 
tikėjimą. Prancūzų katalikų 
dienraštis „La Croix" rašo, 
kad šv. Kazimiero jubiliejus 
Romoje, buvo tartum visos 
visuotinės Bažnyčios dvasinė 
maldos kelionė į katalikiškąją 
Lietuvą. Plačiai skaitomas 
Milano dienraštis „II Corriere 
della Serą" iškelia faktą, kad, 
deja, Lietu vos vyskupam ne
buvo leista atvykti į Romą 
drauge su popiežium atžymėti 
šv. Kazimiero jubiliejų. Dien
raštis „Stampa Serą" straips
nį užvardina „Lietuva — kata
likybės priešakinis postas". 

rizavimą, nors pats Mohame-
tas buvo pirklys. Kai kurie 
kalbėtojai pasmerkė ir komu
nistų partijos 10 vadų sušau
dymą. Vienas sugaudytas — 
buvęs Irano karo • laivyno 
viršininkas. 

Belgų chemikas, Gento uni
versiteto profesorius Aubin 
Heyndrickx pareiškė reporte
riams, kad jis tyrinėjo, kokius 
chemikalus fronte naudoja 
Irakas. Tai esanti visai nauja 
chemikalų rūšis, dar niekada 
nenaudota. Tai kombinacija 
garstyčių dujų ir mykotoksinų 
— biologinių ginklų. Profe
soriaus nuomone, Irakas ga
lėtų pasigaminti garstyčių 
dujų, tačiau tų mykotoksinų 
jis negalėjo pats pasigaminti, 
nes jiems reikia aukštos tech
nologijos laboratorijų. Jo 
manymu, toksinai panašūs į 
tuos, kurie buvo naudoti Piet
ryčių Azijoje ir Afganistane. 
Todėl jis mano, kad dujų gink
lus Irakas yra gavęs iš Sovie
tų Sąjungos. 

Iranas pats nesugebėjo nu
statyti, kokiomis dujomis buvo 
sužeisti jo kareiviai. Grupė 
sužeistųjų buvo nusiųsti į 
Vieną, grupė į Stokholmą. 
Keturi kareiviai nuo žaizdų 
jau mirė. Belgų profesorius 
sako, kad tai smergistinis 
dujų efektas, gautas sumai
šius garetyčius ir mykotok
sinų dujas. Populiariai tie che
mikalai vadinam: ..geltonuoju 
lietumi". 

— Prezidentas Reaganas 
pasiūlė savo planą, kaip su
mažinti valstybės deficitą. Jis 
siūlo atimti iš biudžeto 150 
mil. dol. per trejus metus. De
mokratai siūlo biudžetą ap
karpyti 200 mil. dol. 

— Libano vadų derybose 
įvyko piktas susikirtimas tarp 
dviejų krikščionių vadų: Pierre 
Gemayelio — prezidento tėvo 
ir buv. prezidento Suleiman 
Franjieh. 

— Irako užsienio reikalų vi-
ceministeris Ismat Kittani, 
kalbėdamas Washingtono 
Spaudos klube, ragino Ameri
ką „sustabdyti Khomeinj", 
spausti sąjungininkus, kad jie 
neprekiautų su Iranu ir jo ne
ginkluotų. 

— Saugumo detektyvai už
tiko netoli Baltųjų Rūmų gink
luotą vyrą ir jį peršovė. Tai 
David Mahonski iš Pennsyl-
vanijos. Jo tėvas pareiškė, kad 
„vyrukas sunkiai serga". 

— Kardinolas Glemp Len
kijoje atsisakė nusileisti Ur-
sus šv. Juozapo Darbininko 
parapijos tikintiesiems ir su
grąžinti į provinciją išsiųstą 
kun. Nowak, kuris sakydavo 
prieš valdžią nukreiptus pa
mokslus. Dėl kunigo perkėlimo 
11 lenkų buvo pradėję bado 
streiką. 

— Amerikoje lankosi buvęs 
Izraelio gynybos ministeris 
Ariel Sharon. J i s New Yorke 
ragino žydus neleisti, kad Jor
danas gautų Amerikos gink
lų, nes tie ginklai bus nukreip
ti prieš Izraelį. 

Debatai senate 
Washingtonas. — Senatas 

atmetė siūlomą konstitucijos 
papildymą, kuris ;vestų viešo
siose mokyklose tylias mo
kinių maldas Siūlymas 
atmestas 81 balsų prieš 15. Už 
atmetimą baisa v i koalicija, 
susidedanti iš tų. kurie protes
tuoja prieš maldas iš principo 
ir tų, kurie siekia ;vesti balsu 
kalbamas maldas Ateinančią 
savaitę, antradier. bus deba
tai apskritai dėl maldų sugrą
žinimo į mokyklas 

— Šiaurės juro- prasidėjo 
NATO valstybių *aro laivų 
manevrai, kuriuos iš toliau 
stebi sovietų laivai ir lėktu
vai. 

Piktai tardo Meese 
VVashingtonas. — Senato 

teisingumo reikalų komitetas 
atidėjo Edwin Meese patvir
tinimą valstybės prokuroro 
pareigoms. Senato komitetas 
ilgai tardė buvusį prezidento 
patarėją Meese dėl jo turtų 
Kalifornijoje likvidavimo, kai 
jis perėmė patarėjo pareigas 
Washingtone. Po to demokra
tai senatoriai ėmė piktai 
klausinėti Meese apie buvusio 
prezidento Carterio dokumen
tų atsidūrimą respublikonų 
rinkiminio komiteto rakose. 

Kai kurie senatoriai reika
lauja išaiškinti, kodėl Meese, 
turėdamas bankuose nemažai 
pinigų, skolinosi jų iš draugų 

N e w Yorkas . — Scranto-
no, Pa. vyskupas John O'Con-
nor pirmadienį bus įvestas 
nauju New Yorko arkivys
kupu. Kovo 11 jis atsisveikino 
specialiose Mišiose Scrantono 
universiteto sporto salėje su 
3,500 Scrantono tikinčiųjų. 
Savo pamoksle vyskupas 
pareiškė, kad jis nori būti atsi
menamas kaip didelis abortų 
priešininkas. 

Šis abortų klausimas jau su
kėlė kontroversiją New Yorke. 
Kovo 11 d. vyskupas pasirodė 
su spaudos atstovais WNBC 
televizijos programoje. J is pa
sakė, jog Amerikoje kasdien 
nužudoma 4,000 kūdikių. Jis 
palygino tokias skerdynes su 
žydų Holocaustu. Hitleris ban
dė spręsti problemą (žydų 
klausimą) juos žudydamas, 
stumdamas juos į krosnis ir 
degindamas. Mes kalbame, 
kad negimę kūdikiai yra pro
blema, taigi, žudykime juos. O 
tai yra visiškai tas pats, 
pasakė vyskupas O'Connor. 

„The New York Times" kovo 
13 d. paskelbė vedamąjį, 
kuriame pataria naujam arki
vyskupui pakeisti toną. Laik
raštis nurodo, kad jo žodžiuo
se pastebimos trys prielaidos. 

Smurtas Airijoje 
VVashingtonas. — Airijos 

premjeras Garret FitzGerald 
pasakė kalbą jungtinėje JAV 
Kongreso sesijoje. Jis ragino 
amerikiečius neremti nei lėšo
mis, nei moraline parama 
Šiaurinėje Airijoje kovojančių 
airių teroristų. Už amerikiečių 
pinigus teroristai perka gink
lus. 

šiandien Chicagoje įvyks 
Šv. Patriko dienos paradas, 
kuriame laukiama dalyvau
jant apie 50,000 žmonių. Ža
dėjo dalyvauti meras VVa
shingtonas ir daug vietinių 
politikų. Šiaurinėje Airijoje 
paskutinėmis dienomis dau
giau smurto veiksmų. Belfas
te sudeginti du autobusai. 

IRA teroristų armija ne tik 
siekia išvaduoti Šiaurinę Air
iją iš britų. Tos grupės 1979 m. 
programa kalba apie kapi
talizmo panaikinimą, apie so
cialistinę revoliuciją, liaudies 
tarybas, liaudies teismus ir 
vyriausybę. Airių katalikų va
dai pavyzdžiu laiko Fidel 
Castro ir Vietnamo generolo 
Giapo veiklą. 

Detroito meras 
smerkia Jacksonę 
D e t r o i t a s . — Juodas Det

roito miesto meras Coleman 
Young piktai pasmerkė Jesse 
Jacksono kandidatūrą į prezi
dento vietą. Tai neatsakingas 
trukdymas, nes pats Jackso-
nas puikiai žino, kad jis negali 
laimėti, o tik atima balsus iš 
Mondale. Meras Young pra
našavo, kad Detroite Jack-
sonas gali gauti 30 nuoš. 
demokratų balsų, tačiau Mon
dale gaus apie 55 nuoš. 

Meras Young pajuokė Jack
sono skelbiamą „vaivorykštės 
koaliciją", kurioje bendrai 
veikia juodi, balti ir ispanų kil
mės amerikiečiai. Young 
pasakė, kad Jacksoną remia 
tik juodieji ir jis neturi jokių 
šansų laimėti. 

ir pažįstamų, kurie vėliau 
gavo neblogas federalinės tar
nybas. Vienas senatorius jau 
patarė prezidento patarėjui 
Meese atsiimti savo kandida
tūrą į valstybės prokuroro 
vietą, tuo išvengiant būsimų 
nemalonumų. 

Viena, — Hitleris turėjo pro
blemą, vadinamą „žydų klau
simu" ir tik jo panaudotas tos 
problemos sprendimas buvo 
blogas. Antra, — tūkstančiai 
moterų, kurios padaro asmeni
nį, nemalonų sprendimą 
daryti abortą, praktikuoja na
cių genocidą, apsvarstytas, su
planuotas, organizuotas masi
nes žudynes. Trečia prielaida 
ta, kad asmenys, kurie nepri
taria abortams, tačiau atsi
sako versti kitus galvoti taip, 
kaip jie galvoja, yra veidmai
niai, net Hitlerio skerdynių 
sponsoriai. 

Vyskupas O'Connor kovo 15 
d. atmetė tuos kaltinimus, 
ypač prielaidą, kad jis — anti
semitas, teisinąs Hitlerį, nes 
jis „turėjo žydų problemą". Jis 
nenorėjęs lyginti moterų su 
naciais. Kalbėdamas apie 
veidmainiškus pareiškimus 
apie abortų legalumą, vys
kupas paaiškino, jog asmeni
nio pasirinkimo jis nepripa
žįsta, nors tą asmeninį 
pasirinkimą propaguoja abor
tų šalininkai. Kaip būtų, jei 
politikas kalbėtų, jog jis prie
šingas miestų bombarda
vimui atominiais ginklais, ta
čiau pridėtų: „mes turime 
asmeninį pasirinkimą". Arba, 
jei būtų kalbama, jog mes prie
šinamės juodųjų ar žydų, ar 
katalikų, liuteronų, metodistų 
žudymui, tačiau turime turėti 
„asmeninį pasirinkimą". 

Vyskupas pabrėžė, kad jam 
abortai, jų legalizavimas yra 
negimusių žmonių žudymas ir 
dėl to jis lygina jį su Holo
caustu. Abortų mentalitetas, 
jų legalizavimas šioje šalyje 
nesiskiria nuo mentaliteto 
nacių Vokietijos, kur buvo 
legalizuotos žydų žudynės, pa
reiškė vyskupas O'Connor. 
naujasis New Yorko arkivys
kupas, pasakęs, kad New Yor
ke jis skelbs pamokslus lygiai 
taip pat, kaip jis skelbdavo 
kitur. 

Glenn pasitraukė 
VVashingtonas. — Ohio se

natorius John Glenn vakar 
paskelbė, kad jis pasitraukia 
iš kampanijos ir nebesieks 
prezidentūros. J is žadėjo vėl 
kandidatuoti į Ohio senato
riaus vietą 1986 m. Sen. Glenn 
pripažino, kad televizijos žiū
rovai matė jį „neįdomų ir nuo
bodų". Jis žadėjo toliau kovoti 
„už geresnę Ameriką". 

Sen. Glenn kampanijos vei
kėjai skelbia, kad kampani
joje buvo išleista 11 mil. dol. 
Stabas turįs du milijonus dol. 
skolų. 

Sekmadienį pirminiai de
mokratų balsavimai bus Puer-
to Ricoje, kur daug įtakingų 
rėmėjų turi Walter Mondale. 
Praėjusį trečiadienį Mondale 
laimėjo daugiausia delegatų 
Delaware valstijoje. Antra
dienį pirminiai balsavimai 
bus Illinois. 

KALENDORIUS 
Kovo 17 d.: Patrikas, Gert

rūda, Gendvilas, Varūna. 
Kovo 18 d.: Kirilas Jeruz., 

Eimutis, Gintarė. 
Kovo 19 d.: Juozapas , 

Kvintilė, Vilas. Nautilė. 
Kovo 20 d.: Anatolis, Klau

dija. Žygimantas. Vilė. 

ORAS 
Saulė teka 6:01, leidžiasi 

5:58. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 35 1., 
naktį 25 1. 



DRAUGAS, šeštadienis. 1984 m. kovo mėn. 17 d. 
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MOKSLEIVIO ŽVILGSNIS J 
ATEITININKŲ VEIKLĄ 

Esu p a s k u t i n i ų metų 
moksleivis savo kuopoje. Šių 
metų veikla dar tik prasidėjus 
mūsų kuopoje ir valdyba 
pasikeitusi nuo praeitų metų, 
tad dar negalima pasakyti, 
kaip atrodys veikla šiais 
metais. Pats nesu valdyboje, 
bet man vistiek svarbi atei
tininkuos ateitis, žvelgdamas 
į praėjusius trejus mokslei
viško gyvenimo metus, turiu 
pasakyti, kad man gan sunku 
buvo įžiūrėti didesnę prasmę 
tokioj veikloj, kaip ji dabar 
yra. Turėtų būti aišku, kad tai, 
kas neturi prasmės mūsų 
dabartiniam gyvenimui, turės 
po kiek laiko mirti. Nežinau 
tiksliai, ar šitoks jausmas yra 
paplitęs ir kitose lietuvių 
jaunimo organizacijose, bet 
esu girdėjęs iš draugų, 
daugiausia ateitininkų, bet 
taip pat ir kitai organizacijai 
priklausančių, kad ir pas juos 
telkiasi panašios mintys ir jie 
taip pat jaučia nekantrumą 
dėl jiems atrodančio „betiks
lio" visuomeninio gyvenimo. 

Dėl to, kad mūsų organi
zacijos ateitis man svarbi, 
negaliu atsilošti ir stebėti, 
kaip kai kuri jos veikla blo
gėja. Problema yra gal tame, 
kaip man išdėstė v ienas 
draugas, neseniai sugrįžęs po 
metų Vasario 16 gimnazijoje, 
kad tie, kurie yra įstoję į 
moksleivius ir lanko susi
rinkimus, iš tikrųjų nesidomi 
ateitininkija; dauguma jų yra 
savo tėvų verčiami į susirinki
mus atvykti. Turbūt būtų 
negudru bandyti šią padėtį 
taisyti, kviečiant į susirinki
mus tik tuos, kuriems ateiti
ninkuos ateitis yra svarbi, nes 
šiuo metu mūsų kuopoj tokių 
žmonių būtų tik saujelė. Man 
atrodo, kad padarius pačią 
mūsų veiklą mažiau trivialią 
ir imantis labiau prasmingų 
projektų, greitai pritrauk-
tumėm daugiau susidomėju
sių individų, kurie tiki mūsų 
idealų prasmingumu, kurie 
tiki, kad ateitininkų reikia 
dabar lietuviams išeivijoje net 
daugiau, negu tada, kai 
organizacija buvo įsteigta 
kovoti su nihilizmu. 

Kai kas gal nustebs, kad 
dabartinę veiklą pavadinau 
trivialia, bet tokį įspūdį man 

paliko treji metai stovyklų, 
s u s i r i n k i m ų , pokyl ių i r 
renginių. Esu neretai girdėjęs 
anekdotą, kaip atvykęs iš 
tarybinės Lietuvos nustemba, 
kiek jo broliai išeivijoje 
puotauja ir l inksminas i . 
Prašau negalvoti, jog noriu 
pasakyti, kad yra bloga savo 
tarpe švęsti, bet vis dėlto mes 
esame ateitininkai, tad ir 
mūsų veiklos tikslas yra kitas, 
negu pokylių ruošimas. Pasku
tiniaisiais metais buvo taip, 
kad v a l a n d ą t r u n k a n t į 
susirinkimą penkias minutes 
„praradome", kalbėdami apie 
planus ir mintis apie ateitinin
kų veiklą, o kitą dalį valandos 
„ p r a s m i n g a i " praleidome 
klausydami modernios muzi
kos, garsiai grojamos. Pridė
siu, kad per organizacinę dalį 
buvo kalbama lietuviškai, o po 
to tarp savęs jau visi šnekučia
vomės angliškai. Per pasku
tinį susirinkimą mūsų kuopa 
diskutavo, ar ruošt šokius su 
kita ateitininkų kuopa, kada ir 
kur. Tokius užsiėmimus vadi
nu trivialiais, nes tai, ką mes 
darome, mažai turi prasmės 
išeivijai ir nedaug ryšio turi su 
mūsų ateitininkiškais idea
lais. Prasmingiau būtų rašyti 
laiškus sąžinės kaliniams, 
diskutuoti „Ateities" žurnalo 
mintis ir, žinoma, tai atsverti 
su šiek tiek linksminimosi. 
Dabartinė moksleivių veikla 
yra praradusi pusiausvyrą. 
Sunku joje rasti tai, dėl ko mes 
save vadiname ateitininkais. 
Ateitininkus aš įsivaizduoju, 
kaip lietuvių intelektualų 
sambūrį, kuriame galvojantys 
lietuviai, kurie rūpinasi lietu
vybės ateitimi, rastų vilties ir 
atsakymų į gyvenimo proble
mas, o ne patirtų nusivylimą 
ir nekantrumų. Šitos mano 
mintys yra diskusinės — būtų 
gerai, kad ir kiti moksleiviai 
atsilieptų ir parašytų, kaip jie 
žiūri į dabartinę savo kuopų 
veiklą. Gal jie mato tai, ko aš 
nematau, arba turi gerų 
pasiūlymų, kaip esamą apdėtį 
pagerinti. 

Vytautas Balselis 

J 

," 

Teisingumas yra žmonių 
duona, kurios jie visada alks-
**• Chateaubriand 

S . „ i k a u p i m o dalyvia i dirba būreliuose. Nuotr. J . L i u t k u t ė s 

OK. LIETUVOS GYVENIMO 
PROBLEMOS STUDIJŲ DIENOSE 

Sekmadienį, vasario 26 d., 
dr. Brinkio namuose įvyko Los 
Angeles studentų ir mokslei
vių ateitininkų Studijų diena. 
Dieną pradėjome šv. Mišiomis 
šv. Kazimiero parapijoje. Iš 
ten, nuvažiavome pas dr. Brin-
kį ir susirinkę atidžiai klausė
mės kun. P. Celiešiaus mal-
dos-kalbos. Dienos temą, 
"Kovos dvasia", apibūdino pa
skaitininke Saulė Palubins-
kienė. Jos pagrindinis kovo-
j a n č i o s t a u t o s dvas ios 
pavyzdys — Julius Sasnaus
kas, kurio padėtimi mes visi 
rūpinamės. Po S. Palubinskie-
nės kalbos, buvo perskaitytas 
laiškas išeivijos jaunimui, po
grindžio leidinyje "Lietuvos 
Ateitis". Laiške buvo trys pra
šymai. Pirmąjį prašymą — 
grįžti atgal į Lietuvą, aptarė 
Milda Palubinskaitė. Pana
grinėję prašymą nutarėme, 
kad iš tikrųjų mes daugiau ga
lime padaryti čia, negu ten 
grįždami. Taip priėjome prie 
antrojo prašymo — jei negrįž
ti, tai bent būti kenčiančios 
Lietuvos balsu laisvajame pa
saulyje. Šį prašymą labai stro
piai ištyrinėjo ir apibūdino 
Živilė Tomkutė. Trečią. — 
Dalytė Trotmanaitė. Lietuvos 
jaunimui šis buvo svarbiau
sias — būtent būti vienybėje 
su jais maldoje. Ne tik su jais, 
bet ir su "visais geros valios 
žmonėmis, išpažįstančiais 
Avinėlio ženklą". 

Kai kurie Studijų dienos 
dalyviai yra buvę Lietuvoje, 
tai jie su visais pasidalino sa
vo įspūdžiais. Linas Polikaitis 
ir Rita Bureikaitė sakė, kad jie 
buvo apsupti giminių ir jautę 
stiprią lietuvišką dvasią, bet 
vistiek buvę kažkaip nejauku. 
Jie jautė kad tikrai buvo ne
laisvame krašte. S. Palubins-
kienė ir Marytė Sandanavi-

Part izano D a u m a n t o kuopos n a r i ų tėvel ia i Ed
m u n d a s Vas i l i auskas , J ū r a t ė Maurukienė , Jūra 
Vasi l iauskienė, kuopos g lobėja V i d a D a m u i i e n ė , 

Algis Mockai t i s ir A l g i s Kaz lauskas "Šildosi" 
kuopos ž iemos iškyloje. 

Nuotr. A . G i l v y d ž i o 

čiūtė-New8om t a i p p a t 
prisidėjo savo įspūdžiais. Taip 
gavome pilną vaizdą — iš jau
nimo pusės ir iš suaugusių pu
sės. 

Dėka Kovui Palubinskui, 
per pertrauką visi gardžiai pa
valgėme skanią picą. Keli tęsė 
rimtas' kalbas net pertraukos 
metu. Kitiems, pertrauka bu
vo geras laikas atsikvėpti (nuo 
rimtų kalbų). 

Vėl susirinkę nagrinėjome 
Lietuvos Jaunimo laišką ir 
tęsėme programą. S. Palu-
binskienė paskaitė jausmingą 
ištrauką ir "Ateities" ir tada 
pakvietė Juozą Kojelį, kuris 
kalbėjo keliom temom: "Ko
vos dvasia", branduoliniai 
ginklai, Amerikos vyskupų 
laiškas. Supažindino ir su ne
seniai gautais pogrindžio 
spaudos leidiniais — "Kroni
ka" ir "lietuvos Ateitim". Jis 
taip pat davė pasiūlymą, kaip 
galime atsakyti žmonėms, ku
rie dirba branduolinių ginklų 
panaikinimui arba "užšaldy
mui"; siūlė pateikti faktus apie 
padėtį Lietuvoje, išryškinda
mas, kad komunistais nega
lima pasitikėti. 

Studijų dieną baigėme rašy
dami laiškus kaliniams. Išva
žiavome apšviesti ir pilni vil
ties Lietuvos ateičiai. 

Dėkojame dr. Brinkiui už 
prieglaudą, visiems kalbėto
jams. Kovui už picą ir didelis 
ačiū studentei Gintai Palu
binskaitei už pastangas su
mosiant šią dieną ir rūpinan
tis jos pasisekimu. 

Gailė Radvenytė 

VAKARONĖ SU DAIL. 
ALBINU ELSKUM 

Ateinantį penktadienį, kovo 
23 d., 7:30 vai. vak. Chicagos 
ateitininkų sendraugių sky: 
rius ruošia vakaronę su dail. 
Albinu Elskum, atvykstančiu 
iš New Yorko. Dailininkas 
skaitys paskaitą apie vitražo 
meną, aptardamas vitražo kil
mę, Lietuvoje kuriamus vitra
žus, ir savo paties kūrybą šio
je srityje, ypač specifinius 
darbus atliktus JAV bažny
čioms ir įstaigoms. Paskaitą 
palydės skaidrės. 

Dail Elskus dėsto Parsons 
School of Design, New Yorke, 
ir Ford h amo universitete. Jis 
yra dalyvavęs daugiau kaip 40 
parodų. Jo vitražai puošia ar
ti 20 bažnyčių, laikomi įvairių 
muziejų ir privačių kolekcijų. 

Vakaronė vyks Jaunimo 
centro kavinėje. 

SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Šįmet sendraugių stovykla 
bus rugpjūčio 5-12 d. Kviečia
me sendraugių šeimas ir jau
nuosius ateitininkus su tėve
liais savaitei atostogų į 
Dainavą. Ateitininkų šeimų 
bendravimui gražioje Daina
voje yra labai geros stovykla-

DR. ARVYDAS J. DAILi** 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S VV. Lincoln Hwy. <Hwy. 30) 
Olympia FieMs, III. 

Tel. 744-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SI0RTS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

263* W. 71 st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-55*6 
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vimo sąlygos: gaivinantis lau
kų oras, daug laiko poilsiui ir 
pokalbiams. Vaikus nuo 2 me
tų amžiaus globos Rasa Šoliū-
naitė ir studentai ateitininkai. 
Mokestis už patalpas visai šei
mai 65 dol. (atskirai už mais
tą, pagal amžių ir asmenų 
skaičių). Visais reikalais rašy
ti stovyklos vadovui Vytautui 
Soliūnui: 115 Stephen St., 
Lemont, IL 60439. 

Prel. Petras Celiešius bus 
stovyklos kapelionas. 

Pernai kelios šeimos neat-
vyko stovyklon, nors buvo iš ! 

anksto užsiregistravusios. To- ' 
dėl šįmet registruojantis rei
kės sumokėti už stovyklavimo 
patalpas: 65 dol. šeimai ir 35 
dol. pavieniams. Čekius rašy
ti: Lith. Catholic Graduate 
As8oe. Ateitis ir siųsti arba 
pinigus įteikti V. Soliūnui 
drauge su registracija. 

Šiemet, kaip pernai, iki bir
želio mėn. 15 d. bus registruo
jamos tiktai sendraugių šei
mos ir jauniai — moksleiviai 
ateitininkai su tėvais. Po bir
želio 15-os, jei bus vietų, galės 
registruotis ir kitos lietuvių 
šeimos. 

A SS Centro valdyba 

POPIETĖ MEDICINOS 
TEMA 

Medicinos paskaitų ciklo pa
skaita apie vaikų skiepus ir 
dažnus susirgimus. Paskaitą 
skaitys dr. Teresė Prunskytė-
Kazlauskienė, vaikų ligų spe
cialistė. Po paskaitos dr. Kaz
lauskienė atsakys į klausimus. 

Popietė bus sekmadienį, ko
vo 18 d., 1:30 v. p.p., Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Po pa
skaitos — užkandžiai. 

Visa lietuviška visuomenė 
kviečiama atsilankyti į šią po
pietę. 

ATEITININKŲ 
NAMU P O P I E T E 

Popietė su rašytoja Danute 
Augiene bus sekmadienį, ba
landžio 15 d., Ateitininkų na
muose, Lemonte. Popietė yra 
atkeliama nuo anksčiau pa
skelbtos bal. 8 d. datos. 

Danutė Augienė yra žinoma 
vaikų eilėraščių rašytoja ir 
vaikų knygų autorė. Šioje po
pietėje pagerbsime Danutės 
Augienės nuoširdų darbą vai
kų kultūriniam auklėjimui. 

Popietės pradžia — 2:30 v. 
p.p. Visa lietuviška visuome
nė yra kviečiama dalyvauti. 

f #lr» a^ p̂* 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8_:30-4:00.-

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymų. 

OR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel- 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 We»t 71$t Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; sešt. tik susitarus. 

DR. K. & BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. IV 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUHD L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — CR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai 

Of* 735 4477 H*z 246 0067 arba 246-CSSl 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. iprie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DAMTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal su?;tanma 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rei. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYD>TO|AS IR CHIRURGAS 

4255 VV. o3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: p:rm ir ketv 12—4 
0—8 antr 12—o; oenkt 10 —12. 1—o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Ciinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LICOS -
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 myha Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm . antr , ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . treč . ketv ir ieitad 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kaiba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta tre<f 

Dr- Juozo Meškausko ofiia perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai., pirm , antr. ketv ir penkt. 
__3 iki 7 v.p p Tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
0R. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus trec Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA H CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IK V*fKU LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. t irt Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7 1144; rnld. 2*9-291* 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PRG5TATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Sfreet 

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p p 
Sėst pagaW»itarimą. '< 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-61 
0R. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 Vtoet 71tt Stre* 

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

Of*. tel. 586-3166: namų 381-3772 
DR. PETRAS 2 U H A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
674S VVest 63rd Street 

Vai: ptrm., antr ketv ir penkt 
2-4; ieitadieniate pagal •uaitartma 



Nauji keliai — 

LIETUVIAI VIETOS 
POLITIKOJE 

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
50 grupių ir 2000 šokėjų 

Rimties valandėlei 

• 

r 

Nors nėra politinis įkarštis, 
kuris yra jaučiamas prieš tik
ruosius rinkimus į valdžios 
aukščiausius postus, bet poli
tikai jau dabar išmėgina savo 
jėgas. Kova eina ne tarp par
tijų, bet tarp vienos ar kitos 
partijos narių, į aukščiausias 
vietas besiveržiančių. Šiuo me
tu į prezidento postą kandida
tuoja daugelis demokratų, 
nors ne visų jėgos yra lygios ir 
daugelio populiarumas žmo
nių tarpe abejotinas. Bet vis 
dėlto reikia kreipti dėmesį jau 
dabar bent tiems, kurie ypan-
tingiau domisi politika, taip 
pat ir tiems, kurie nori atlikti 
savo pilietines pareigas. 

Politikai šiuo metu eina dar 
su neaiškia programa, dau
giau tik su pažadais ir kritika 
senųjų valdžios pareigūnų ir 
valstybės tvarkymo. Nega
lima sakyti, kad naujieji kan
didatai nepasako tiesos, bet ta 
tiesa taip įvyniota į tuščią re
toriką, kad net sunku atskirti, 
kada kalba tiesą ir kada ap
gaudinėja būsimus balsuoto
jus. Nekritikuojant nė vieno 
kandidato, vis dėlto kyla 
neaiškumų, kai stebi ir seki jų 
pareiškimus rinkiminėje pro-

t pagandoje ir pažadais švais-
tymąsi, nors tų pažadų jie pa
tys, atrodo, nesitiki įvykdyti, 
nes ne nuo vieno išrinktojo 
priklauso visos politikos vyk
dymas. 

Su dėmesiu galime žvelgti į 
lietuvius, kurie jau eina į vie
tinę politiką. Mes juos turime 
remti jau vien dėl to, kad jie 
lietuviai, nepaisant, kad kar
tais kyla abejonės, ar tas kan
didatas, kuris į politinį postą 
kandidatuoja, turi visas kvali
fikacijas, ar jis nepadarys gė
dos savo tautinei grupei ir sa
vo atstovaujamai partijai. 
Reikia remti ir tuos kandida
tus, kurie jau yra parodę prie
lankumą lietuvių tautiniams 
reikalams, ypač okupacijos pa
dėtyje esantiems, teikdami 
jiems viltį, kad jie nėra dar vi
so pasaulio užmiršti. Reikia 
remti lietuvius ir tuos, kurie 
lietuviams yra artimesni. 

Gyvenamo krašto rinkimi
niame įkaršty reikia svarstyti 
visuomet ir savuosius reika
lus, kurie yra ir bus aktualūs, 
kol bent vienas lietuvis bus 
vertas atstovauti savo pa
vergtai tautai. Čia ir iškyla 
klausimas, ar visuomet verta 
žvelgti tik į politiką, tartum 
aukščiausią savos tautos lai
mėjimą. Negalima sakyti, kad 
nuo to nepriklauso mūsų vieši 
pasirodymai, mūsų tautos 
kančių ir kenčiančių jos žmo
nių iškėlimas viešumon ir bent 
moraliai jų kančių palengvi
nimas. Bet pasilikti tik Šioje 
srityje ir pasitikėti tik politi
niais pažadais būtų susilpni-
nimas savo tautinės veiklos ir 
tautinės politikos, kuri išeina 
iš vienos valstybės rybų, nes 
liečia ir viso pasaulio politi
kos susiklostymą. 

Politika yra kultūros dalis. 
Nekultūringa tauta nelaiko
ma tauta, nes ji tos sąvokos 
dar nėra susikūrusi. Bet poli
tika tėra tik viena kultūros sri
tis, dėlto jos negalima bent sa
vo tautos atžvilgiu pervertinti. 
Politikoje mes galime tik pa
gelbėti savo tautai, kenčian
čiai okupacijos vergiją, suteik
ti laisvės vilčių ir palengvinti 
jos kančias. Viltys tai lengvi
na, duodamos kančiai pras
mę. Bet turime ir kurti savo 

tautai, kad jos kultūra, žiau
riai žalojama ir jau sužalota, 
būtų bent išeivijos pastango
mis, kūryba, darbais ir žodžiu 
papildoma. Politinės priemo
nės kartais gah' padėti savai 
kūrybai paskleisti žmonijoje, 
bet dėl to neturi nuostolių tu
rėti tauta, kurios kūrybinės 
pajėgos yra pažabotos oku
panto žąslais. 

Kūrybai reikia bent mini-
malinės laisvės. Jos stokoja 
okupuotos Lietuvos kūrėjai. 
Bet negalima sakyti, kad ir 
vergijos pančiuose nėra tikrų 
kūrėjų, kurių kūriniai išliks ir 
ateinančioms kartoms, nors 
gal reikės jiems patiems ar jų 
papėdininkams nubraukti pro
pagandines įtarpas. Kitu po
žiūriu, kai išeivijos kūrėjai ku
ria savo tautai išliekamos 
vertės kūrinius, kartu ir poli
tiškai jai padeda įtraukti šva
resnio oro ir viltingiau atsi
kvėpti. Tačiau ne visi tinka 
politiniam darbui, juo labiau 
reikia talentų kultūrinei kūry
bai, kad ji būtų verta to var
do. 

J U R G I S JANUSAITIS 

tūtas apima visas, išskyrus 
porą, gyvuojančias tautinių 
šokių grupes laisvajame pa
saulyje. Organizacijos valdo
masis organas yra instituto 
valdyba, susidedanti iš pen
kių asmenų. J i yra patvirtina
ma arba perrenkama visuoti
niame narių suvažiavime kas 
ketveri metai. 

likime. Nauja tai, kad ši šven-
— Kada pradėjote šiai šven- tė vyksta nebe Chicagoje, o 

tei ruoštis ir kokios svarbiau- Clevelande. 

būti "gražinamas" primestais 
elementais. Šokis gali būti 
gražinamas tik jo tobulesniu, 
lankstesniu atlikimu, stipres
niu lietuvių tautos charakte
rio išryškinimu. Tautinių šo
kių šventės yra mūsų brangios 
istorijos puoselėjimas, todėl 
jos negali nukrypti nuo tautiš
ko kelio. Bandysiu šioje šven
tėje taip pat įnešti tam tikro 
spalvingumo, grožio šokių at-

. 

Tiek politinis, tiek kultūri
nis darbas išeivijoje neišven
gia tragedijos. Ta tragedija 
nėra asmeninė, o tautinė, kai 
pati lietuvių tauta išpardavi
nėja savo talentus svetimie
siems. Politikoje, ypač sve
timame krašte, pasiduodama 
vietos įtakai ir prapuolama 
masėje, nes valdo ne vienas 
žmogus. Partija jį dar kontro
liuoja. Kultūrinei kūrybai sve
timame krašte atsiranda pa
vojai, kada, anot prancūzų 
filosofo Jacque8 Maritain 
(Humanisme Integral), kūrė
jas "palenkiamas būtinybei ne 
žmogiškai, bet techniškai ir 
materialinio būtinumo jė
goms, kurios jį įtakoja veikti 
žmogiškame aplinkos pašau-
lyje". 

Jadvyga Reginienė 
Lietuvių Tautinių šokių šventės 
meninė vadovė 

Sparčiai artėjant į šių metų 
vieną didžiausių kultūrinių 
renginių — į septintąją Tauti
nių šokių šventę, užkalbina
me šios šventės vyriausiąją 
meno vadovę Jadvybą Regi-
nienę. 

— Kas paskatino Jus imtis 
septintosios Tautinių šokių 
šventės vyr. meno vadovės-šo-
kių direktorės pareigų? 

— Niekuomet nesvajojau, 
kad turėsiu progos kada nore 
su šiomis pareigomis susitik
ti, tačiau atvirai prisipažinsiu 
— mintis, ar galėčiau tą dar
bą atlikti, niekuomet nebaimi
no. Lietuvių tautinių šokių ins
titutui pasiūlius man šias 
pareigas, labai rimtai peržvel
giau visus reikalavimus, vi
sas vyriausios šokių vadovės 
pareigas ir atsakomybę. Be jo
kios abejonės žinojau, kad ga
liu šį darbą tinkamai atlikti. 
Noras darbuotis mėgiamoj sri
ty ir galimai plačiau pasi
reikšti paskatino nepraleisti 
šios progos. 

Daina ir šokis mano širdies 
didžiausia meilė nuo pat vai
kystės. Lietuvoje turėjau pro
gos lavintis pas gerus tauti
nių šokių mokytojus. Eilę 
metų pati šokau. Amerikoje 
daugiau kaip dvidešimt metų 

šios problemos iJkyla šventei 
artėjant? 

— Praėjus Tautinių šokių 
šventei, Tautinių šokių insti
tutas, pailsėjęs kokius metus, 
pradeda planuoti kitos šventės 
darbus. Tuoj aptariamas, ski
riamas ar kviečiamas šventės 
vyriausias šokių vadovas ar 
vadovė, numatoma šventei 
vieta, pradedamas derinti 
šventės repertuaras. Tam tiks
lui ruošiami tautinių šokių va
dovams kursai ir kit. Šiai 
šventei ruoštis pradėjome 
maždaug prieš pustrečių me-

— Gal galėtumėte aptarti ir 
Šventės repertuarą? 

— Septintosios Tautinių šo
kių šventės repertuaras yra su
dėtingas ir gana įdomus. Yra 
kartojami keli gražiausi mūsų 
tautiniai šokiai. Dalis šokių 
yra visai nauji, kitose šven
tėse nematyti. I šios šventės 
repertuarą yra įtraukta mūsų 
didžiųjų, senosios kartos pa-
triarkų seni kūriniai — šokiai, 
o taip pat ir naujai sukurti šiai 
šokių šventei. 

— Ar numatote šventėje 
tų. Didžiausias rūpestis, kad dalyvaujančias grupes aplan-
grupės tinkamai paruoštų re- kyti ir vietoje patikrinti jų 
pertuaro šokius. Šventei reng- pasiruošimą? 
ti komitetui didžiausias rūpės- — Šventėje masiniame šoki-
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sų politikams ir kūrėjams rei
kia iš anksto pažinti savo pa
jėgumą, idealizmą, palinkimą 
prisitaikymui, savo siekimuo
se sugebėjimą atsispirti pa
gundai pasiduoti išorinėms 
įtakoms. Kai politikai tiki, kad 
jie, atlikdami valdiškas parei
gas, tarnaus ir savo tautai, tai 
jie ir turi tarnauti jai visu nuo
širdumu ir visomis galimybė
mis, kurios leidžia savo postą 
panaudoti tautiniams reika
lams, šiuo atveju tautos išsi
laikymui. Taip pat kūrėjai tu
ri iš anksto žinoti, — nors jie 
negali atkurti tik senovę, bet 
turi sekti ir pasaulio kultūros 
pažangą, — kad neturi ati
trūkti nuo savo tautos, kuri iš 
jų laukia kūrybinio balso sa
vo širdžiai ir protui. 

Politiniam darbe reikalin
gas sugebėjimas ir talentas. 
Net siauriausia prasme politi
niam darbe, ką laikome tik vi
suomeninėmis pastangomis, 
reikia žmonių su sugebėjimais 
suprasti savo žmones, supras
ti tautos troškimus ir jungti 
išeiviją bendriems tikslams. 
Taip pat ir kūrėjui, kultūros 
atstovui a r jos palaikytojui rei
kia sugebėjimo suprasti tau
tos balsą, ateinanti iš amžių 
glūdumos, bet labiausiai — da
bartyje. Galime manyti, kad 
Šie rinkiniai atims mums vi
suomenininkų, bet jokia poli
tika negali atimti kūrėjų, 
galinčių pripildyti tautos kul
tūros aruodus. 

Pr. Gr. 

tis — surinkti lėšų, nes tokios 
šventės reikalauja ne tik dar
bo, pastangų, bet ir didelių su
mų pinigų. Tuo rūpinasi šven
tės rengimo ir lėšų telkimo 
komitetai. 

— Kiek, iš kur, kokių tauti
nių šokių grupių šventėje da
lyvaus ir koks pramatomas šo
kėjų skaičius? 

— Paskutiniais registra
cijos duomenimis šventėje nu
matoma turėti apie 50 tauti
nių šokių grupių su 2000 
šokėjų. Šventėje numato daly
vauti Amerikos, Kanados, 
Anglijos, Argentinoj Austrą- m ė g M tis _ 
hjo8, Brazilijos ir Vokietijos j • rW . , . . . • ! .. 
£ - * L ; „ *~J„ , ^ ^ . . L vadovai. Tuo sielojasi ir insti

tutas. 

me vienodumas yra labai 
svarbus. Planuojame aplan
kyti visus jaunesnius vado
vus, pamatyti jų grupių pasi
ruošimą ir, reikalui esant, 
patikslinti. Tą norime daryti 
ne dėl to, kad mes jais visai 
nepasitikime, bet dėl to, kad 
jiems palengvintume. Mes no
rime, kad jauni vadovai jaus
tųsi padarę gerą, teisingą pa
ruošimą, o taip pat paskatinti 
juos ir toliau dirbti. Vyresnieji 
vadovai, jau šokių ekspertai, 
įskaito šokių aprašymus, šo
kius teisingai paruošia, tad jų 
grupes tikrinti nebūtų pras-

Tos tragedijos išvengti mū- vadovauju ir administruoju šo
kių vienetui "Lazdynui". Daly
vavau su savo vienetu anks
tyvesnėse šokių šventėse. 
Prisipažinsiu, šioje srityje tu
riu didelę patirtį ir manau, 
kad patikėtas vyr. meno vado
vės pareigas gerai atliksiu. 

— Kas yra tikrieji šios šven
tės rengėjai? 

— Septintosios Tautinių šo
kių šventės, vykstančios lie
pos 1 d. Clevelande, rengėjai 
yra Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės ir Lietu
vių tautinių šokių institutas. 
Šia proga noriu pažymėti, kad 
Lietuvių tautinių šokių insti-

tautinių šokių grupes. Turėsi
me progą pasigėrėti vaikų, 
moksleivių, studentų ir vete
ranų šokiais. Bendrai pa
ėmus, į kvietimą registruotis 
atsiliepė beveik visos institu
tui priklausančios grupės ir 
Clevelando "Grandinėlė". Tu
rėjome problemų visas grupes 
šventėje sutalpinti, tačiau kai 
kurios grupės vėliau dėl įvai
rių priežasčių šventėje daly
vauti negalės, tai į jų vietas 
kviečiame rezerve likusias. 

— Ar Ši šventė savo pobū
džiu skirsis nuo ankstyves
niųjų, jeigu taip, tai kuo? 

— Kadangi kiekvienai šven
tei yra kitas meno vadovas, 
tai ir pati šventė savo charak
teriu ir nuotaika skiriasi vie
na nuo kitos. Mūsų tautinis šo
kis yra mūsų kultūros perlas, 
tautos istorija, tai jis negali 

— Koks būtų Jūsų žodis lie
tuvių visuomenei? 

— Mūsų gražusis jaunimas 
— tautinių šokių šokėjai dirba 
su meile, atsidėjimu ir viltimi, 
kad septintoji Tautinių šokių 
šventė būtų didžioji mūsų tau
tinės kultūros demonstracija ir 
praeitų sėkmingai. Visos mū
sų pastangos būtų veltui, jei
gu turėtume programą atlikti 
nesulaukę žiūrovų. Būtų dide
lis nusivylimas ir jaunimui. 
Tad mano pageidavimas — 
neapvilkite mūsų jaunimo. Ši 
tautinių šokių šventė tebūnie 
kiekvieno iš mūsų pasididžia
vimas. Patys joje dalyvau
kime ir kvieskime kitatau
čius joje dalyvauti. Tegul ši 
šventė būna mūsų visų pa
stangų vaisius. Tegul ja gėrisi 

ŽMOGAUS TĖVAI 
Žmogus tampa dieviškosios 

kūrybos bendradarbiu. J am 
Dievas paveda garbingą už
davinį: pripildyti žemę ir ją už
valdyti. Apaštalas šv. Paulius 
šią žmogaus didybę taip nusa
ko: "Ne angelams Dievas pa
jungė ateities pasaulį, apie ku
rį kalbame. Kažkas kažkur yra 
liudijęs: Kas yra žmogus, kad 
jį atsimeni, kas Žmogaus Sū
nus, kad juo rūpiniesi? Pada
rei jį ne ką mažesnį už ange
lus, d idybe ir garbe jį 
apvainikavai, visa pajungei jo 
v a l d ž i a i " (Žyd. 2, 5-8). 

Dėl to Adomo šonkaulio — 
čia nėra senovės biologo atra
dimas, o tik žydų pranašo san
tuokinės vienybės pabrėži
mas. Santuokoje vyras ir 
moteris prigimties atžvilgiu 
yra lygūs. Lytinis skirtumas 
nenaikina lygybės, bet sudaro 
bazę savitarpiniam asmeny
bės tobulinimui ir praturtini
mui. Tarp neprotingų gyvių 
žmogus negali rasti padėjėjo į 
jį panašaus. Tik moteris yra jo 
gyvenimo bendrininkė. Vie
nybė jų tarpe yra tokia tamp
ri, kad jų tarpe nelieka nei fi
zinio, nei psichinio skirtumo. 

Vėliau šv. Paulius santuoką 
pavadins „didele paslaptimi" 
(Ef.5,32). Šonkaulio vaizdas 
reiškia moters lygybę, vyro ir 
moters santuokoje tamprią ir 
neišardomą vienybę. Atkreip
tinas dėmesys ir į tai, kad Šv. 
Raštas nekalba apie moters 
kūno suformavimą, o tik apie 
savitarpinį dviejų lyčių santy
kį, nieko nesako kokiu būdu 
buvo suformuota pirmoji mo
teris. Šonkaulio vaizdas apie 
tai nekalba ir nereiškia iš viso 
pirmosios moters atsiradimo. 

Ar visi žmonės yra kilę iš 
Adomo ir Ievos? 

Šiuo klausimu yra dvi teori
jos: monofiletinė — visi žmo
nės kilę iš pirmosios poros — 
Adomo ir Ievos, ir polifiletinė 
— buvę žmonių dar prieš Ado
mą ir Ievą. Šios antrosios teo
rijos pradininkas buvo pran
cūzų kalvinistas Izaokas de la 

ir pavergtosios tėvynės sūnūs 
ir dukros ir tegul jiems ši šven
tė neša viltį į lietuvių tautos 
laisvės rytmetį. Ši šventė te
liudija tėvynei ir laisvajam pa
sauliui, kad mes esame kūry
bingi, darbštūs, savo tėvynę 
mylintys ir savo kultūrą puo
selėjantys lietuvių tautos sū
nūs ir dukros. Mes šokėjai 
neapvilsime. 

Dėkoju Jadvygai Reginie-
nei už malonų pokalbį ir lin
kiu sėkmės, kad šokių šventės 
dalyviai savo uždavinį atlik
tų. 

Peyrėre 1655 m. Jis, remda
masis klaidingu Šv. Rašto su
pratimu apie žmogaus kilmę, 
skelbė, kad pirmasis Dievo su
tvertas žmogus buvęs ne Ado
mas, o grupė žmonių, paplitu
sių ant žemės, iš kurių yra 
kilusios įvairios rasės. Tik vė
liau Dievas sukūręs Adomą ir 
Ievą, iš kurių kilo ne visa žmo
nių giminė, o tik žydų tauta. 

Šią Peyrėre teoriją tuojau pa
neigė tiek katalikai, tiek pro
testantai. Ji buvo pasmerkta 
pop. Aleksandro VII. Paga
liau jos atsisakė ir pats Peyrė
re tapęs kataliku ir pasmerkęs 
savo klaidą. 

Ar galėjo būti tikri žmonės 
anksčiau už Adomą? Sakome 
tikri žmonės, tai turį protą ir 
laisvą valią, o ne tik gyvuliai 
turintieji kūną, panašų į žmo
gų. Padarykime dvi hipotezes: 
arba tie priešadominiai žmo
nės jau gyveno, kai buvo su
kurtas Adomas, ir po jo, arba 
jie visiškai išnyko pirma negu 
buvo sutvertas Adomas. 

Pirmoji hipotezė nėra suderi
nama su Apreiškimu ir Baž
nyčios mokslu. Šv. Raštas ir 
Bažnyčia moko, kad visi žmo
nės, gyvenantieji ant žemės po 
Adomo, yra natūraliu gimimu 
kilę iš jo. Taigi nėra nė prieš-
adominių žmonių, kurie būtų 
dar gyvenę ir po Adomo su
tvėrimo. Tokių priešadominių 
žmonių nėra jokių buvimo 
ženklų. Net ir mokslas negali 
pasakyti, kurie žmonės gyve
nę prieš Adomą, kurie po jo. 

Antroji hipotezė — prieš
adominiai žmonės visiškai bu
vo išnykę, kada buvo sukur
tas Adomas, griežtai imant, 
nėra priešinga tikėjimui, ta
čiau ji neturi jokio pagrindo 
nei Šv. Rašte, nei mokslo sri
tyje. Todėl, jei ir teoretiškai 
galima, nėra verta dėmesio, 
kaip neturinti jokio realaus pa
grindo. 

Šių laikų mokslininkai yra 
linkę kildinti visus žmones iš 
vienos poros dar ir dėl to, kad 
viso o žmonių rasės turi tą pa
čią kraujo grupę. Dėl to yra 
galimos santuokos tarp įvai
rių žmonių rasių. Tad biologi
niu požiūriu visi žmonės suda
ro vieną rūšį. O tas rodo ir jų 
bendrą kilmę. Netgi moks
lininkų manymu išnykusios 
rasės yra buvusios tos pačios 
kraujo grupės, kokią žinome 
šiandien. 

Santvarkos reforma bus tik 
tada vertinga, kuomet jai 
praskins kelią ir ją lydės šir
džių reforma. 

Emile Suhard 

SU PALAPINE 
I ACADIĄ 

GRA2INA K R I A U Č I Ū N I E N Ė 

tarpu karalius nieko apie tai nežinojo ir jokio įsaky
mo nebuvo davęs). 

Atvykus anglų laivams, daugiau kaip 6,000 
gyventojų buvo išvežti, neretai tėvai atskirti nuo 
vaikų, vyrai nuo žmonų. Tarp 1756 m. ir 1762 m. 
dar 2,000 gyventojų buvo deportuoti. Vieni atsidūrė 
Massachusetts, Pennsylvania, N. Carolina, Vir-
ginia, Maryland, Georgia ir Louisiana gubernijose. 
Kiti buvo grąžinti į Angliją, vėliau persikėlė į 
Prancūziją. 

Atkreipiant dėmesį į anų dienų transportaciją, Acadiens buvo priversti prisiekti ištikimybę 
Anglijos karūnai Jie sutiko su sąlyga kad galės X e n ^ ^ ^ ^ Į ^ 1 ^ra^y^ šeimlTėl sus! 

tiko. Gaila, neturiu ištrėmimo proklamacijos nuora-būti neutralūs karo atžvilgiu — nekovos priel 
prancūzus, indėnus ar anglus. Kurį laiką ši išimtis ^toriante^Tuteto^ koks"maistas leidžiamas" ir 
jiems buvo ieista, tačiau 1729 metais įsisteigė Hali-
fax miestas ir uostas, atvyko daugiau gyventojų i i 
Anglijos ir Acadiens svarba krašto išlaikymui nyko. 
1755 metais Nova Scotia gubernatorius Charles 

kiek savaitei jo galima pasiimti. Kiek atsimenu, 
perskaičius šią proklamaciją muziejuje, vyras galė
jo turėti 5 sv. miltų ir 2 sv. sūdytos kiaulienos — 
riebalų vienai savaitei. Kelionei ilgiau užtrukus, 

Šią linkmę daugiausia įtaigojo Henry VVads-
worth Longfellow poema „Evangelinę", kurioje 
aprašyta šių žmonių pastoralinis gyvenimas, 
ištrėmimo žiaurumai. Poemos herojė Evangelinę, 
atskirta nuo savo sužadėtinio, daug metų jo ieškojo. 
Pagaliau praradus viltį, įstojo į vienuolyną. Kartą, 
mieste siaučiant baisiai epidemijai, beslaugydama 
sergančius, mirštančiųjų tarpe rado ir savo sužadė
tinį. Poema išspausdinta 1847 metais, ir pirmos eilu
tės „This is the forest primeval. The murmuring 
pines and the hemlocks, bearded with moss, and in 
the garments green..." labai primena A. Baranaus
ko „Anykščių šilelį", parašytą 1858-1859 metais. 

Parko muziejus pastatytas toj'vietoj, kur prieš 
200 su viršum metų Acadiens atsisakė prisiekti 
ištikimybę, o juos ištrėmus bažnyčia buvo sudegin
ta. Muziejuje galima pasijusti kaip lietuviškoje 
pirkioje — vienos sienos eksponatai atvaizduoja, 

Lawrence užėmė Fort Beausėjour fortą ir gynėjų n e b u V Q n u m a t y t a tremtiniams maisto atsargų kaip linai auginami ir išdirbami, kol tampa siūlais, 

Kai kuriems gyventojams pasisekė pasislėpti ir 
persikelti į prancūzų zoną, dabartines New Bruns-
wick ir Quebec provincijas. Nugalėjus prancūzus, 
1762 metais Acadiens buvo laikomi nebepavojin
gais anglams ir jiems buvo leista grįžti atgal. 

Brazilų pare i šk imas 
m 

«— Brazilijos krikščioniškųjų 
Bažnyčių Taryba šiais metais 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
bendru pareiškimu kreipėsi į 
visus krašto tikinčiuosius. 
Brazilijos krikščionys yra 
raginami žodžiais ir darbais 

'—liudyti Kristų, kuris yra 
vienintelis tikrosios vilties 

tarpe rado 200 Acadiens, kurie teisinosi, kad buvo p-^ijy—o 
priversti kovoti prieš anglus. Nors pulkininkas w \™ 
Robert Monckton buvo įsitikinęs, kad Acadiens čia 
prievarta buvo suvaryti, tačiau gubernatorius Law-
rence (jau pasižymėjęs savo žiaurumu) nieko nepai
sė ir nutarė nedelsiant visus Acadiens, kurie nepri
sieks ištikimybės, be jokių išimčių i i čia pašalinti. 

1755 rugsėjo 2 d. paskelbė proklamaciją,. Tačiau jų žemes jau buvo perėmę anglai, tad retas 
reikalaujančią visiems Acadiens vyrams susirinkti kuris pajėgė Čia įsikurti. Dalis susispietė St. Joseph 
gyvenamojo rajono bažnyčiose. Susirinkusiems miestelyje (anksčiau minėta) ir įkūrė savo kolegiją, 
buvo duotas ultimatumas. Visi atsisakė prisiekti Tautinį susipratimą puoselėjo kunigai ir moraliai 

, . „ , , besąlyginę ištikimybę Anglijai, nes karui kilus turės Padėjo išsilaikyti katalikų Bažnyčiai, nors buvo 
mases. Visų krikščionių parei- kovoti prieš savo gimines, dabar gyvenančias protestantų anglų diskriminuojami. Tačiau savųjų 
ga kovoti už žmoniškesnę prancūzų zonoje. Tai išgirdęs generolas davė įsaky- kunigų remiami skverbėsi į politiką, įgavo daugiau 
visuomeninę santvarką, ku- mą visus deportuoti į Naujosios Anglijos žemes, jų J*isių. 1 9 Šimtmečio vidury kilo tautinis renesansas, 
rioje pastoviai įsigalėtų sodybas sudeginti, o jei kas juos bandys remti, ir tų kai ne tik politikoj ir moksle pasižymėjo, bet, jų 
t a rpusav io b r o l i š k u m a s , visą turtą sunaikinti. (Pastaba: gubernatorius skriaudai išgarsėjus, susikristalizavo tautinė 
teisingumas ir laisvė. skelbė šiuos įstatymus Anglijos karaliaus vardu tuo samprata ir susiformavo atskira kultūra. 

nešėjas pasauliui. Taryba taip 
pat kviečia krašto krikščionis 
neužmerkti akių prieš didelį 
vargą, kurį vis dar patiria 
plačios Brazilijos gyventojų 

kurie audžiami čia pat padėtose staklėse. Toliau iš 
medžio pagaminti baldai, kurpės. Muziejaus sode — 
Evangelinos statula. Už sodo kalvė ir gražūs vaiz
dai padeda suprasti buvusių gyventojų darbą, šiuos 
laukus atkovojant nuo sūraus vandens. 

Laivu per Fundy įlanką 
Įspūdžių pilni važiuojame toliau į rytus, planuo

dami apsistoti Digby Neck iškyšuly. Pakeliui, pagal 
brošiūrą, yra įdomus muziejus ir autentiškas vėjo 
malūnas Bear River miestely. Laiko turėdami, 
užsukome ir tikrai gailėjomės. Muziejus uždarytas, 
mat. buvo privačiam name, ir šeimininkė buvo išvy
kus. Malūnas iš lauko gerai atrodė, tačiau viduj 
beveik nieko, tik pora nuotraukų, neva pradėta 
steigti muziejus. Išgarsinti namai ant kuolų jau 
daugumas sukritę į vandenį. 



* • ' 
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Arkivyskupas J. Hickey su Washingtono, D .C. lietuvišku jaunimu. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVOS ŠVENTĖ 

TAUTINĖJE 
ŠVENTOVĖJE 

Sekmadienį, kovo 4 dieną, 
Lietuvos vardas ryšium su šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktimi garsiau negu bet 
kada per daugelį metų pasau
liui nuskambėjo iš Romos. Tą 
dieną Lietuvos vardas šalia ki
tų vietų plačiai buvo minimas 
ir Amerikos katalikų tautinėje 
Nekalto Prasidėjimo švento
vėje VVashingtone. Tą dieną 
lietuvių specialus komitetas, 
vadovaujamas Jono Vait
kaus, Amerikos katalikų tau
tinėje šventovėje užprašė Mi
šias šv. Kazimiero sukakčiai. 
Jas koncelebravo pats Wa-
s h i n g t o n o a r k i v y s k u p a s 
James Hickey. Po iškilmingų 
Mišių, pasimeldus toje pačioje 
Šventovėje lietuvių įrengtoje 
Šiluvos Dievo Motinos koply
čioje, gretimame Amerikos ka
talikų universitete įvyko šv. 
Kazimiero minėjimas su reto 
kūrybinio grožio menine prog
rama. Minėjime trumpą žodį 
tarė ir į jį užsukęs Washingto-
no arkivyskupas. 

Renkantis į Mišias milžiniš
koje šventovėje, kurioje dau
geliui JAV gyvenančių lietu
vių y r a tekę l a n k y t i s , 
lietuviams buvo rezervuoti 
suolai šventovės priekyje. 
Kadangi į 12 vai. Mišias susi
rinko gerokai per tūkstantį 
maldininkų, jų tarpe dalyva
vę apie 150 lietuvių tesudarė 
tik mažumą. Pasigirdus var
gonų garsams, arkivyskupą J. 
Hickey prie altoriaus atlydėjo 
kunigai, šventovės choro na
riai ir Mišių lektoriai — tauti
niais rūbais pasipuošusi Dai
va Šimonytė-Miller ir istorijos 
mokslų doktorantas Viktoras 
Nakas. Prieš pradėdamas Mi
šių auką, arkivyskupas tarė 
trumpą žodį, primindamas 
šios dienos šventę ir faktą, 
kad tik prieš kelias valandas 
Šv. Petro bazilikoje Romoje 
pats popiežius atnašavo Mi
šias Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero 500 m. mirties proga. 
Arkivyskupas pasveikino lie
tuvius, priminė jų nemažą įna
šą Šios šalies gyvenime ir kvie
tė melstis už brohus bei seses 
Lietuvoje, kur tikėjimas yra 
persekiojamas. Po arkivysku
po žodžio prasidėjo Mišios, ku 
rių metu giedojo rinktinis tau
tinės šventovės choras, 
aukojimo metu pagiedojęs ir 
šv. Kazimiero mėgiamiausią 
giesmę — "Omni Die dic 
Mariae". 

Pamokslą apie šv. Kazimie
rą, jį deramai įstatęs Lietuvos 
istorijos rėmuose, pasakė sve
čias iš Pennsylvanijos. JAV 
gimusios lietuvės motinos sū
nus kun. Kazimieras Stevvart, 
puikus pamokslininkas, gerai 
žinąs Lietuvos istoriją iki da
barties dienų. Pamokslinin
kas ypač akcentavo Lietuvos 
šventojo atsidavimą varg
šams. Kadangi šventovę buvo 
užpildę ne tik baltosios, bet ir 

kitų rasių Žmonės, tikėkime, 
kad nemažai pamokslo deta
lių, o taip ir Lietuvos vardas jų 
mintyse giliau įstrigo. 

Pasibaigus Mišioms ilga 
procesija nuo didžiojo švento
vės altoriaus nuėjo į lietuvių 
Šiluvos Dievo Motinos koply
čią. Į ją tetilpo gal koks dvide-
šimtadalis visos minios. Kop
lyčioje, kuri savo meniniu 
didingumu teikia garbę vi
siems lietuviams, arkivysku
pas su palyda pasimeldė ir po 
to buvo sugiedota giesmė 
"Marija, Marija". 

• 

Aukojimo procesiją sudarė 
tautiniais rūbais pasipuošęs 
Washingtono jaunimas. Mišių 
skaitymus atliko abu anks
čiau minėti lietuvių atstovai. 
Skaitymai atlikti angliškai ir 
lietuviškai. Kai vėliau po Mi
šių arkivyskupas su tauti
n ia is rūbais pas ipuošusiu 
l i e tuv ių j a u n i m u n u s i 
fotografavo, pak lausė jų 
ar jie moka lietuviškai kalbė
ti. Visi jie balsu atsakė, kad 
taip. Tai paskatino arkivys
kupą vėliau minėjime pasa
kyti lietuviams netikėtai mie
lą žodį. 

AIRIS A R K I V Y S K U P A S 
IR LIT. MOKYKLOS 

Kol pasibaigė Mišios ir susi
kaupimo valandėlė lietuvių 
koplyčioje, priartėjo 2 vai. p.p., 
šv. Kazimiero minėjimo-
akademijos laikas. Akademi
ja vyko čia pat prie šventovės 
esančio Katalikų universiteto 
jaunimo studijų centro salėje. 
Patogios patalpos gautos ta
me pat universitete dėstančio 
dr. A. Sužiedėlio dėka. J minė-
jimą-akademiją suplaukė per 
šimtas asmenų, jų tarpe ir bū
rys VVashingtono Lietuvos Vy
čių. Akademiją atidarė Šios 
šventės rengimo komisijos 
pirm., plačių užmojų Jonas 
Vaitkus, o akademiją anglų 
kalba pravedė Baltųjų rūmų 
įstaigos santykiams su visuo
mene direktoriaus pavaduoto
jas Linas Kojelis. Penkiolikos 
minučių paskaitą apie šv. 
Kazimierą anglų kalba skaitė 
dr. K. Jurgėla. Trumpą žodį ta
rė Lietuvos atstovas Washing-
tone dr. S. Bačkis, painfor
muodamas, kas prieš kelias 
valandas vyko Šv. Petro bazi
likoje Romoje. Po to į minėji
mą užsukus arkiv. J. Hickey, 
jis buvo paprašytas tarti žodį. 
Na. ir sulaukėm, ko nesitikė-
jom išgirsti iš airių kilmės ar
kivyskupo. Pirmiausia arki
vyskupas prisiminė savo 
pažįstamus lietuvius — arkiv. 
Salatką, kun. O. Kijauską. Po 
to atskleidė įspūdžių, kai 1974 
m. jis su seminaristų ekskur
sija lankėsi Sovietų Sąjungo
je, kaip aplankė vienintelę 
Leningrade esančią katalikų 
bažnyčią, kurioje daugumą su
darė lietuviai, kaip jų — eks
kursantų — kišenėse nebeliko 
nei vieno rožančiaus, nei vie
nos maldaknygės, nes viską 

Nuotr. D. Bieliauskaitės 

teko palikti tenykščiams ti
kintiesiems. Baigdamas žodį, 
arkivyskupas džiaugėsi lietu
vių jaunimu, kad jie išlaikė sa
vo tėvų kalbą, gyrė šeštadie
nines lit. mokyklas ir ragino 
jas visomis išgalėmis toliau iš
laikyti. Tokie skatinantys žo
džiai, išplaukę ir airio arki
vyskupo lūpų, buvo palydėti 
smarkiais plojimais. 

KŪRYBINIS 
DEIMANČIUKAS 

Vyresniosios kartos Chica-
gos gyventojai dar gerai prisi
mena 1950-52 metus Chicago-
je. kai ten kūrybingais 
spektakliais reiškėsi rež. Jur
gio Blekaičio vadovaujama 
"Atžalyno'' teatralų grupė, lie
tuvių scenai išauginusi akt. 
Joną Kelečių ir dar kai ku
riuos. Po daugelio metų, štai, 
Washingtone rež. Jurgis Ble-
kaitis kartu su amerikiečių 
universitete dramos studijas 
baigusia Sigita Naujokaitiene 
buvo paprašyti šiai akademi
jai paruošti meninę dalį. Abu 
pasirinko inscenizuoti rašy
tojo A. Vaičiulaičio šv. Kazi
miero tema apsakymą "Gar
dino pilyje", jį papildę J. 
Augustaitytės-Vaičiūnienės ei
lėraščiais. 

Abu teatralai, pilni kūrybi
nių polėkių ir originalios vaiz
duotės, sceną dekoravę dail. Z. 
Kolbos šv. Kazimiero spalvo
to vitražo skaidre, įvedę muzi
kos, laikrodžio dūžių, giesmių 
ir liaudies dainų niuansus, 
taip pat pritaikę apšvietimą, iš 
to neilgo apsakymo ir kelių ei
lėraščių padarė tikrą meno kū
rinį, žiūrovams suteikusį daug 
estetinio pasigėrėjimo, susi
laukusį nuoširdžių plojimų ir 
daug padėkos žodžių, ypač, 
kai jis baigėsi ir šiems lai
kams prasmingais žodžiais: 
"Jis išneš tėvynę ir vėl jau
nais pečiais..." 

Tas tik 20-tie8 minučių kūri
nys, gavęs nemeluotą meninį 
apdarą, man, o gal ir kitiems, 
po 30 metų vėl padvelkė Chi-
cagos "Atžalyno" vėjeliu bei 
anų metų prisiminimais, žino
ma, ir kartu sveikinant žiūro
vų tarpe buvusį rašyt. A. Vai
čiulaitį. Kūrinį "Gardino 
pilyje" atliko skaitytojai S. 
Naujokaitiene ir J. Blekaitis. 
Taip pat buvo iš juostos įves
tas Romo Sakadolskio sodrus 
balsas. Garsą tvarkė Linas 
Rimkus, o šviesas — Gražina 
Blekaitienė. 

Taip praėjo vienas įspūdin
gųjų minėjimų tiek šventovė
je, tiek ir universiteto salėje. 
Tuo tarpu Washingtono lietu
viai jau atvirai kalba, kad ir 
mums reikalingas savas lietu
vių teatras, nes minėjime bu
vo aiškiai pademonstruota, ko
kių teatrinų jėgų čia esama. 
Tik bėda, kad jų permažai. 

SAVO ŠVENTOJO 
GARBEI 

Nežinau, ar kuris kitas lie
tuviškas lizdas įdėjo daugiau 
širdies į šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakties minėji
mą, kaip mūsų šventojo vardo 
Los Angeles parapija. Kelias 
dienas prieš šventę atvykęs 
svečias pranciškonas Tėvas 
Leonardas Andriekus pravedė 
ta tema gilius pokalbius, išsa
miai paliesdamas šio jauno 
šventojo gyvenimą ir sieda
mas jį su dabarties jaunimu. 

Ypač prasmingą įnašą į iš
kilmę padarė lietuviškoji mo
kyklėlė. Jau penktadienį para
pijos salėje buvo paminėtas 
šv. Kazimieras kasdieninės 
mokyklos, bet mūsų šeštadie
ninės mažieji lietuviukai pasi
ruošė šiai dienai žymiai anks
čiau. Mat mūsų prel. J. 
Kučingis pasiskelbė būsiąs 
mecenatas jaunimo rašinių 
konkursui šia tema. Laimėto
jai buvo paskelbti šeštadienį 
per tradicines vėliavos pakėli
mo iškilmes stebint visai mo
kyklai, tėvams ir mokyto
jams; jiems buvo įteikti 
sidabriniai šv. Kazimiero me
daliai, piniginių premijų įtei
kimą paliekant pavasario 
šventės dienai. Štai mūsų jau
nieji literatai: Živilė Tomkutė, 
Tauras Radvenis, Vilija Že-
maitaitytė ir Tanya Baraus
kaitė. Džiaugiamės jais! 

Didysis šv. Kazimiero mir
ties sukakties minėjimas pra
sidėjo iškilmingomis pamal
domis to pat ies v a r d o 
bažnyčioje. 2monių suvažiavo 
tiek, kad netilpo bažnyčioje ir 
išsiliejo į visą šventorių. Matė
me veidus, kuriuos seniai be
buvome regėję, kurių kelionė 
skaitoma ne dešimtimis, bet 
šimtais mylių. Labai daug jau
nimo ir viduriniosios kartos. 
Organizacijų nariai unifor
muoti, daugelis moterų ir mer
gaičių tautiniais drabužiais. 
Nuotaika šventiška pakili, pa
garbiai įnešant organizacijų 
vėliavas. Akį vėl džiugino mo
kyklėlė su savo vėliavnešiais 
abiturientais: Romu Jarašū-
nu, Gaile Radvenyte ir jau
niausia mokytoja Dalyte Trot-
manaite, Bern. Brazdžionio 
dukraite. 

šv. Mišios buvo itin iškil
mingos, dalyvaujant visiems 
keturiems mūsų kunigams: 
prel. J. Kučingiui, prel. P. 
Celiešiui, prel. Bartuškai, kun. 
A. Olšauskui. Šia ypatinga 
proga turėjom ir labai aukštą 
svečią — kardinolą T. Man-

nig. Giedojo choras, vadovau
jamas Br. Budriūno; solistai 
Vita Vilkienė ir Rimtautas 
Dabšys. Jautrų pamokslą pa
sakė Tėvas L. Andriekus. 
Ypač jaudinančiai veikė dova
nų nešimas, kai kardinolui 
Manning buvo įteiktas Šv. 
Kazimiero medalis ir graži lie
tuviškais raštais austa stula. 
Nevieno akyse žibėjo ašaros, 
— aš žinau, kas išspaudė 
manąsias — tai mūsų tautos 
nuoširdus pamaldumas, nuo
lankus nusiteikimas kitam 
žmogui, pasitikėjimas Dievo 
kibirkštimi žmogaus sieloje. 

Kardinolo Manning žodžiai 
buvo taupūs ir ganytojiški, 
kaip ir pridera svarbiai as
menybei. Kvietė jaunimą pa
kelti akis į savo šventąjį ir 
prašyti pagalbos nepasimesti 
šiame ties bedugnės briauna 
stovinčiame pasaulyje. Tik 
vieną momentą suskambėjo 
jautri styga, kai pasisakė esąs 
airis ir puikiai suprantąs mū
sų jausmus tironijos ir prie
spaudos atžvilgiu, didelei vals
tybei bandant per amžius 
primesti savo valdžią mažes
niesiems. Kalbėjo ir general. 
konsulas V. Čekanauskas. 

Šv. Mišių pabaigoje kar
dinolas Manning palaimino 
susirinkusius ir po Lietuvos 
himno ir šv. Kazimiero gies
mės visi parapiečiai su vado
vybe ir svečiais, jauni ir seni, 
uniformuoti ir paprasti, susto
jome nuotraukai savo bažny
čios fone. Šventė gi buvo tę
siama parapijos salėje prie 
nesibaigiančių pokalbių ir vai
šių, kurias paruošė mūsų pa
rapijos moterys. 

RKV 

PRISIMINĖ MIRUSI 
DRAUGIJOS STEIGĖJĄ 

Vasario 26 d. Lietuvos Duk
terų d-jos Los Angeles skyrius 
gražiai prisiminė savo organi
zacijos steigėjo a.a. kun. dr. F. 
Gurecko mirties sukaktį. 

Minėjimas buvo pradėtas 8 
vai. ryto šv. Mišiomis už Jo 
sielą Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Mišių 
metu jautriai solo giedojo d-jos 
narė Ona Deveikienė. Dalyva
vo didokas narių būrys. Po šv. 
Mišių visos rinkosi į parapijos 
salę ir sėdosi prie gražiai pa
ruoštų stalų. 

Minėjimą pradėjo L.A. sky
riaus vicepirmininkė Elena 
Skirmantienė, pavaduodama 
išvykusią pirmininkę Aldoną 
Audronionę. Įvadiniame žody
je ji paminėjo šio susirinkimo 

tikslą — prisiminti organiza
cijos įsteigėją a.a. kun. F. Gu-
recką ir jo kilnias idėjas. Pla
čiau apie jį kalbėjo Lionė 
Vilimienė, viena iš pirmųjų 
L.A. skyriaus steigėjų ir pir
moji šio skyriaus pirmininkė. 
Sesė Lionė pasidalino savo 
prisiminimais apie kun. Gu-
recką ir jo skatinimą įsteigti 
skyrių. Priminė jo pilnas gera
širdiškos meilės artimui, pa
galbos teikimo idėjas, kurio
mis vadovaudamasis , jis 
įsteigė šią draugiją. Kalbėtoja 
priminė kun. F. Gurecko troš
kimą, kad ši organizacija pa
dėtų kiekvienam pagalbos rei
kalingam ir jos prašančiam 
lietuviui,-vei, nežiūrint jo reli
ginių ar politinių įsitikinimų. 
Svarbiausia padėti tam, kuris 
yra čia pat ir vargsta vargo ar 
nelaimės prislėgtas. Padėti ne-
vien pinigais, bet ir geru žo
džiu, patarimu, paguoda ar ap
lankymu. 

Aldona Činikienė pasidalijo 
prisiminimais apie kun. Gu-
recką, kuris buvo jos šeimos 
artimas bičiulis. Ji prisiminė 
jo nepaprastą meilę artimui ir 
norą ištiesti pagalbos ranką 
vargstančiam. 

Galiausiai kalbėjo narė 
Karolė Klimavičienė, kuri jau
dinančiai pasakojo apie Lietu
vos Dukterų d-jos gerus dar
bus, kuriuos ji pati patyrė 
netolimoje praeityje, dėkojo vi
soms ir džiaugėsi dabar pati 
galėdama būti šios d-jos nare. 

Minėjimas baigtas vaišė
mis, kurių pradžioje maldą 
prieš valgį sukalbėjo sesė 
Marytė Grušienė. Dar pusva
landis prabėgo besišnekučiuo
jant apie draugijos veiklą ir 
ateities planus. 

Irena Vilkienė 
DVIEJŲ 

MENININKIŲ 
KONCERTAS 

Žymių Los Angeles lietuvių 
menininkių — solistės Birutės 
Vizgirdienės ir pianistės Rai-
modos Apeikytės dainos ir mu
zikos koncertas įvyks šešta
dienį, kovo 24 d., 7:30 vai. vak, 
latvių parapijos salėje, 1955 
Rivereide Drive, LA. Abi 
menininkės atliks savo mė
giamiausius kūrinius. Tai bus 
aukšto lygio meno vakaras į 
kurį kviečiami visi lietuviai ir 
kitų tautybių meną mėgstan
tys asmenys. 

(Nukelta į 6 psl.) 

• 
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KUN. VYTAUTO BAGDANAVIČIAUS 
originaliai paruošti sekmadienių Mišių komentarai, perduo
dami Margučio radijo laidose, yra susilaukę plataus .susi
domėjimo. Daugelis klausytojų yra pareiškę pageidavimą, 
kad šie komentarai būtų išleisti knygos formoje, ir jais 
galėtų pasinaudoti ir kitur gyvenantys. 

Ateitininkų medikų korporacija „Gaja", šiuos komen
tarus įvertindama, jų autoriui yra paskyrus 500 dol. premi
ją. Margutis, remiant „Gajos" korporacijai, rįžtasi juos 
išleisti knygos formoje. 

Trijų metų Komenta rų ciklas, parašytas remiantis 
naujomis teologinėmis studijomis ir II Vatikano susirinki
mo dvasia, atseis ne mažiau kaip 15 dol. Tačiau kas atsiųs 
10 dol. iki birželio 30 d., tiems knyga bus pasiųsta, kai tik 
išeis, be primokėjimo. Lietuviškos religinės kultūros rėmė
jai, kurie parems šį leidinį ne mažiau kaip 50 dol., bus 
įrašyti knygon, kaip leidėjai. 

Pinigus su tiksliu adresu siųsti Margučiui, 2422 W. 
Marąuet te Rd., Chicago, IL 60629. 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125.00 
Vinco Krėvės Raitei 6 tomai $32.60 
I i mano atsiminimų — Petras Klimas $13.25 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
Užsakymus siusti: J. Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 
*e*e**awmaweamamar**m Wa%įajpa,pji r 

Meilė yra greita, nuoširdi, 
švelni, išmintinga, tvirta, 
kantri, ištikima, pastovi, kil-
niadvasė, niekad neieškanti 
savęs, nes kai tik pradedama 
ieškoti savęs, nustojama my
lėti. 

Tomas Kempietis 

i nim N ^ 

Veda KAZE BRAŽD2IONYTE 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos i8 WCEV stoties 
1450AM banga. 

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 
p.p. iš WTIS stoties_,lĮ10 banjja. 

hoenix: Šeštadieniais! 12:30 vai. p.p., 1540 AM bang 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago, IL 

,60629. elefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 
35 

'"^č* 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Gegužes 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Los Angele* lietuviai po iškilmingų šv. Kazimiero 500 mir
ties sukaktie* minėjimo pamaldų prie 9v. Kazimiero para
pijos bažnyfiios. I-moje eil. iš k.: kun. A. Olšauskas, Tevaa 
Leonardas Andriekus, OFM., kardinolas T. Manning, prel. J. 
Kučingis, prel. P Celiešius ir prel V. Baltuška. 

Nuotr. L. Kanto 

VIENOS SAVAITĖS A,Gegužės 21 Rugsėjo 10 
V 'Liepos 10 Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų Ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų ištaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikian t ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 



VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 
DIENOS MINTYS 
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R I T A L I K A N D E R Y T Ė 

R e d a g u o j a G i n t a R e m e i k y t ė , 2 3 0 E. Ontar io , Apt. 902 , Chicago, IL 6 0 6 1 1 Tel . 642-7227. 

PLJS 
KUR 

K o k i e u ž d a v i n i a i l a u k i a 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos po šio kongreso? Naujajai 
PLJS valdybai siūlau, kad pirmu
tinis uždavinys būtų aiškus ir 
d e t a l i š k a s ve ik los krypt ies 
nustatymas. Reikėtų tą kryptį 
nustatyti ir viešai, pakartotinai 
skelbti tiek jaunimo, tiek ir 
vyresniųjų tarpe. 

D v i p l o t m ė s 

PLJS valdybos veikla turėtų 
būti nukreipta į dvi plotmes. Tas 
plotmes pavadinsiu mažumos 
plotme ir mas ių plotme. Iš šių 
pavadinimų galite atspėti, kam 
ve ik la sk ir iama. M a ž u m o s 
plotmei priklauso tokie dalykai, 
kaip lituanistiniai seminarai, 
literatūros konkursai, kultūros 
premijos jauniems kūrėjams. 
Masių plotmei priklauso politinė 
veikla ir „kultūriniai žaisliukai". 
Politinė veikla priklauso šiai plot
mei, nes nereikia jokio ypatingo 
talento ar lietuvių kultūros bei 
kalbos pažinimo į ją įsijungti, 
žodžiai „kultūriniai žaisliukai" 
apibūdina tuos neva kultūrinius 
renginius, kaip pvz. lietuvių 
balius, šokius, lengvesnio bopū-
džio koncertus. 

— KUR STOVI, 
TURĖTU EITI? 

PLJS valdybai būtina veikti 
abiejose plotmėse. Nutraukus ar 
nuvertinus veiklą pirmoje plotmė
je dėl to, kad ji faktiškai taikoma 
mažumai, būtų daroma didelė 
žala išeivijos lietuvių kultūros 
vystymuisi. Ilgainiui tai privestų 
prie Jaunimo sąjungos veiklos 
s u b a n a l ė j i m o . Be an tros io s 
veiklos plotmės irgi negalima 
apsieiti, jei nenorima, kad PLJS 
taptų dar daugiau elitine organi
zacija, negu j inai jau dabar yra. 
Jaunimo sąjunga dabar yra eliti
nė ne todėl, kad jos nariai yra 
snobai ar būtinai nori save išskir
ti iš savo bendramečių, o dėl to, 
kad sąjungos tautinės kultūros 
vertybėmis gyvena maža dalis 
išeivijoje gimusių jaunuolių. 
Politinė veikla ir kultūriniai 
ž a i s l i u k a i t u r i p o t e n c i a l ą 
pritraukti maksimumą tų lietuvių 
išeivių, kurie toms vertybėms 
pritaria ar bent joms nepriešta
rauja. Kuo didesnis lietuvių 
jaunuolių subūrimas kaip tik yra 
vienas iš sąjungos egzistavimo 
tikslų. 

Masės užangažavimas Jauni
mo sąjungai teikia teisėtumą 
visuomenės akyse. Be to, tai 
s u d a r o g a l i m y b ę s ą j u n g a i 
sustiprėti. Tačiau narių skaičiaus 
p a d i d ė j i m a s s a v a i m e d a r 
neužtikrintų finansinių šaltinių 
augimo. Lėšų telkimas Jaunimo 
sąjungai sudaro rimtą problemą. 
Teisingai sako tie bendruomenės 
vadai, kurie kritikuoja jaunimo 
sąjungą už tai , kad ji nori veikti 
savarankiškai, bet nėra finan
siškai savarankiška. Tas finan
s i n i s p r i k l a u s o m u m a s nuo 
Lietuvių Bendruomenės ne tik yra 
našta Bendruomenei, bet ir 
trukdo s ą j u n g o s brendimui . 
Jaunimui atėjo laikas pratintis 
pačiam aukoti ir rinkti lėšas iš 
plačiosios visuomenės. Pagir
tinas šio kongreso susirūpinimas 
tuo klausimu. Reikia tačiau 
pripažinti, kad Jaunimo sąjungos 
finansinis savarankiškumas bus 
sunkiai pasiekiamas tikslas. 
Betgi jis ga lės būti pasiektas, 
jeigu visi atstovai juo susirūpins 
ir užangažuos visuomenę, o ne 
paliks vien PLJS valdybai šį 
projektą vykdyti. Lėšas rinkti gal 
nelabai malonus darbas, bet jis 
itin svarbus. Be to, ateities 

V I K T O R A S N A K A S 

Bendruomenės vadai jo negalės 
išvengti. Kuo anksčiau pradė
sime pratintis, tuo lengviau bus 
ateity. 

Galima pritaikyti anksčiau 
minėtą dviejų plotmių veiklos 
planą visiems kraštams. Vietinės 
veiklos išvystymas antroje, t.y. 
m a s i ų p l o t m ė j e , yra p a t s 
svarbiausias iššūkis Jaunimo 
sąjungai šiuo metu. Jis taip pat 
buvo svarbiausias iššūkis per 
ketvirtąjį kongresą. Nežiūrint 
kokia stipri bus PLJS valdyba, 
kokia veikli bus krašto valdyba, 
jeigu dėmesio centru nebus vieto
vės jaunimo sąjungos skyrius, tai 
visa organizacinė struktūra liks 
trapi. 

Kaip ta vietinę veiklą reikėtų 
sustiprinti? Magiškų receptų jums 
negaliu siūlyti ir esu įsitikinęs, 
kad jų nėra. Ankstesniųjų 
kongresų atstovai manė, kad tie 
receptai egz is tuoja ir jautė 
atsakomybę juos surašyti. Tai 
padarę, kai kurie iš jų galvojo, 
kad tuo atidavė savo duoklę lietu
vybei. „Va, žiūrėkite, ką mes 
surašėme", — jie sakė. „Tik imki
te ir vykdykite. Mes savo dalį 
atlikome". Tie, kurie taip kalbėjo 
ar galvojo, nesuprato, kad fakti-
nai jie sunkų darbą buvo vos 
pradėję. Jokiu būdu nenoriu 
nuvertinti anų kongresų nutarimų 
ų svarbos. Jie sudarė svarbų teori
nį veiklos pagrindą. Deja, tie 
nutarimai neužangažavo pačių 
atstovų. Atstovai anuose kongre
suose tarė, kad „mes tikime j ,A' ir 
nutariame, kad reikia daryti ,B', 
bet netarė: „mes apsiimame 
įgyvendinti A ' ir atlikti uždavinį 
,B*. Dažnai jie tuos darbus 
užkraudavo PLJS valdybai. Tai 
buvo anų kongresų didžiausias 
trūkumas. Nutarimų vykdymui 
asmeniškas apsisprendimas yra 
už viską svarbiau. Ne tiek 
reikšminga, kokie nutarimai bus 
padaryti šiame kongrese, kiek 
svarbu, kad atstovai užsianga
žuotų toliau dirbti Jaunimo sąjun
goje. 

Asmeniškai apsisprendus už 
Jaunimo sąjungą, klausimas 
lieka: ką toliau daryti? Idėjų 
veiklai nesunku rasti anų 
kongresų nutarimuose. Be to, 
galima pasimokyti viens iš kito. 
Viena iš pagrindinių PLJS 
valdybos užduočių turėtų būti 
sekti paskirų kraštų Jaunimo 
sąjungų veiklą ir bandyti vieno 
krašto s ė k m i n g u s projektus 
skleisti po kitus kraštus. Pvz., 
Australija ruošia Romo Kalantos 
minėjimus. Kodėl Jaunimo sąjun
ga negalėtų iš australų pasimo
kyti? K a l a n t a simbolizuoja 
jaunimo idealizmą ir troškimą dėl 
laisvosios Lietuvos. Kalantos 
minėjimai galėtų tapti Jaunimo 
sąjungos svarbiausia švente po 
Vasario 16-tos minėjimo. Tai, tarp 
kitko, sudarytų gerą progą aukas 
rinkti Jaunimo sąjungos veiklai, 
panašiai kaip ir Vasario 16-tos 
minėj imuos renkamos aukos 
Bendruomenei ir Vlikui. Kiekvie
nas skyrius kiekviename krašte 
galėtų tuos minėjimus ruošti. 
Australijos Jaunimo sąjunga 
galėtų PLJS valdybai pasiųsti 
savo Kalantos minėjimų metme
nis bei prakalbų tekstus. Tada 
PLJS valdyba ar ryšių centras tą 
medžiagą galėtų padauginti ir 
pasiųsti kraštų Jaunimo sąjun
goms, kurios ją paskleistų tarp 
skyrių. Šio projekto sėkmingam 
vykdymui v i suose kraštuose 
nereikėtų daug organizacinės 
ve iklos pat irt ies ar didelių 
intelektualinių sugebėjimų. Reikė

tų tik geros valios ir daug juodo 
darbo. 

Tą patį būtų galima daryti su 
Australijos jaunimo radijo 
valandėlėmis ar Vokietijos jauni
mo spaudos paroda. Didžiosios 
Britanijos jaunimo laikraštis 
Lynes yra pavyzdys Australijai, 
JAV ir Kanadai, kaip efektyviai 
ir įdomiai galima pasiekti jauni
mą gyvenamojo krašto kalba. Tie 
trys kraštai galėtų iš Didžiosios 
B r i t a n i j o s p a s i m o k y t i , 
spausdindami medžiagą anglų 
kalba. 

Nesunku rasti kitų sveikintinų 
iniciatyvų, kurias P U S turėtų 
puoselėti . Pavyzdžiui, jeigu 
Argentinoje jau metus prieš 
kongresą jaunimas rinkosi kas 
penktadienį gilinti savo žinias, 
kodėl negalima tai pastoviai dary

ti po kongreso? Tas būrelis gale 
tų t a p t i l i t u a n i s t i k o s ar 
visuomeninės veiklos aptarimo 
būreliu. 

Kitas pavyzdys: Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo suvažia
vimas, įvykęs 1983 m. pradžioje, 
nutarė bandyti Lietuvos klausimu 
painformuoti Trečiojo pasaulio 
viešąją opiniją. Tai nepaprastai 
svarbi idėja ir mūsų lietuvių išei
vijos beveik neišbandytas veiklos 
laukas. Trečiasis pasaulis vis 
daugiau reikšmės įgauna, o 
lietuviai beveik visas savo jėgas 
koncentruoja į JAV-Vakarų Eu
ropos bloką. PLJS galėtų finan
siškai remti gerai išvystytą Pietų 
Amerikos jaunimo projektą ir, 
reikalui esant, to projekto vykdy
tojams parūpinti informacinės 
medžiagos. 

Nebūtina Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungai madas gaudy
ti. Antra vertus, sąjunga turėtų 
sekti šio pasaulio aktualijas. Jos 
yra savaime svarbios ir, be to, 
gali pagauti plačiosios lietuvių 
jaunuomenės dėmesį. Taipogi 
jaunimas dažnai turi platesnį 
akiratį negu vyresnieji, tad yra 
jautresnis aktualijoms. Todėl 
jaunimo rolė turėtų būti aktuali-

Tikrai sunku atsistoti prieš 
tokią gausią žmonių grupę ir pa
sidalinti jausmais apie lietuvybę, 
lietuvius ir Lietuvą. Ne visi tas 
mintis supras, kiti su jom nesu
tiks, nes ne visi žmonės vienodai 
galvoja. Galėčiau čia stovėti ir 
kalbėti, ką reikia daryti — juk aiš
ku, dirbti bendriems Lietuvos 
išlaisvinimo tikslams, ir kaip 
daryti — prisidėti prie visuomeni
nio, kultūrinio bei politinio 
gyvenimo, bet tokios temos yra vi
siems labai gerai žinomos, daug 
kartų kartotos ir turbūt jau vi
siems atsibodę. Taip pat negalė
čiau čia stovėdama kalbėti apie 
visokias lietuvius liečiančias pro
blemas, kurių, visi gerai žinome, 
yra nemažai, nei bandyti tas 
problemas išspręsti, kurių iš
spręsti vienas žmogus niekuomet 
nepajėgs. Tačiau norėčiau su 
jumis šiandien pasidalinti kai 
kuriom savo mintimis, kurios 
man rūpi ir padeda man eiti 
geruoju lietuvišku keliu. 

Pirmiausia reikėtų paklausti, 
kodėl aš lietuvaitė ir ką man tas 
žodis lietuvis reiškia. Reikia tei
sybę pasakyti, kad šią „lietuvai
tės" kaltę turiu užversti tiems, 
kuriems ji priklauso — savo tėve-
liams. Be jų raginimų ir užsispy
rimo, manęs šiandien čia nebūtų. 
Nuo pat mažų dienų, kai aš dar 
ant visų keturių rėpliojau, mano 
aplinka buvo lietuviška — turėjau 
net lietuvišką, vyresnio amžiaus 
„baby-sitter", kuri toliau tęsė tėvų 
žinias ir perdavė savo meilę tam 
nematytam kraštui. Į mokyklą 
išėjau dar angliškai nemokė
dama, bet nepražuvau — juk buvo 
ir kitų panašių tokių žiopliukų, 
kurie mokėjo pasakyti „Labas 
rytas, ponia mokytoja", bet ne 
„Good morning, teacher", o, be to, 
seselės vienuolės mokėjo lietuviš
kai. 

Taip a š augau toj hetuviškoj 
aplinkoj — net jeigu būčiau norė
jus jos atsikratyti, nebūčiau galė
jus — juk tėvai didesni, vyresni, 
daugiau žino ir, be to, jie su maši
nom važinėjo — o aš dar tik trira
čiu tepakeliavau. Taip ir vežė jie 
mus sąžiningai į lituanistines 
mokyklas, skautų sueigas, an
samblio repeticijas ir kur tik jie 
spėjo. Jiems nebuvo svarbu, kad 
šeštadieniais ryte aš daug mie
liau pamiegočiau ar, dar geriau, 
„kartūnų" pažiūrėčiau, bet kėlė 
mane ir vežė mane į tą nemėgia
mą mokyklą, kur pagrindinis 
mano tikslas buvo kiek galima 
daugiau kartų pabėgti iš pamokų. 

Beaugdama pradėjau įžvelgti, 
kad tas lietuviškumas ne toks 
blogas dalykas, o tėvai ir tie lie
tuviai ne visai blogi žmonės. Jau 
dabar mieliau ir dažniau pra
šiau, kad tėvai mane kur nors 
vežtų, ir pasidarė taip, kad tėvai 
nespėjo mane vežioti, kur aš 
norėjau. Bet jie džiaugėsi, kad 
man bent įdomu su lietuviais 
draugauti, tai nedejuodami vežė ir 
toliau. Jaunystės dienas pralei
dau šeštadieninės mokyklos jas viešai iškelti lietuvių visuo

menėje ir jas pritaikyti prie tos 8 u o l e "* skautų stovyklose, kur pa-
visuomenės gyvenimo. Pvz., mačiau, kad su lietuviais drau-
įdomu, kokį atgarsį susilauktų Kauti yra neblogai. 
v i e t i n i o skyr iaus j a u n i m o Kai pradėjau pati vairuoti, kur 
s impoziumas apie atominių ** dažniausiai važiuodavau — čia 
ginklų sumažinimą ar „užšaldy
mą". 

Pabaigai 

Suveskime šio pokalbio mintis. 
Jaunimo sąjungos padėtis nėra 
kritiška, nors galėtų būti žymiai 
geresnė. Per praėjusį ketvirmetį 
buvo žymių spragų pasaulio, 
kraštų ir vietovių LJS veikloje. 
Centro veiklos kryptis buvo 

į Jaunimo centrą, kur kartu su 
kitais lietuviais lankiau mokyk
las, šokių, cboro ir dramos repe
ticijas, skautų sueigas ir susimąs
tymus, šokius ir vakarones. Jau 
dabar važiavau laisva valia ir 
niekas neliepė man čia dalyvauti. 
Šiandien būdama šiek tiek 
vyresnė, aš vėl važinėju į Jau
nimo centrą, tik rodos šiek tiek 
apsikeitė rolės — dabar aš mo-

sunkiai atspėjama. Naujosios ^ tuos skautukus apie Uetuvą 
P U S valdybos uždavinys būtų u b a n d a u Paduoti jaunesniems 
atnaujinti pastangos užanga-
žuoti mases ir užsitarnauti visuo
menės pagarbą. Tam tikslui 
pasiekti reikės žymiai pagerinti 
PLJS informacijos tinklą, ypač 
spaudos informavimą. PLJS 
savigarba reikalauja, kad valdy
ba ir kraštai imtųsi iniciatyvos 
lėšas telkti. Kraštų sąjungų 
pagrindinis uždavinys yra 
atkreipti dėmesį į vietoves, 
stiprinti silpnus skyrius ir steigti 
naujus skyrius, kur tik įmanoma. 
Idėjas veiklai kraštų LJS gali 
rasti pastudijavusios ir anų 
kongresų nutarimus ir taipogi 
kitų kraštų sąjungų pranešimus. 
S iame kongrese svarbiausia 
išvažiuoti su pasiryžimu toliau 
veikti. Pradėjus dirbti juodą 
darbą, nuostabu, kiek galima 
nuveikti. 

savo meilę tėvų kraštui, kad nors 
toli, bet vis dėlto brangi, o jau
nesni, vis nosį? užrietę ir šaipy-
damiesi, atkerta, kad „this is 
boring". 

Kartais tikrai pagalvoju ir aš, 
kad šis darbas ir įsivėlimas yra 
kvailas, kad aš iš tokio darbo 
nieko negausiu ir jis man nieko 
neduoda. Tokiais atvejais aš turiu 
prisiminti praleistas d ienas 
jubiliejinėse stovyklose, suva
žiavimuose, kongresuose, šokių 
bei dainų šventėse. Jeigu ne ta 
lietuvybė, kurią aš taip peikiau 
maža būdama aš apie tokius 
dalykus nieko nežinočiau ir juose 
tikrai nedalyvaučiau. Nežinau ar 
kita tautybė, taip toli nuo gim
tosios žemės, turi tiek daug išeivi
joj masinių ir ;: Aliejinių švenčių, 
kaip lietuviai V ra tikrai malonu 

suvažiuoti, pavyzdžiui į kongresą, 
kuriame dalyvauja lietuviško jau
nimo atstovai iš viso pasaulio 
kampų, ir žinoti, kad mus visus 
riša tėvynės meilė ir noras 
daugiau apie tą tėvynę išmokti. 
Nors ir silpnai lietuviškai daug 
kas kalba, bet tas pačias lietuviš
kas dainas visi moka ir yra 
smagu kartu užtraukti visiems 
bendrą, gerai pažįstamą dainą, 
kurią, tarp kitko, vienu ar kitu 
laiku visi išmoko dalyvaudami 
kokioj nors lietuviškoj organi
zacijoj. Dar įspūdingiau yra bend
rieji vėliavų nuleidimai ir pakė
limai, kur išsirikiavę šimtai jaunų 
žmonių gieda visiems gerai 
žinomą Lietuvos himną. Nore gal 
vieni geriau, kiti silpniau kalba 
lietuviškai, bet tas lietuvių kalbos 
mokėjimas yra vienintelis susi
šnekėjimo būdas. Suvažiavę iš 
įvairių kraštų, ne visi moka 
angliškai, ar ispaniškai, ar pran
cūziškai, bet kaip nors reikia susi
kalbėti. Taigi visi šneka lietuviš
kai, nore gal ir laužyta kalba, bet 
susikalbėti įmanoma. Geriau 
kalbantys lietuviškai turi dau
giau kantrybės ir padeda silp
niau mokantiems, o silpnesnieji 
klauso pataisymų ir prašo išaiš
kinti nesuprantamus žodžius. 
Pasižiūriu į tokius masinius su
važiavimus ir pasidaro labai gera, 
kad ir aš vienu ar kitu būdu galiu 
prisidėti prie programos. Galiu 
atvirai dabar pasakyti, kad 
beveik visi mano draugai yra 
lietuviai ir kad dažnai susėdam 
padiskutuoti lietuviškesnes temas 
— šokių šventę, šokių repeticijas, 
kongresą, ateities planus su kitais 
lietuviais bei kitas mums svar
bias temas, nors ir dažnai pasi
kalbėjimas vyksta anglų kalba, 
bet kas antras žodis yra uetuviš-
kas ir nelietuvis tų pasikalbėjimų 
nesuprastų. Yra ir amerikiečių 
draugų, bet jie beveik visi iš 
darbovietės ir mes bendro turim 
tik darbo aplinką. Vienas toks 
draugas iš manęs net juokiasi — 
aš jam dažnai pasakoju apie šiuos 
bei tuos pasirodymus, išvykas, 
repeticijas ir programas lietuvių 
tarpe, tai jis manęs paklausė, ar 
aš neturiu kitų draugų kaip tik 
ketuvius. Trumpai pagalvojus, 
pasakiau, kad mano visi draugai 
lietuviai, ir jis labai nustebo. Kaip 
tu, visą gyvenimą gyvendama 
Amerikoj, neturi kitų draugų, 
išskyrus lietuvius, jis man aiš
kino. Tuo laiku man buvo jo labai 
gaila — jis niekad negalės 
suprasti, apie ką aš kalbu ir kodėl 
man tie žmonės yra labai svar
būs. 

Deja, ne visi jauni lietuviukai 
galvoja kaip aš. Kitus gali stumti 
į lietuvišką veiklą kiek nori, o jie 
pasipriešindami visiškai į ją ne
kreipia dėmesio ir ją atmeta. 
Nore, aš manau, kad ir jie džiau
giasi būdami lietuviais, kad moka 
antrą kalbą ir yra šiek tiek gud
resni už kiekvieną paprastą 
piUetį, nore to fakto, kad jie yra 
lietuviai, jie nereklamuoja, ne
skelbia. Šiuos žmones reikėtų kaip 
nore pritraukti atgal prie tų 
lietuviškų idealų, kad jie nesigė-
dintų būti lietuviais. Toks darbas 
yra nelengvas, bet jis gali ir turi 
būti daromas. Kaip? Aš ir pati 
nežinau, bet pradėdama kalbėti 
neprižadėjau atlikti stebuklų. 

Ne visi yra tokie baisūs lietu
viai, kad su lietuviais nedrau
gauja ir jų tarpe niekur nedaly
vauja. Kitoj medalio pusėj yra 
antros, trečios, ar net ketvirtos 
kartos lietuviai, kurie prisi
pažįsta esa lietuviais ir kelia 
lietuvių vardą savo draugų ir pa
žįstamų tarpe, bet jie yra lietuvių 
v i s u o m e n ė s a t m e t a m i . Jų 
vienintelis nusikaltimas — nemo
kėti lietuvių kalbos. Nors ir gaila 
prisipažinti, ir niekas to fakto 
nenori net ir minėti, bet, deja, 
lietuvių kalba nyksta. Aš pati no
rėčiau pamatyti, kad ši senovių 
mūsų kalba dar ilgai išsilaikytų. 
bet sąlygos tam darosi vis sunkės 
nės ir sunkesnės. Mano vaikai dar 
lietuviškai kalbės, o po to. kas 
bus? Gal mano anūkai ir proa 
nūkai save vadins lietuviais ir 
rengs visokius minėjimus ir t.t., 
bet jie arba labai silpnai lietuviš
kai kalbės, arba iš viso nemokės 
Tokių lietuvių negalima ignoruoti 
o, priešingai, juos reikia kaip 
galima daugiau įtraukti į lietuviš
ką veiklą, lietuvišką gyvenimą 
Kansas valstijoj, tokie lietuviai 
sukruto, sujudėjo ir labai gyvai ir 

veikliai reiškiasi plačioje visuo
menėje, minėdami Lie tuvos 
vardą. Jie glaudžiai bendradar
biauja su kitom kolonijom, kur 
lietuvių yra daugiau — Omahos, 
Denverio skyriais. Aš galvoju, 
kad tokie lietuviai yra didesni 
lietuviai patriotai negu tie, kurie 
moka lietuviškai, bet į tai ne
kreipia dėmesio. Šių kalbos nemo
kančių lietuvių negalima at
stumti, bet reikia juos priimti j 
mūsų šeimynišką ratą. Niekas 
nenori, kad gimtoji kalba išmirtų, 
bet reikia pasiruošti ateičiai — 
nejaugi duosi kuolu kiekvienam 
per galvą, kad jis lietuviškai iš
moktų ir tada kalbėtų. Aišku, 
pirmoj vietoj yra lietuvių kalbos 
tobulinimas ir išlaikymas, bet, 
antra vertus, reikia prisiminti, 
kad ne visiems yra tokios pato
gios sąlygos lietuvių kalbai iš
mokti kaip mums čia Chicagoje. 
Labai geras ir jaudinantis pavyz
dys buvo praėjusiam kongrese 
Toronte, per studijų dienų disku
sijas, kai viena atstovė iš Argen
tinos, per vertėją, mums perdavė 
kelias jai labai svarbias mintis. 
Po jos šnekos mes visi labai jai plo-
jom, kiti net pravirko, nes ji tikrai 
teisybę sakė. Labai graudžiai ji 
pranešė, kad ji jautėsi lyg oia 
nepriklausė, lyg ji buvo atstumta 
nuo viso kongreso eigos dėl to, 
kad nepakankamai gerai suprato 
lietuviškai. Ji aiškino, kaip ji ir 
kiti to krašto atstovai sunkiai 
dirbo, kad galėtų pereiti kongreso 
Vadovą ir išversti visą tekstą iš 
lietuvių kalbos j ispanų, ir atsaky
ti į duotus klausimus ir atlikti 
užduotus pratimus bei už
davinius. Tik jų pastangų niekas 
neįvertino, o jie gėdinosi savo 
silpnos lietuvių kalbos ir negalėjo 
visą laiką per vertėją kalbėti. Šie 
Pietų Amerikos atstovai tikrai 
buvo geriau pasiruošę negu atsto 
vai iš didžiųjų Šiaurės Amerikos 
miestų, bet į juos niekas dėmesio 
neatkreipė, nes jų gyvenamojo 
krašto sąlygos buvo visai kitokios 
negu mūsų ir jiems nebuvo įmano
ma lietuvių kalbos išmokti. Ten 
beveik visi veiklūs lietuviai yra 
antros ar net trečios kartos 
lietuviai, lietuvių kalbą išmokę iš 
senelių, o ne iš tėvų. Jeigu nėra 
senelių, tai jaunimas šios kalbos 
iš viso nepramoksta. Po tokių 
diskusijų matėm, kad sekančiam 
kongrese, kuris įvyks už keturių 
metų, reikės tvarkytis kitaip. Tik 
jau nesupraskit, kad aš prieš 
lietuvių kalbos mokėjimą, visiš
kai ne — aš pirmiausia norėčiau, 
kad visi lietuviškai mokėtų ir tos 
kalbos pažinimą tobulintų ir ger
intų, bet jeigu neįmanoma ar 
negalima, reikia veikti lietuviškai 
gyvenamojo krašto kalboje, ir 
tokių, kurie lietuviškai nemoka, 
neatstumti iš lietuviškos veiklos, 
bet kiek galima daugiau juos pri
traukti, kad ir jie galėtų padėti 
lietuvybę išlaikyti. 

Vienas iš pačių svarbiausių 
l ietuvybės i š la ikymo būdų. 
atrodo, yra kelionės į Lietuvą. 
Nors daug kas, ypač iš vyresnių, 
nenori grįžti atgal pas tuos, nuo 
kurių anksčiau bėgo, bet vis tiek 
apsilankymas Lietuvoj tikrai gali 
atgaivinti jaunimo nusiteikimą. 

Daug kas. apsilankę Lietavoj, 
grįžta atgal pasiryžę kuo galima 
daugiau padėta išlaikyti senelių 
kalbą ir literatūrą, nes yra matę ir 
aplankę gimtąjį kraštą, pajutę 
ž m o n i ų me i l ę ir i š t ik imybę 
lietuviams ir pačių lietuvių dos
numą, švelnumą ir nuoširdumą. 
Yra vienas dalykas apie tas v isas 
vietoves skaityti knygose ar klau
syti tėvelių pasakojimų, kaip buvo 
tais anais laikais, ir visai kitas tą 
viską pamatyti savom akim. 
Tiesa, man tos visos knygos ir tie 
visi pasakojimai padėjo kraštą 
pamilti ir pažinti, bet su juo tikrai 
susipažinau, kai pati buvau, ma
čiau ir pergyvenu. Įėjus j puikią ir 
garbingą Vilniaus katedrą, žin
ant, kad čia vienu laiku buvo 
pilna tikinčių, o dabar tik pa
veikslų galerija, man tikrai su
spaudė širdį. Vaizdas nuo Gedi
mino kalno įspūdingas ir man į 
ga lvą atėjo istorijos pamokos, 
kaip Gediminas tą pilį, tą miestą 
sapnavo ir kokia buvo tais laikais 
ta pati vietovė. Tokių jausmų per 
knygas ir kitų žodžius aš tikrai 
niekad nepajutau. Grįžus atgal, 
pasijutau didesnė patriotė — ir 
Amerikos, ir Lietuvos. Amerikos 
— už tai, kad žinau, kaip čia pas 
mus viskas gerai ir taip lengvai 
gaunama, kad dažnai aš visko ne
įvertinu, kol ne per vėlu, o 
Lietuvos, kadangi mačiau kaip 
žmonės ten kenčia, norėdami 
pasiekti j iems svarbiausio dalyko 
— laisvės, ir jausdama, kad a š 
j iems turiu padėti to tikslo 
pasiekti. A š manau, kad mes visi, 
nors ir mažiausiu būdu, galime 
jiems padėti nepriklausomybę 
atgauti. Pirmiausiai. būkime 
draugiškesni, labiau vieningi ir 
tolerantiški. Jeigu ten gyve
nantys matys , kad mes išeivijoj 
būdami stengiamės vieningai 
dirbti dėl lietuvybės, jie stengsis 
irgi tuo daugiau. Tuo pačiu reikia 
semtis jėgų iš jų pasiaukojimo dėl 
Lietuvos laisvės , nepamiršti, kad 
mūsų tikslai, nors mus skiria van
denynai ir žemynai, yra tie patys: 
išlikti lietuviais ir išlaikyti 
lietuvybę bei atgauti laisvę. 

Savo š ias mintis norėčiau baigti 
Jurgio Sauerveino žodžiais: 

Lietuviais esame mes gimę, 
Leituviai8 norime ir būt — 
Tą garbę mes gavom užgimę. 
Jai ir neturim leisti pražūt. 

DĖMESIO 
STUDENTAMS! 

i 

Prof . d r . B i r u t ė C i p l i -
j a u s k a i t ė s a v o m o t i n o s a tmi 
n i m u i į s t e i g ė s t ipendi jų fondą . 
S t i p e n d i j a yra k a s m e t i n ė 
1,500 doler ių , s k i n a m a stu
dentu i ar s tudente i , ruoš ian
č i a m d o k t o r a t ą i š L ie tuvos i s 
torijos . S u i n t e r e s u o t i s tudenta i 
p r a š o m i kre ipt i s į Lietuvių Ka
t a l i k ų M o k s l o A k a d e m i j o s 
C e n t r o V a l d y b ą , P i a z z a de l la 
P i lo t ta 4, 00187 R o m a , Ital i ja. 
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Lietuviai Kalifornijoje 
(Atkelta iš 4-to psl .) 

C A L I F O R N I J O S 

L I E T U V I Ų 
R A D I J O K L U B A S 

Los A n g e l e s Lietuvių Radi
jo klubas vasar io 26 d. susi
r inko pradėti naujus darbo 
m e t u s ir i šs ir inkt i naują vado
v y b e . Sunki buvo to klubo pra
džia , bet ryžt ingumo, pasiau
kojimo ir darbo dėka, š i s 
k lubas tapo vienu iš geriausių 
Amerikoje, ir g a n a stipriai 
ekonomiška i s tov int i s . 1983 m. 
klubui v a d o v a v o Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, ž inoma spaudos 
darbuotoja. 

Ba ig iant darbo metus, a š , 
ka ip Los A n g e l e s lietuvių ra
dijo klubo koordinatorius, nuo
širdžiai dėkoju v i s i ems prog
r a m ų redaktoriams, g a r s o 
t e c h n i k a m s juostelių į radijo 
stotį gabentojams, v is iems rė
mėjams ir k lausytojams. V i s 
k a s pasiekta pas i šventus ių 
žmonių dėka, o y p a č redakto
rių, kurie neats i sako j i e m s 
kraunamos , kartais ir neleng
vos naštos; todėl mūsų va lan
dėlė buvo d inamiška ir spal
v inga . 

Štai tie redaktoriai: Klevą 
Vidžiūnienė — 11 radijo prog
ramų, V l a d a s Š imol iūnas — 
11. Stasė Paut i en ienė — 1, Da
nutė Kaškelienė — 9, A n g e l ė 
Neis ienė — 8, V l a d a s Bakū-
n a s — 11, V ladas Gilys — 1, 
A n t a n a s Audronis — 3. B e to 
buvo 3 g a r s o technikai Vla
d a s Gilys, A l fonsas Vi lkas ir 
Henrikas Bajal is . 

Mūsų pareiga b u v o l iudyti 
pasauliui ir savai v isuomenei , 
kad žiūrime į ateitį ir iš praei
ties mokomės skelbdami mi

nėjimus, i ški lmes, didvyrių 
prisiminimus ir v ie t ines ži
n ias . Ateinantieji meta i yra 
svarbus ir uždeda naują veik
los naštą ir naujų užsimojimų 
uolesnį vykdymą. Džiugu, kad 
n a u j a i i š r inkto j i v a l d y b a 
vienbalsiai pirmininke išsi
rinko vėl Klevą Vidžiūnienę , 
kuri šį sunkų ir a t s a k o m i n g ą 
darbą sutiko tęsti ir š ia i s me
ta is . 

Linkiu naujai va ldybai gra
žiausios s ėkmės verč iant nau
ja lietuvišką vagą. 

Henrikas Bajalis, 
Californijos Lietuvių 

Radijo klubo 
koordinatorius Kenosha-Racine— 

L e n g v a būti gen i , bet sunku 
būti t e i s ingu . . . . B TI 

Victor Hugo 

PAIEŠKOJIMAS 

Butkys , o priežiūros komite to 
pirm. K. P r i š m a n t a s s a v o pra
n e š i m e pažymėjo , k a d tikri
nant e s m i n i ų kla idų neras ta . 

T o l i a u sus i r ink imą vest i per
ė m ė k o o p e r a t y v o v i c e p i r - _ . . . . . . , . 
m i n i n k a s A. Kiršonis . Prane- B A į ^ a s p a £ ^ c f ^ S S * ! ' 

. . . , , . pažįstamų BONISLAVOS FABIJONĄ-
š ė j a m s a t s a k i u s į k e l i a m u s ^ , 0 ^ k u r i , r a g i m u s i 1 9 1 1 m . 
narių p a k l a u s i m u s , 1983 m. phiiadelphijoje, Pa. ir ten kartu su ts-
a p y s k a i t a patv ir t inta . Į vai- vais Juozu ir Adolfina (Drundzevi-
dybą, t erminui p a s i b a i g u s , čiute) Fabijonav-lais gyvenusi vai-
perr inktas I. Medžiukas ir kystėje. Turintie; žinių prašome pra-
naujai i š r i n k t a s A. Braz ins- n e 5 t i BALFo Oentrui 2558 W. 69th 
kas; į pr iež iūros komitetą iš- s t r e e t - c h i c*8Q. X «0629. 
rinkti R. S t o č k u s ir R. J o c a s . 3 1 2 ~ 7 7 6 ' 7 5 8 2 -

/ . M. 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Telef. — 

M U Š U 
KOLONIJOSE 

IS K R E D I T O 
K O O P E R A T Y V O 

V E I K L O S 

Los Angeles Lietuvių kredi
to kooperatyvo m e t i n i s susi
rinkimas b u v o vasar io 26 d. 
Tautinių n a m ų salėje. Pirm. R. 
Bužėnas, pradėdamas susirin
kimą, pakvietė sus ikaupimo 
minute pagerbti praėjusiais 
meta i s mirusius kooperatyvo 
narius: S. Katil ienę, J . Jaku
bauską ir A. Skist imienę. 

Praėjusių metų sus ir inkimo 
protokolą perskaitė ir š io susi
rinkimo eigą užrašė sekret. M. 

Milivaukee, Wis. 
L B S U S I J U N G I M A S 

Per praėjus į v ie tos L B valdy
bos p o s ė d į v a s a r i o 26 d. daly
vavo V y t a s J a n u š o n i s ir per
davė L B M i l w a u k e e apy l inkės 
bylas . D a b a r m ū s ų L B apyl in
kę s u d a r o K e n o s h o s - R a c i n o s ir 
Milvvaukee koloni jų l ietuviai . 
Met in i s s u s i r i n k i m a s balsavi 
mu t u r ė s patv irt int i Milvvau
kee L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
pr i s i jungimą. 

M e t i n i s s u s i r i n k i m a s b u s š ių 
metų k o v o 25 d. 3 vai . p.p. š v . 

Z E N O N A S a A L C H U N A S 

ADVOKATAS 

Pipal & Associates 

5935 S. Pulaski Rd. 

T E L . — 767-0455 

Valandos nuo 9 iki 6 vai vakaro 
Kitu laiku susitarus. 

Trečiadieniais uždaryta 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 

• « • • South Pulaski Koad 
Cbfcaeo, EL 6 0 6 2 9 
T«M. — 7 6 7 - 0 6 0 3 

Valandos pagal susitarimą 
ĮOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

PACKAGE EZFRESS AGEJJCY 
MARIJA NOREIKIEN'fi 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamo* reroa rušiee pre
ke*. Maistą* U Europos sand«Uų. 

2S08 W. 99 St, Chicago, IL 90829 
TeL — 925-2787 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
KralpCI* | Hermaną De&4 

TeL S&S-6434 po 5 vaJL vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

$ 9 7 . 0 0 
O i e e r o j e 
(15/30 ,10/UM) 

R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

LAKE FOREST, ILLLN'OIS 
3 miegami, 3 vonios. Virginia, Wil-
liamsburgo stiliaus rezidencija. Puiki 
vietove. Savininkas nori greit parduo
ti. Nupiginta. 295,000 dol. 

BIRUTE BALTRUS—FEE SIMPLE 
TeL 312—234-2733 

Ant 65-tos ir Talman savininkas par
duoda raūr. 6 kamb. 3-jų miegamųjų 
namą su naujais kilimais, moderniška 
virtuve ir mūr. garažu. Namas par
duodamas skubiai ir. nebrangiai, ry
šium su darbo persikėlimu. Skambin
ti tel. 4344)293. 

Prišmantas. P irmin inkas pra- Je 8 l 5 p a r k A v e . , Rac ine , Wis. 
nešė apie va ldybos veiklą, pa- P o s u s i r i n k i m o b u s užkanž ia i ir 
žymėdamas, kad reikėję veikti v a k a r o n ė . B u s g a l i m a į s i g y t i 
atsargiai, y p a č pas irenkant P a s a u l i o Lie tuv ių d ienų suve-
investavimo šalt inius , nes pro- n y f U . u ž s i p r e n u m e r u o t i 
centai už trumpala ikes inves- " P a s a u l i o L ie tuv į" ir k i tą spau-
tacijas krito. Iždininkas I. Me- <*ą, s u s i m o k ė t i taut in io sol ida-
dziukas perskaitė 1983 
balansą ir pajamų be i išlaidų kolonijų taut ieč ia i , bet ir v is i 
apyskaitą. Aktyvai j a u praė- g y v e n ą p ie tryč ių Wiscons ine 
jusiu metų pradžioje viršijo plačiai i š s i s k l a i d ę l ietuviai pra-
v ieną milijoną dolerių. Kredi- š o m i a t v y k t i į met in į susirin-
to komiteto vardu a p i e atlik- kimą. 
tus darbus kalbėjo jo pirm. P. Br. Juška 

6529 So. Kedzie Avenue 

Kaz imiero parapi jos sve ta inė - J. BACEVIČIUS — 7 7 8 - 2 2 3 3 

6606 So. Kedzie Avenue 
m rūmo m o k e s t į . N e tik m i n ė t ų Chicago, HL 60629, TeL 778-8000 

Darbo valandos: 
Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

miiiiHiiHHHiPiiuimiiiiiuiiiiumiiiHim 

K>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK 
E L E K T R O S 

JVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chica&os miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir ^ ž l n ' T 1 ' 
4514 S. Talman A v e , 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
>QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<X 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
" M t Greeawood ChapeJ' 

OREENWOOD FLTNEKAL 
HOME 

3032 We»t l l l t h S tree t 
233-2257 561-4343 
MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

, 
X>OOOOOOOOO<XXK>OOOOOOOOO<KX 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

' M I G L I N A S TV 
2346 W. 6 9 S t , teL 776-1486 
X>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KURIAM GALUI MOfCfcT 
> 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © © 0 0 0 « 

D A U G I A U ? 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

- — • — » • > — M 

iiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiii 
ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. B R I Z G Y S 

THOMAS W. 

m 
I9*h DISTRICT 
STATE REPRESEMTATIVE 

apdrauda nuo ugr.es ir automobilio 
pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3 2 0 8 % W. 95th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

• ccrrmED re ACHCK 
H MHOUATC > ItUeSAffD 

U16 M SCHoeu 
• 6« f tOUM? } T O M U 

MAeSNAlL SCioeJ 
OF >-AW 

VOTE - MARCH 20 , W8M 

D£r40CRAT • 

V A L O M E 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsiu, grindis 
B U B N Y S 

TeL - R E 7-5168 

Chrysler LeBarpn Medau i o n 
. ^2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

-U WILL LTKE US" 
4 0 3 0 ARCHER — 847-1515 

iiimiiiiiiiiiiimiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiim 

» 

O H C C R H g " 

• H£MtcA,s.w. r»«*M 
rEotRA-rtoNl 

«i*M*, durto* tm 
ASSOClATIOfl 

mmtm, ST. mmmtĄ 
Member 

St. Rita Holy Name 

'A iifftloAa rosidenf of 4We, 
Mar(juffette Park C o m ^ u n i t y * 

. . . concerned v*i*W our 
neigr»boohoo<J safefv and slal 

" MURPHV i s a man who 
hones-Hy cares aboat 
our community.* 

diiiimiiiiiniiiii I imuiiintiiiiiiiiiiiii'ic 

IŠRINKIME LIETUVĮ JONĄ TALANDĮ! 
Metropolitan Sanitary District 
Commissioner tinkamiausias kandi
datas ir pareigoms geriausiai pasi
ruošęs profesionalas yra 

JONAS TALANDIS 
Visi balsuokime 

pirminiuose rinkimuose. 

Balsuokime už Joną Talandj respublikonų sąraše. 
Rinkiminis komitetas 

| Vasarinis praktiškas dovanų siuntinys § 

f GIMINĖMS LIETUVOJE I 
i i 
| Siuntinys No. 1 — 1984 1 
z 3 suknelėm jvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas s 
S nylonas, japoniška gėlėta medvilninė), labai gera vilnonė angliška £ 
5 eilutei medžiaga su įrašu "AU wool made in England", 1 sv. mohair 
s vilnonių siūlų (Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuSkutė arba vy
li riški marškiniai, 1 pora denim Jeans, "Wranglet", 1 pora "Levi" 
S rambuoto aksomo jeans. 
| Sic siuntinio kaine su unitu ir persiuntimu $420.00. 
s Mj siuntini &* g»Uraa dadėti 7 svarus įvairių prekių. 

p Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 
s Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. . . . $100.00 
s Jeans. rumbuoto aksomo "Wrangler" arba "Levi" . . . $42.00 Š 
s Vyriškas arba moteriškas megstinis $50.00 "~ 
| Vilnonė arba Hlkinė skarelė $12.00 
| Telescopic lietsargis : . $12.00 
S Vyriški arba moteriški pusbačiai $48.00 
| Puiki suknelei medžiaga $40.00 
g Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. $60.00 
| Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. . . . $76.00 

Angliška vii.-onė medžiaga eilutei, 3 m, $70.00 

$80.00 

s ^ ^ r a $100.00 
3 Šiuos maino produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos—$8.00, 
z 1 sv neseafes — $12.00, 2 sv. pupelių kavos-$14.00, 1 sv. šokolado 
I — $7.00. 40 cigarečių — $5.00. 

I Sudarai-- ;ntinj savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiuntimui 
5 Siunčiame pramogines ir kitokias plokšteles. 
| Persiuvame palikimus j Lietuvą prekėmis arba valiuta. 

f BAL1TC STORES, LTD. 
| ( Z. J U R A S ) 
| 11 London Lane, Bromley, Kent, 
I BRI 4HB, ENGLAND 
1 Tel. 01 460 2592 
KmititmilltttiiiiiiiflBHHHnMnMMHMMHMIMMMMHNMMini 

3 Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 
1 Angliška Vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. . 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

IŠNUOM. 5 kamb. apšild. butas vyres
nio amž. žmon&ns. Be gyvuliukų. 
Marąuette Parko apylinkėje. Skam
bint tel. 776-9180. 

IŠNUOM. miegamas kamb. su atskiru 
įėjimu, 2-me aukšte. Galimybė naudo
tis elektrine plytele. Gage Parke. 

Skambint 925-7428 

IŠNUOM. 4 kambarių butas vyresnio 
amžiaus porai. Brighton Parke. Skam
bint teL 376-8095. 

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas. 
Marąuette Parke 

Skambint 422-7554 

I E Š K O P I R K T I 

IEŠKOME PIRKTO 1 ar 2-jų butų na
mą Marąuette Parke, netoli bažny
čios. Pasiūlymus skambint po 6 vai. 
vakaro telef. 4764)955. 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas valgomojo kamb. kom
plektas — geram stovy. Marąuette 
Parke. Kreiptis teL 778-8739. 

M I S C E L L A N E O U S 

P A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

8 8 0 4 W. 6 3 S t — TeL 778-9064 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3607 W. 58 Place — Naujas bungalo. 
3543 VV. 62 Street — 2-jų butų mūr. 
5701 S. Archer — 2 butų mūrinis 
3614 VV. 84 S t — 3-jų mieg. mūrinis 
6113 S. Archer — Condo 
5057 S. Knox — Naujas 3 butų 
6740 VV. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. \l/% vonios. 

TIK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1,200 įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. No. 717 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
No. 809 — Vieta mamai IV2 aukšto 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
\l/2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršui. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 
No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Kenneth. 
No. 811 — Naujas 2-jų butų. 56-ta ir 

Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėt, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN F A M I L i ' REALTY 
Tel. — 434-7100 

PUIKUS PDIKINYS — $79,900 
Liuksusinis 2-jų butų r>o 6 kambarių 
mūr. namas. Ir vienas kambarys ir 
vonia rūsy. 2 maš. naujas garažas. 
Naujas centr. apšild. 59-tos ir Kedzie 
apyl. Skambinti po 5 vai. vakaro 
(angliškai) tel. 981-1911. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

M. A. Š I M K U S 
FNCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
00^000000<>CK>C^>CK>0000<K>OOCK> 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

BY OWNER 
Nearly-new Custom, Energy-efflcient 
2 bedroom, 2 bath home. Beautiful 
large island kitehen with massrve cab-
inetry and ceramic tiied floor. Family 
room. Attractive ceramic tiled baths. 
Dressing room in master bedroom. Ali 
walls papered. Bali blinds. Heat pump. 
Hunter fans. Quality Throughout. Im-
maculate. One aere produeing citras. 
VVelaka (bass fishing capitol) area. 
Near country club. Exceptk>nal priva-
cy and auietude, clean. Unobtrusive 
Neighbors. $62,900. 

B R U N O A D A C K U S 
Star Route, Box 43-A 

Cresoent City, Florida 32012 
Tel. 904—467-9715 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I L I E T U V A 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 376-5996 

Budraičio Rea l Estate Įstaigos 
P A T A R N A V I M A I 

Nemokamai įkainuosime jūsų nuosa
vybę pardavimui. 

Nemokamai išnuomosime jūsų butus 
arba nuosavybę. 

Taip pat patarnausime norintiems 
apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 

SIUNTIMAI I LIETUVA 
ir kitos kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chkago, O. 60632. TeL 927 5980 

— W f c W — B — 'i i'~ rv—g-.rjjcss.T.si. 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
M — Ą Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
S E R A P I N A S — TeL 636-2960 

>oooooooooooooooooooocoooo< 

F e n k a i t e "Draugą" duokite 

kit iem* pasiskaityti . 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai {rengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W . 63rd Street 
TeL 436-7878 

iimiiiimifiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiimiiiM 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namy pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimas 

BELL REALTY 
i . BACEVIČIUS 

6529 S . Kedzie Ave, — 778-2288 

> 

http://ugr.es


> 

Ukrainiečių vardu lietuvius 
sveikino Daša Procyk, kuri 
Pavergtųjų tautų savaitės 
metu buvusi Washingtone ir 
prisimena malonų susitikimą 
su Baltųjų rūmų pareigūnu 
Linu Kojelių. Doktorantė 
Milda Norkūnaitė - Newman 
perskaitė rezoliuciją Lietuvos 
laisvinimo reikalu; ji buvo 
visų susirinkusių priimta. 

Meninėje programos dalyje 
gimnazistas Paulius Slavėnas 
padeklamavo, o jaunesnieji 
Michalskiai — Kristina, Renė 
ir Dovydas pagrojo keletą 
d a l y k ė l i ų p u č i a m a i s i a i s 
instrumentais, o Ruth New-
man pašoko baletą. Audronė 
Masiulionytė - Mažeikienė 
paskaitė pora nuotaikingų, 
pasakų ir sužavėjo mažus ir 
didelius. 

THKnoruvno 

Šv. Kazimieras — kun. P. Brazausko 

MŪSŲ 
KOLONIJOSE 

North Bend, Oregon 

Š V . KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Kovo 4 d. buvo gražiai pa
minėtas šv. Kazimiero 500 me
tų jubiliejus. Holy Redeemer 
parapijos klebonas kun. Scott 
Vandehey per visas ketverias 
Mšias pasakė įspūdingą pa
mokslą apie šv. Kazimierą ir 
Lietuvą. Šalia altoriaus buvo 
išstatytas šv. Kazimiero pa
veikslas ir didelis žemėlapis, 
nurodantis Lietuvą ir jos pa
dėtį Europoje. 

Pe Mišias amerikietė solistė 
Barbara Bates lietuviškai pa
giedoję "Sveika Marija, Mo
tina Dievo" ir "Marija, Marija 
skaisčiausia lelija"... Po Mišių 
parapiečiai dėkojo klebonui už 
įspūdingą šv. Kazimiero ir Lie
tuvos pristatymą ir pageida
vo, kad šv. Kazimiero pa
v e i k s l a s p a s i l i k t ų jų 
bažnyčioje. 

— A. 

Wa,8hington, D.C. 

D A R I A U S I R G I R Ė N O 
SKRIDIMO M I N Ė J I M A S 

S M I T H S O N I A N 
M U Z I E J U J E 

Lietuvių Amerikos lakūnų 
Stepo Dariaus ir Stasio Girėno 
skridimo iš New Yorko į Kau
ną (1933 m.) minėjimas vyks 
balandžio 5 dieną Smithso-
nian instituto Oro ir Erdvių 
muziejuje. (National Air & 
Space Museum, 105 gallery, 
Smithsonian Institution 7-th & 
Independance Ave. S. W. 
Washington,D.C. 20560). Iškil
mingas atidarymas kvies
tiems svečiams bus balandžio 4 
dieną. Visuomenei kasdieninis 
lankymas prasidės nuo š.m. ba
landžio 5 dienos. 

Buffalo,N.Y. 
V A S A R I O 16 D . 

MINĖJIMAS 

Buffalo lietuviai tradicine 
veikla neužsileidžia kaimyni
nėms bendruomenėms. Gruo
džio 11d. buvo susirinkę bend
roms Kūčioms, o vasario 12 d. 
paminėjo šešiasdešimt šeštą — 

šias metines nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. 
Minėjimas pradėtas JAV ir 
Lir.;-ivo8 himnais, pianinu 
palydint Rimui Musteikiui. 
Įvadiniame žodyje dr. Algir
das C.amziukas, pirmininkas, 
priminė Lietuvos bei išeivių 
nueitą kelią. Paskaitą skaitė 
dr. Gražina Slavėnienė, Buf
falo va l s tyb in io koledžo 
profesorė. Ji moksliškai ir lite
ratūriškai pristatė klausy

tojams „Aušros" šimto metų 
jubiliejų, įpareigojančiai susie
jusią praeitį su dabartimi. 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stotis W0PA 1490 AM 
Transliojam is nuosavos studijos Mar-
quette Pk., vedėja Aldona Daukus. 

7159 S. Maplewood Aveune 
Chkmgo, EL 80929 

Tel. 778-1545 

West London Limous ine 
Weddings Our Specialty 

Kolis Royce Available 
Ask About our 

Package 
2 2 9 - 1 2 1 2 

Kirk' Half Size Shop 
2145-7 W. 95th 

Chicago, 111. 
233-4273 

For the Mother 
or the 

Bride or Groom 

Norman'a Formai Wear 
5100 W. 95th, Oak Lawn, 111., 425 
0786; 17702 Oak Park Ave., Tin 
ley Park, 111., 532-4312. Tuxedo* for 
Weddings & Ali Occasione. Deeignei 
Toaedos. 

A. + A. 
SOFIJA NAMIKIENE 

BARAVYKAITĖ 

Gyyeno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj. 
Mirė 1984 m. kovo 16 d., 1:20 v. ryto sulaukus 89 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas ir Ge

diminas su šeimomis. 
Kūnas bus pašarvotas sekmad. nuo 2 iki 9 v. vak. 

Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 W. 71 St. Laidotuvės 
įvyks pirmad., kovo 19 d. Iš koplyčios 9 v. ryto bus at
lydėta į švč. M. Marijos Gjmimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės «elą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome su mu
mis melstis ir dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdus ŠEIMA 

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

I Dantų gydytojai 

A. f A. Dr. JULIJAI SKRIPKIENEI 
mirus, liūdintį vyrą v e t gyd. STASĮ, dukrą dr. AL
DONĄ, sūnų inž. ROMĄ, broU dr. J. PLJKAJTĮ ir 
seserį BIELAJTIENĘ giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

MARIJA MARŪNIENĖ ir 8CNOS 
RfMIS ir VYTAS su ŠEIMOMIS 

Mielai mamytei 

A. f A. BARBORAI REKAŠIENEI 
Lietuvoje mirus, dukterį KASTUTĘ ir ZENONĄ PE-
TREIKIUS su šeima, jos sūnus BRONIŲ, FELIKSĄ, RO
MĄ ir dukterį IRENĄ su šeima LIETUVOJE, jos bro
lį KOSTĄ BRU2Ą ir gimines bei artimuosius užjaučia
me ir kartu liūdime. 

TELŠIŲ GIMNAZIJOS 
BUVĘ MOKINIAI-DRAUGAI 

A. f A. 
ADOLFUI JUODKAI 

mirus, žmonai ONAI, sūnui ADOLFUI-VYTAUTUI, 
dukrai EMILIJAI ir žentui VYTAUTUI VALAN-
TINAMS, ir broliui PRANUI JUODKAI su 6EI-
MA reiškiame gilią užuojautą ir liūdime netekę 
mielo ir brangaus bičiulio. 

ANTANAS ir ANICETA JANUŠKOS 

Surinkta per 300 dol. aukų. 
Po programos — kavutė su Viskas čia, žemėje, tik sap-
pačių Bendruomenės moterų nas, o tikrovė — ne čia. 
paruoštais skanumynais . Amžinojo užmigimo — tai 
Dalyvių buvo arti pusšim- pabudimo valanda, 
tinės. M A > M. Pečkauskaitė 

JL A. 
PROF. DR. JUOZUI ERETUI, 

nenuilstamam kovotojui už Lietuvos lais
vę1 ir nepriklausomybe, Bazelyje, Šveica
rijoje, mįrus, reiškiame gilię užuojautą jo 
sūnui Juozui dukroms Laisvei, Birutei ir 
Julijai bei kitiems šeimos nariams. 

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS 

PADĖKA 
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad š.m. vasario mėn. 17 d. šv . Kryžiaus ligoninėje Chi-
cagoje, mirė veterinarijos gydytojas 

A. f A. Dr. Kazimieras Dabrila, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 

Palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse, Orentų šeimos 
sklype (70 blokas). 

Dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas ko
plyčioje, už apeigas bažnyčioje ir už palydėjimą į kapines. 

Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už giesmes baž
nyčioje. 

Dėkojame grabnešiams ir visiems velionio drau
gams ir pažįstamiems už lankymą koplyčioje, dalyvavi
mą šv. Mišiose ir už palydėjimą į kapines. 

Nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui ponui Leka
vičiui už labai paslaugų patarnavimą. 

Nuliūdę: GIMINĖS ir ARTIMIEJI 

A, f A. ADOLFUI JUODKAI 
mirus, žmoną Oną, dukterį Emiliją, žen
tą Vytautą Valantinus, sūnų Vytautą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 
ALEKSANDRA GYLIENĖ 
A. ir A. MINELGAI 
B. ir P. GYLIAI 

Olympia, Washington 

STASYS GALBUOGIS 
N. ir V. RAIŠIAI 
ZITA ZVIRZDIENĖ 

Mielam pusbroliui 

A f A. STASIUI SIMONAIČIUI 
mirus Lietuvoje, 

jo brolį VLADĄ su šeima, gyvenančius Kanadoje, sese
ris MARIJĄ TEOFILĘ ir ONĄ su šeimomis gyvenan
čius Lietuvoje ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu. 

ANTANAS DIŠKĖNAS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. kovo mėn. 17 d. 

Under New Management 
E*a Ramune's 

Restaurant 
925-5588 2547 W. 69th St. 

HOl'RS: Mon. Thurs 7 AM. to * F.M.. Fn Sat. ' 
AM. to 10 P.M Sun - 7 A.M to S P M 
Spaghettf and Meat Sauce. Includes soup and 
salad. AU You oen eat $2.95. 
kor Ijeni — Halibut Steak, soup and salad $3.50. 

"Complete New Menu"! "Friday Special 
Lithuanian & American j Al! The Perch You 

Home Cookžng • Can Eat 
See Our New $Q50 

Low. Low Prices O 
Banquet facilities up to 60 persons 

E2ESZT" 

JsZflVį/ Breakfast. 
^ • J Lunchor 
^ ^ ^ ^ <J/-/- Dinner 

UMITONE COUPON PER PERSON K.M'IRKS ;*-24-*4 

E U D E I K i S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Galifornia A venue 
TeleUnui LA 3-04 40 ir I.A 3 °832 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

A. f A. ADOLFUI JUODKAI 
mirus, jo žmoną Onę, dukrą Emiliją su vy
ru Vytautu ir sūnų Vytautę nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi 

STASYS GASIŪNAS 
VACYS MACIEŽA 

VACYS PETRAUSKAS 
STASYS VISOCKAS 

STEPONAS C. LACK ir SCNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

įniiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim!:3mimmiiiimimiimnmmmiS 
f JAY DRUGS VAISTINE i 
1 2759 W. 71st St., Chicago, 111.' 60629 | 
| Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 1 
= RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY | 
| SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS | 
= D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas | 

| Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro = 
E Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro. = 
^HNieniiiiiiiiiMi tiimuiMiiMiuiiHiiiiiiiHiinuiiiniiiiniiiniiiiNuiitHiHHiiHiiiiiiiir 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugs". 



DRAUGAS, šeštadienis, įys* m. KOVO men. ±t o. 

X Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
praves Kristijono Donelaičio mo
kyklų 25 metų darbo sukakties 
minėjimo akademinę dalį. Mo
kyklų sukaktis švenčiama kovo 
31 d., šeštadienį, 6 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

x Lietuvis studentas ar stu-
X -America", jėzuitų leidžia- Į d e n t ė t u r i p r o g 0 8 v a s a r a i saxiti 

mas įtakingas Amerikos katah- j tarnybą Jungtiniame Pabaltie-
kų savaitinis žurnalas, savo j č i ų komitete Washingtone. Pir-
kovo 17 d. numeryje informavo m e n y b ė studijuojančiam politi-
skaitytojus apie šv. Kazimiero ^ g m o k s i u S t žurnalistiką ar 
500 metų mirties sukaktį ir iš
kilmes Romoje, kuriose dalyva
vo pats šv. Tėvas. Pažymima. 

sovietologiją. Reikia mokėti lie
tuvių ir anglų kalbas, naudotis 
automobiliu, ne jaunesniems 

kad nuo 1940 m. skaudžiai per- J k a i p -^ m amžiaus Kreiptis 
sekiojami Lietuvos katalikai į j Amerikos Liet. Tarybą, 
savo patronu turi šventąjį, ne j 
vyskupą ir ne vienuolį, bet pa- x Kazimierą Oksą, pirminiuo

se rinkimuose dalyvaujantį res
publikonų sąraše kandidatu į 
3-čio distrikto Kongreso atsto
vus, vedamuoju straipsniu in-
dcrsavo "Sun-Times" dienraš
tis, pastebėdamas, kad Oksas 
yra "labai gerai informuotas". 

saulietį. Informacijas teikė AL 
RK federacija. 

X Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos Motinų klubas 
ruošia mėnesinį susirinkimą 
kovo 19 d. 8 vai. vak. mokyk
los salėje. Programos paįvairi-1 Anksčiau mūsų tautietį indor-
nimui mokyklos gimnastikos ; s a v o i r "chicago Tribūne", 
mokytoja praves 'Aerobics" Į 
klasę. Norinčios pasimankštin-1 x Chicagos centrinis paštas 
ti prašomos apsirengti gimnasti-; P1"*10 Panešti, kad kovo 27 d., 
kai tinkančiais rūbais ir atsi-1 antradienį, bus pašte užsilikusių 
nešti kilimėlį. Iki pasimatymo.! i r niekieno neatsišaukiamų daik

t ų išpardavimas varžytynių bū
du. Prasidės 10 vai. ryte, 358 X Cail. Albinas Elskus dėsto 

meną Parsons School of Design 
ir Fordham University. Jis už 
savaitės atvyksta Chicagon ir 
Jaunimo centro kavinėje penk
tadienį, kovo 23 d. 7:30 vai. vak. 
vakaronės metu supažindins lie
tuvių visuomenę su vitražų me
nu. Jo paskaita bus iliustruo
ta skaidrėmis. 

X PLJS Ryšių centras ruošia 
"April FooTs" šokius kovo 31 d. 
8 vai. vak. šaulių namuose. 
Kviečiamas visas jaunimas. Ap
sirengusiems . "punk" drabužiais 
įėjimas 3 dol., kitiems 4 dol. 
Gros Pop-Tops. 

x Premijos įteikiamos sekma
dienį, kovo 18 d., "Laiškų lietu
viams" žurnalo kcnkurse dalyva
vusiems laimėtojams. Iškilmės 

čia. Taipgi mes turima žmonių, 
kurie važiuoja į V<*~ "angtoną 
nusifotografuoti, bet neįvertina
me žmonių, kurie veža sunkų 
darbą. Kai nepriklausoma Lie
tuva stojosi ant kojų, Amerikos 
lietuviai turėjo tūkstančius žmo
nių, kuriuos mes užmiršome. 
Kai aštuonioliktais metais jie 
rinko tūkstančius dolerių aukų 
siųsti į Lietuvą pastatyti ją ant 

Į kojų, Cicero susidarė šešiolik 
mečių moterų grupė, kurios dir
bo fabrikuose arba skerdyklose, 
o daugiausia tarnaitėmis ir už
dirbdavo pusantro arba du dole
rius į savaitę. Ir ta maža gru
pelė moterų, kurių pavardžių 
nežinome, suaukojo per pirmu
tinę Vasario 16-tąją 100 dole
rių! čia yra joms išduotas liu-
dymas — parodė. Jų pavardės 
neįrašytos. Yra klebono pavar
dė, kuris joms padėkojo. 

Lietuva Europoje buvo pas-
l>amusienė, dr. Leonas j ku t in i s k r a š t a s , k u r i s buvo pa -

Nuotr. 2 Degučio krikštytas, tačiau dabar jis yra 
vienintelis katalikiškas kraštas 
pagrobtas Sovietų Sąjungos. 
Paskaitą P. Žumbakis baigė 

Į Lietuvos jaunimo pasveikinimu 
Aldona Buntinaitė solo pagiedo-1 deikis. Akademinį minėjimą i l<TeS^ Jūsų žingsnius lydi mei-
jo lietuviškai Franco "Panis an- j įžanginiu žodžiu pradėjo valdy- iIė- š v i e s a * t i e s a"- J o Paskaita 

\ . . . . . Igelicus", vertimas Viktoro Mie-;bos pirm. S. Daulienė. Progra-! susirinkusių buvo palydėta ii-
LB Brignton Parko apylinke , ^ ^ v n a i s akompanavo i mai vadovauti ji pakvietė tos | ̂ i s g"**** plojimais, 

dar be nuovargio atlieka ben-; _ e „ A r , „ _ - Q t o - . I „ •• . - . - . ^ - f T ^ ^ Po to sekė 

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo Jaunimo premijos įteikimo iš k 'mėse mecenatai ir svečiai su laureatėmis. Iš kairės: 
dr Adolfas Darnusis, Irena Kriaučeliūnienė, Vida Kriauče liunaitė-Jonušienė, laureatė Violeta Abariūtė, Lietuvos gen. 
konsule Juzefą Daužvardienė, laureatė Gintė Damusytė, Jc.ita Knaučeliūnaitė, Jadvyga 
Kriaučeliūnas ir laureatės sesuo Abariūtė iš Detroito. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DfcMESID VERTA 

2UMBAKIO PASKAITA 

druomenines pareigas. Be kitų ses. M. Anunciata. Maldas skai- Į pačios apylinkės doktorantę Da-

W. Harrison St, 400 kambary. 

X Mokyt. Ričardas Peterso-

darbų, vasario 19 d. apylinkės 
valdyba suruošė gerai pasiseku
sį Lietuvos 

i tė Antanas Drūtys ir Joana j nutę Račiūnaitę. Sugiedojus j dalis. 
Drūtytė, kaip pritixo mūsų šven. 

minejimo menine 
Lituanistinė mokykla at-

nas nuo 1984 m. kovo 15 d. yra j atstatymo sukakties minėjimą. 
JAV Švietimo tarybos knygyno ; Dešimtą valandą organizuotai 
administratorius. Mokyklos ir į su Dariaus-Girėno veteranų pos-
atskiri asmenys Sviet. tarybos 
leidinių ar mokslo priemonių 
reikalu kreipiasi šiuo adresu: 
R. Petersonas, 2534 W. 40th St., 
Chicago, Dl., 60632, telefonas 
847-1693. 

x N. BfeHms, gyv. Cleveiand, 
Ohio, A. Lipnickas, Woodhaven, 

! N. Y., Elena Sniegaitis, Juno 
Beach. Fla., Juozas Jusys, Wor-
cester, Mass., Sofia Galante, 
Oak Brook, TU., L Avižonis, 

j Albuquerque, New Mexico, A. 
Petrulis, Danville, UI., Juozas 

; Dobilas, Chicago, UI., pasinau-

JAV ir Lietuvos himnus, kun. Į liko mok. S. Jonynienės paruoš-
;..i ^ ,v t i te*> tautiniais rūbais apsirengusi. Borevičius sukalbėjo invokaciją. < tą montažą "Graži tėvynė Lie-

..e.r »%,« ią( rr\ H I g a j nygį o n atsilankė žymiai dau-, Nepriklausomybės paskelbimo | tuva". Montažą atliko vyresnie-
| giau žmonių negu paprastais I aktą aiškiai perskaitė 8 skyriaus į ji mokiniai, kurie sakė paruoš-
j sekmadieniais. lieinant spūsty ' mokinys Marius Tijūnėlis. tos eilėraščius ir dainas. 1—2 
i prie durų vyriškis sako "Sian- į Advokatas Povilas žumbakis | sk. mokiniai pašoko keletą tau-
; die daug žmonių bažnyčioj bu- j savo paskaitoje kalbėjo, kad 
jvo" ir moteriška atsako "Kaip j jaunimas Lietuvoje tęsia kovą 
i būtų gražu, jeigu kiekvieną sek- į už žmogaus teises ir religinę 
i madienį tiek ateitų". laisvę. Rusiški kagėbistai už ko-

Kun. Borevičius šiai iškilmin- j vą dėl šių teisių persekioja Iie-
! gai dienai pasakė patriotišką j tuvos žmones, tremia juos į Si-

Šv. Mišias atnašavo kun. Jo- i pamokslą, paryškindamas Ame-jbirą, uždaro kalėjimuose arba • reską ir keletą liauc es melodi-
nas Borevičius, koncelebruojant j ^ o g iietuvių atsistatančiai ne- j sveikus "gydo" bepročių namuo- ' JU- Orkestrui akompanavo muz. 

D „ „ priklausomai Lietuvai padovano-! se, suardydami jų sveikatas. j Donald Dutton. 
to varpo įrašytus žodžius "O j Sovietiški agentai ir išeivijos i SoL Aldona Buntinaitė padai-
skambink per amžius vaikams lietuviuose ardo vieningumą,; navo "Malda už tėvynę" — Va

to, Lietuvos Vyčių, Šaulių rink 
tinės ir Jūrų šaulių kuopos ir 
lituanistinės mokyklos vėliavo
mis rinkosi į Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią iškilmingoms šv. 
Mišioms. 

kun. Fabijonui Kireiliui. Baž 
nyčioj giedojo parapijos choras, 

tinių šokių, paruoštų R. Jony
naitės-Juškienės. 

Įdomus buvc smuikų koncer
tas. 10 lietuviukų smuikininkų 
sutartinai atliko Schumano "Du 
granadieriai,\ Dvorako humo-

prasidės pamaldomis Jėzuitų ko-: dodami Lietuviškos knygos klu-
plyčioje 3 vai. , o premijų įteiki- j b 0 papigintu išpardavimu, užsi-
mas bus 4 vai. Jaunimo centro 
salėje. Jury komisija, sudary
ta iš Mykolo Drungos, Aleksand
ros Likanderienės. Emilijos Sa-
kadolskienės ir Nijolės Užubalie-
nės, rašinius premijoms jau yra 
atrinkusi. Visuomenė kviečia
ma premijų įteikimo iškilmėse ir 
vakarienėje dalyvauti. 

sakė jų už didesnes sumas. 

X Sigita ir Saulius Naujokai
čiai atsiuntė už kalėdines kor
teles ir kalendorių 8 dol. Po 7 
dol.: O. Bakaitis, E. B. Kocha-
nowski, Monica Steikūnas, Ben 
Povilavičius. Labai ačiū. 

X Dr. P. Neverauskas, Toledo, 
Ohio, J. Vizbaras-Sudavas, Dor-
chester, Mass., Maria Mogenis, 
Belleville, Dl., B. Vascega, Ro-
chester, N. Y., M. Viliamas, Al-
liance, (Ohio, Nesnyra Enk, 

Lietuvos stengdamiesi įnešti neapykantą į nagaičio, "Tėvynė manoji" — S. 
Tuoj pat po šv. Mišių prisirin- j vieni prieš kitus, klastingais ! Čerienės, liaudies d**-' •> "Ly-

ko pilna parapijos mokyklos sa- j dokumentais per Teisingumo ; gi°j lankelėj" — ha ••• J. šve-
lė žmonių. Prie įėjimo koridorių- i departamento OSI kaltindami j &> ir "Kur bakūžė samanota" — 
je žmonės stojo eilėn atiduotij kaip dirbusius su naciais. Pa- j St. Šimkaus. Akompanavo Nijo-
auką Lietuves laisvės gynimui, minėjo pereitais metais įvykusį I lė Kupstaitė, baigusi Vilniaus 

Agorera, CaL, A. Kruvelis, Ele-• A u k a g u ž r a š i n ė j o V i d a š i l i e n ė , V PL Jaunimo kongresą, apie " 
na Juknevičienė, K. Vanakojis,, s i m a g J o k ū b a i t i s ^ J u o z a s ^ . k u r j žinojo ir Lietuvos jauni-
Chicago, DL, V. Garbauskas,| ! mas, kuris atsiuntė išeivijos jau-
Worcester, Mass., A. Petrulis,! x ^ A d o l f a g D a i n a g i s ^ i n i m u i l a i š k ą į. t r i s p r a š y m u , . 
Danville. HL, pasinaudodami; ^ ^ ^ m Regina Kučienė, I Jie neprašo materialinės para-
Lietuviškos knygos klubo papi-1 P e t r a s M e n k e U ū n a s > j . KavaUū-įmos ar siuntinių, tik prašo -
gintu išpardavimu, užsisakė jų ' 
už didesnes sumas. 

j nas, Adomas Viliušis, Dana j jei gaU grįsk. Jei negali grįžti 
| Puodžiūnienė. Dalia Katiliūtė-! — neužmiršk, kur mūsų tauta, 

x Income Tax Service Pra- ] x North Riverside skubiai į Boydstum, Chicago, UI., lankėsi I turėk meilę jai. Antra, jie pra-
X "AuSra" — l ie t . kultūros ; nas G. Meilė, CPA, sąžiningai Į parduodamas naujas 6 kamba- j "Drauge" ir įsigijo įvairių lei- į šo skelbti pasauliui, kad budelis 

draugija ruošia pietus ir madų atlieka pajamų mokesčių ap- Į riU 3 miegamųjų, mūrinis na-
parodą, balandžio 1 d , sekma- i skaičiavimą. Kas dar neužpildė- į mas . 3 tualetai, rūsys, 2 mašinų 
dienį, 12:30 vai. p. p. The Lex- :te Income Taksų blankus, skam-
ington House, 7717 West 95th • binkite dėl patarnavimo susita-

automatiškai atidaromas gara
žas, kuris yra prijungtas prie 

dinių. 

x šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų 8-tas skyr. rengia "bun-
c o " žfl.i(iimii s ir t>uf Gtfl. Švč 1VI 

S t , Hickory Hills. Modeliai ir j rimui nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. I namo. Namas randasi į vakarus i M ^ , G i m ^ m o p a r a p gajėje | v ė f s i e k i m o 

aprangos mados: Saks Fifthjvak. tel. 263^)075 arba vakarais į nuo 5 Ave., blokas nuo F o r e s t | sekmadienį, kovo 18 d. 2 vai 

j nebūtų užmirštas. Skelbti, koks 
yra žiaurus komunizmas ir kaip 

Avenue. Užsisakyti vietas, pra
šom skambinti telef. 257-2864 
arba 968-8054. (pr.). 

x 

nuo 7 iki 10 vai. vak. telef. i Preserve. Tuoj galima užimti, j i e t yises narės ir viešnios 
636-5347. (sk.). M e ^ ^ ~ ^ į S } Y

(^T \ kviečiamos d a i l u t i . (Pr .) . 
! ar Omar. Tel. 656-2233. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA- i x 12-t»jo nardo aidermanas rv, J^T?U " ^ J ^ ™ * , 8KOLOS duodamo. n i U mė- x Fausto operos spektakliai! ^ ^ ^ ^ ^ kandidatuo- galingos dikUtūrinės' imperijos, 
Dainava dalyvaus VEI-toje Tau- j n e«niai« įmokėjimai* ir prid- su Valpurgijos nakties scena' 
tinių šokių šventėje Clevelande., n a m a i s nuošimčiais. Kreipkitės! įvyksta gegužės 5 d., 7:30 vai. 
Norintieji su choru dainuoti ir i į Mutual Federal Savings 2212 ! v a k - i r gegužės 6 d., 3 vai. po-
dalyvauti šven tė j kviečiami šį |wo3t Cermak Road - Telef. piet Morton High School Audi- \ £ £ £ 2 ^ ^ Z Z ^ ^ ^ ^ i 
antradienį, kovo 20 d., 7:30 vai. v i 7-7747. (ak.) I torijoje, 2423 S. Austin Blvd., | n " ? . . . . , J " , . . , .. . (ak.) 
vak. Jaunimo centre 203-čiam; 
kambary dalyvauti choro repe- x ^ASA IJetavią FedefBtaė 
ticijoje ir įsijungti į ansamblio Kredito Unija už IRA terminuo-
gretas (pr ) t u 8 indėlius moka, 11%. Atida-

x Nida Fmanclal SerrteM, ? " ?**** " ? J **„**£ 
naujai įsteigta lietuvių bendro
vė kruopščiai užpildo pajamų 
mokesčių blankus — Income T»x 
ir atlieka kitus finansinius pa
tarnavimus. Konsultantai ir pil
dyt ojai turi daugiau kaip 12 
metų patyrimo. Patarnaujama 
pigiai. Palyginkite. Skambin
kite nuo 9 ai. r. iki 5 vaL vak. 
tel. HoO-7380 arba nuo 3 vaL po-
p*rt iki 9 vai vak. tel. 778-6901. 
Ofisai Oak Brook, 111. ir 2606 W. 
63 Street. Marąuette Parke. 

(ak.). 

\ i: \ s 

tą iki i . m. balandžio 15 d., indėlį 
galite nurašyti nuo 1983 metų 
pajamų. (ak.). 

x Užsakymai automobiliams 
bei kitiems daiktams — tarpi
ninkaujame užsakant dovanas 
artimiesiems Lietuvoje Kalė
doms ir bet kuriuo kitu laiku. 

kienė, Aldona Stempužienė, Dar-
rell Rowader, Jonas Vaznelis, 
Algirdas Brazis, Bernardas Pra-, d o a l d e r m a J 1 ^ FAw&rd V r d o I y a k . 
puolerus ir Operos choras. Cho- ; ^ ko oponentai nepasakė, 
reografe — Violeta Karosaite, 
Scenos produkcija Kazio Oželio. 
Chormeisteriai — Emilija Saka-
dolskienė, Alfonsas Gečas. 

1 konservatoriją ir prieš vienerius 
metus atvykusi Chicagon. Pia
ninu solc ji virtuoziškai paskam
bino Čiurlionio I ir n preliu
dus. 

Užbaigiant minėjimą pirm. S. 
Daulienė padėkojo gausiai susi
rinkusiems ir aukojusiem pa
vergtos Lietuvos reikalams, 
skatino visus dalyvauti šv. Ka
zimiero minėjime švento Vardo 
katedroj ir metiniame apylinkės 
susirinkime. Be to, ji įteikė 
mok. Jonynienei 800 dol. čekį, 
gautą iš Lietuvių fondo per LB 
Švietimo tarybą. 

i. Šlajus 

LB MARQUETE PARKO 
APYL. RŪPESČIAI 

Kovo 5 d "Margutyje" posė
džiavo LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba. Posėdyje apie 
atliktus darbus pranešimus pa
darė pirmininkė Birutė Vinda-
šienė, iždininkas Antanas Karei
va, sekretorė Aleksandra Likan-
derienė ir vicepirmininkas Bro
nius Andriukaitis. 

Pirm. Birutė Vindašienė pra-
žadėjęs balsuoti už 10-tojo war-1 turime už geležinės uždangos ir į nešė, kad Tautinių šokių šventės 

j pavergta tauta dusinama dėl 
\ žmogaus teisių bei tautinės lais-

Ir trečiasis jų pra-
| šymas — būti vieningais. Jie 
ne daug težino apie mūsų orga
nizacijas bei ginčus, prašo vie
nybės maldoje. 

Visos istorijos rodo, jog visos 

ja į demokratų partijos to war- ( kurios buvo paremtos jėga ir 
do komitetininkus. Pirminiai j neteisingumu, sugriuvo. Sugrius 
rinkimai bus 1984 m. kovo 20 d. i ir komunistinė diktatūra. Dėl 

savo tautinės laisvės mes turi-
Ci«ro 111 O ^ r a dirieuoia \rū-1 a p i e ***' ** k ą n a u J a s i s k o m i t e " i m e tokil* P a t kovotojų, kaip aš-
ucero, IIJ. yperą diriguoja ATU , t i n i n k a s baisuos į Cook County' tucniohktaLs metais laisvės ko-
nas Kam.nskas: Dainuoja Anita , d e m o k r a t ^ ^ pinnininko! votojų, ir apsidairę ir palyginę 
Pakalniškyte, Margarita Mom- ' vietą. Aidermanas Majerczyk ; matome, kad mes jų turime dau-

yra vienintelis kandidatas, pasi- j giau negu kitos tautos. Mes jų 

už ką jie atiduos balsą; ir bent 
dėl vieno tokio oponento kyla 
klausimas, ar jis ko gero nebal
suos už mero Haroldo Washing-

BiHetai gaunami Vaznelių pre- j t o no kandidatą Net ir jeigu jie 
kyboje, 2501 W. 71st St., Chi-1 neremtų Washintftono kandida-

Sutvarkome iškvietimo doku- j cago, Dl. 60629. Tel. 4711424.} to, daugelis bnoai, kad gali li
mentus — American Travel Ser
vice Bnrean, 9727 So. Westorn 
Ave., Chicago, IL 60648 Telef. 
312—238-9787. (sk.) 

x Akkalai ataUknaa Į Lietu
va. Kreipkitės į V. Karoaaite— 
Optical Studio. 2615 Weaa 71 
Street, Chicago, DL 60629. Te
lefonas 7784766. (sk.) 

Jų kainos: 25 dol., 20 dol., 15 Į kilti trečiasis kandidatas į demo-
dol. ir 10 dol. Ten pat gauna- kratų_partijos pirmininko vietą. 
mi ir autobusų bilietai. visi atsimena mero rinkimus. 

Pa4tu biiietai užsakomi šiuo | kuomet du balti kandidatai per-

- Klr . l .V 

+^X3ZJ^. 

X 
12621 W. 71 Street, Ohieago, DL 
Tel. 476-2881 Visų rūlių pa
minklai, famiaualoa kainos, ge-

Irišusiomis sąlyfoima (ak). 

adresu ir pavadinimu: Lithua-
nian Opera Co.. rr Gifts Inter
national. 2501 W. 71st St., Chi
cago, UI. 60629. Čekį prašome 
išrašyti: Lithuanian Opera Co., 
Inc. ir pažymėti spektaklio datą. 

Visus ir iš visur kviečia bilie-

sidalino baltum balsais, o Wa-
shingtonas laimėjo. Tad nepa
mirškite balsuoti vi aldermaną 
Majerczyk kovo 20 d. Jis bal
suos, kad būtų paliktas Ed Vrdo
Iyak. Jo oponentai to nepažadė-

I jo. Būkite ramūa, remkite Vrdo-
tus įsigyti iš anksto ir dalyvau- Į lyak "29 grupę", balsuokite už 
ti Fausto operos spektakliuose, j Aloysius Majerczyk į 12-to war-

Lietuvtų Opera i do demokratų komitetininkus. 
(pr.). ĮIšspauskite No. 287 (ak.). 

kor-*teta» yra uždėjęs &į/yhnkei 
kvotą sutelkti lėšų, o taip pat 
LB tarybos nariams yn. a-tsiun 
tęs po gana didelį kiekį išpla
tinti į Tautinių šokių šventę bi
lietų. Reikia manyti, kad Chica
go je bilietai bus platinami grei
čiausia ir Vaznelių prekyboje, 
tai pavieniams asmenims dide
lius kiekius bilietų išplatinti bus 
gana ribotos galimybės. Ir ko
miteto toks prašymas kelia tam 
tikrą rūpestį. Taip pat ir lėšų 
telkimas apylinkės ribose, sto
kojant darbininkų, sukelia sun
kumų. Tačiau apylinkės valdy
ba esamose sąlygose dės visas 
pastangas talkinti šventės ren
gėjams. 

Kovo 25 d tuojau po pamal
dų parapijos salėje vyks LB 
Marąuette Parko apylinkės su
sirinkimas. Šiame susirinkime 
trumpa akademine dalimi bus 
psuninėta ir šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktis. Taip pat 
bus išrinkti atstovai į LB Vidu
rio Va' arų apygardos suvažia
vimą, kuris bus balandžio 29 d. 
Jaunimo centre. 

Valdybos buvo apgailestauta, 
kad apylinkėje gyveną LB tary
bos nariai mažai reiškiasi apy
linkės darbuose, nesilanko susi 
rinkimuose, net nesusimoka so
lidarumo mokesčių. Iš tikrųjų 
LB tarybos nariai savose apy
linkėse turėtų būti aktyviausi 
žmonės. 

Valdyba nutarė pasveikinti 
su dovana Lietuvos generaline 
kensulę Juzę Daužvardienę var
dadienio — Juozapinių proga. 

Buvo iškeltas klausimas ir 
Vasario 16-tosios minėjimų rei
kalu. Praktika parodė, kad ne
priklausomybės atkūrimo šven
tės — Vasario 16-tosios minėji
mus pradėjo ruošti ne tik LB 
Vidurio Vakarų apygarda, bet 
ir atskiros apylinkės ir tą pačią 
dieną. Taip atsitiko ir šiais me
tais. Tuo būdu susiskaldo minė
jimo dalyviai, praranda įspūdin
gumą ir sudaro tam tikrų sun
kumų. Valdyba mano, kad atei
tyje LB ruoštų tik vien? bendrą 
su visomis LB apylinkėmis ne
priklausomybės šventės minėji
mą. Reikia suderinti ir aukų 
laisvinimo reikalams rmkimą. 
Iki šiol aukų prašo PLB, JAV 
krašto valdyba, apygardų ir apy
linkių valdybos. Toks aukų rin
kimo būdas nepraktiškas, au
kotojai raginami aukoti po ke
lis kartus. Taigi ateityje ture 
tų būti LB paskelbtas bendras 
aukoms rinkti planas. Posėdy
je buvo aptarti ir ateities kai 
kurie darbai. 

Jurgis Janušaitfe 

NUVERTINO 
CHICAGOS KREDITĄ 

Moody investavimų tarnyba 
nužemino Chicagos miesto pas
kolų bonus nuo A į Baa. Tas 
gali pakelti palūkanų mokėjimo 
išlaidas Chicagos miestui už 
traukiant naujas paskolas. 

Mftkatts JONAS 6I1AITIS 
8247 S. Kedzfe Avenue 

CMeago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seitad. 9 v. r. iki l vaL d 

•nss"nrs sos 3S9R 

Adftktttt 
SIUTAMS P. ftEFlUAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60829 

Tei — 778-5182 
Kasdien 9—8 vaL vak. 

Beštadieniaia ir vakarais 
pagal susitarimą 

'»'» » i t i i M i i - i - m " " ' n l »•»«•- » ~ r 

Jolita Kriaučeliflnaitė ir Vida Kriaučdiūnaitft-JonuSlenė, pravedusios pro
gramą Eugenijaus Kriaučeliūno vardo Ja^rurro promips įteikimo iškilmėse 
kovo 10 dirjną Nuotr. Z. tVgutfo 

: 

WAGNER and SONS 
TYPEWRTTERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoli, Parduoda, Tai«o 
Viri 50 metų patikimas jum* 

patarnavimas 

5610 S. PnlasU Rd. CMeago 
PHONE — 581-4111 

• » « • • * > • • « • • • • • 


