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LKB Kronika Nr. 61 
KUN. SIGITO 

TAMKEVICIAUS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Po liudininkų apklausos 
buvo nagrinėjami TTGKK 
dokumentai ir kita kalti
namoji medžiaga, kurią su
darė 23 tomą" J klausimą, 
kaip paklii.-.o TTGKK doku
mentai Maskvoje pas Jaku-
niną, kas juos vertė, kunigas 
pareiškė: „Neatsakysiu! Pir
miausia, neskaitau, kad tas, 
kuris vertė, padarė nusi
kaltimą, antra — aš gi su
grįšiu, reikės dirbti toliau, 
kaip pas mane žmonės eis 
išpažinties ir kaip jie į mane 
žiūrės, jei aš juos išdavinėsiu 
nekaltus". Teismas, pagarsi
nant ir nagrinėjant kalti
n a m ą j ą m e d ž i a g ą (pvz . 
TTGKK dokumentus), neskai
tė nė vieno dokumento ar jo iš
traukos, pasitenkino tik doku
mentų numerių paskelbimu ir 
nurodymu, kur jie yra įsegti. 
Nuolat buvo kartojami bendri 
i šs i re iškimai : , ,Kalbėtojas 
turėjo tendencingą mintį" 
arba, „kvietė kovoti prieš tary
binę santvarką". 

Kun. S. Tamkevičiaus gy
nimosi kalba: 

„Daug nekalbėsiu, nevar
ginsiu visų, nors būtų galima 
dar daug ką pasakyti, — kal
bėjo kun. S. Tamkevicius. Pro
kuroras Bakucionis pasakė, 
kad mano byla susideda iš 23 
tomų kaltinamosios medžia
gos ir buvo galima dar 23 
tomus prirašyti. Taigi, ar aš 
kalbėsiu daug ar mažai — nuo 
to padėtis nepasikeis. Jau
čiuosi nekaltas. (Į salę kun. S. 
Tamkevicius įeidavo visada su 
nuo ta ika , bes i šypsan t i s , 
ramus, tvirtas, — red. past.). 
Dirbau tai, ko iŠ manęs reika
lavo kunigo pareigos. Evan
gelijoje aprašoma, kad, kai tei
sė Kristų, J is nesigynė. Aš tik 
kunigas ir noriu pasekti Jo pa
vyzdžiu, šiandien mano ran
kos surištos, elkitės su manimi 
kaip norit" (gynimosi kalba 
atpasakota). 

Prokuroras Bakucionis 
pagal LTSR BK 68 str. I d. 
kaltinamajam pareikalavo 6 
m. griežto režimo lagerio ir 4 
metus tremties. 

Kun. S. Tamkevičiaus 
paskutinis žodis: 

„... Besimokant kunigų se
minarijoje, pablogėjo sveika
ta. Galvojau, kad negalėsiu 
tęsti mokslų. Po dvejų metų 
pašaukė į kariuomenę, per tris 
karinės tarnybos metus pa
sveikau ir sėkmingai baigiau 
Seminariją. Dirbau, kiek galė
jau, stengiausi gerai atlikti 
kunigo pareigas. 1969 m. 
atėmė kunigo pažymėjimą, 
daug kas galvojo, kad tuo man 
pakenks, bet priešingai — vis
kas išėjo tik į gerą. Pasku
tiniu metu vėl stipriai pablo
gėjo sveikata... ir gegužės 6 d. 
mane areštavo... Vieną kartą 
bes ikalbant su tarybiniu 
pareigūnu, paklausiau: kaip tu 
žiūri į mane savo akimis. Jis 
a t sakė : „Jei neužpyksi, 
pasakysiu. Žiūriu, kaip į labai 
gabų avantiūristą, kuriam 
labai ilgai v i skas gerai 
sekėsi". Ne, aš neavantiūris-
tas, aš esu Kristaus mokinys, 
kunigas. Mylėjau Dievą, žmo
nes: senus ir mažus, jaunimą, 
dėl jo paaukojau visą savo gy
venimą, o jei reikės — vėliau 
paaukosiu ir gyvybę. Dirbau 
visur, kur Dievas mane siun
tė, o dabar Jis mane siunčia 
ten, kur esu labiausiai 
reikalingas. Ir šiandien Jis 
mane tik perkelia iš vienos 
vietos į kitą. Visus gyvenimo 
kryžius stengiausi iš Dievo 
rankų priimti, tad ir šį kryžių 
imu, apkabinu ir bučiuoju. 
Garbė Jėzui Kristui ir Mari
jai" (Paskutinis žodis atpa
sakotas). 

Gruodžio 2 d. 15 vai. buvo 
perskai ty tas nuosprendis , 
pagal kurį kun. S. Tamkevi
cius nuteistas 6 m. griežto reži
mo lageriu ir 4 metus trem
ties. (Pabaiga) 

KATALIKAI PASAULYJE 
K a t a k o m b ų Lie tuva 

Didingame pasaulio katali
kų jaunimo maldos kongrese 
Romoje neužmiršta ir Lietuva. 
Kai kurių italų ir tarptautinių 
jaunimo organizacijų inicia
tyva Šiomis dienomis Romoje 
buvo atspausdinti ir ant namų 
sienų išklijuoti dideli — vieno 
metro ilgio ir 70 cm. pločio pla
katai. Juose vaizduojamas 
katakombų piešiniuose atras
tas pirmųjų persekiojamų 
krikščionių simbolis — žuvis. 
Po šiuo simboliu didelėmis juo
domis raidėmis tartum ant 
ka t akombų sienų r anka 
u ž r a š y t a : K a t a l i k i š k o j i 
Lietuva kovoja už laisvę. Šie 
plakatai primins pasaulio jau
nimui už tikėjimą kenkiančią 
ir kovojančią Lietuvą. 

Lapel ia i Romoje 
P^au l io katalikų jaunimo 

maldos kongreso proga Ro
moje buvo atspausdinta de
šimt tūkstančių informacinių 
lapelių apie Lietuvą. Romos 
lietuvių jaunimas ir kai kurių 
tarptautinių organizacijų na
riai juos dalina kongreso daly
viam, įvairių pasaulio tautų 
jaunimui. Lietuvių jaunimas 
nori jus painformuoti apie tai, 
ka s dabar vyksta Lietuvoje, 
rašoma lapeliuose, kurie yra 

atspausdinti keturiomis kalbo
mis — itališkai, prancūziškai, 
vokiškai ir angliškai. Ir mes 
būtume norėję nuvykti į 
Romą, bet mum tai yra drau
džiama, toliau rašoma lape
liuose. Mum ir daug kitų daly
kų yra uždrausta. Jau ilgus 
metus lietuvių tautai yra pa
neigiamos pagrindinės žmo
gaus teisės, daug lietuvių buvo 
ištremti vien dėl to, kad buvo 
ištikimi savo tikėjimui ir my
lėjo tėvynę, katalikų Bažny
čia Lietuvoje yra slopinama, 
tikintiesiem draudžiama lais
vai išpažinti savo religinius 
įsitikinimus, religinis auklėji
mas yra uždraustas, drau
džiamos religinio turinio kny
gos. Lietuva yra beveik 
visiškai izoliuota nuo Vakarų 
pasaulio. Lietuviai jau ilgus 
dešimtmečius kovoja už laisvę. 
Lietuvos jaunimui reikia jūsų 
pagalbos. 

Spor to š v e n t ė 
Balandžio 12 d. į didįjį Ro

mos stadijoną — Foro Italico 
— entuziastingų ovacijų su
tiktas atvyko popiežius Jonas 
Paulius II. Stadijonas talpina 
daugiau negu šimtą tūkstan
čių žmonių. Susitikimo su po
piežium metu visos stadijono 
vietos buvo užimtos. Prieš 

KINIJA IR JAV 
DRAUGYSTĖS KELIU 

Pirmasis prezidento Reagano susitikimas Ki
nijos žemėje buvo su maža mergaite, kuri jam 

įteikė puokštę gėlių. Vidury (su akiniais) stovi Ki
nijos užsienio reikalų ministeris Wu Xueqian. 

Pabaltijo byla 
Ženevos posėdžiuose 

Pekinas . — Prezidentas 
Reaganas, atvykęs į Kiniją, 
pasakė pirmoje savo kalboje, 
kad nuomonių skirtumų Kini
jos - Amerikos santykiuose 
yra, tačiau nereikia jų paisyti, 
o reikia draugiškai žengti 
pirmyn į taiką ir pažangą. 
Prezidentas tuoj pradėjo pasi
tarimus su Kinijos vadais: su 
premjeru Zhao Ziyang, kuris 
sausio mėn. lankėsi Ameriko
je, su prezidentu LI Xiannian 
ir su komunistų partijos pirmi
ninku Hu Yaobang. Šešta
dienį prezidentas pasimatys 
su vyriausiu Kinijos vadu 
Deng Xiaoping. 

Savo kalboje prezidentas 
kritikavo Sovietų Sąjungos 
brutalią Afganistano okupa
ciją, Vietnamo invaziją Kam-
bodijoje ir milžiniškos rusų 
kariuomenės laikymą prie Ki
nijos sienų. 

2eneva . — Jungtinių Tau
tų Organizacijos žmogaus tei
sių komisija, neseniai Žene
voje užbaigusi šių metų darbo 
sesiją, galutinai patvirtino 
konvencijos projektą prieš 
žmonių kankinimą. Konven
cijoje, kuri bus pateikta svars
tymui Jungtinių Tautų gene
ralinei asamblėjai, įsakmiai 
pabrėžiama, kad jokiomis 
aplinkybėmis — nei karo, nei 
politinių neramumų, nei kitais 
atvejais negali būti panau
dojamos prieš žmones kanki
nimo priemonės. Valstybės, be 
to, negalės išduoti kitiem kraš
tam asmenų, arba juos iš
tremti, jei tiem asmenim kituo
se kraštuose gresia kankinimo 
pavojus. Kaip ankstesnėse 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisijos darbo sesijose, 
taip ir šioje paskutinėje buvo 
apsvarstyta žmogaus teisių 
padėtis įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Jungtinių Ameri
kos Valstybių delegatas, 
vienoje kalboje apkaltinda
mas sovietų valdžią žmogaus 
teisių pažeidimais, įsakmiai 
paminėjo Pabaltijo kraštus. 
A m e r i k i e č i ų d e l e g a t a s 
priminė, kad trys Pabaltijo 
valstybės buvo smurtu įjung
tos į Sovietų Sąjungą prieš tų 
tautų norą, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu ir po
kario metais tūkstančiai pa-
baltiečių buvo ištremti į Si
birą, jų vieton įkurdinant 
rusus, tuo būdu siekiant su-

šventas Mišias, kurias popie
žius aukojo stadijone, Jonas 
Paulius II įvairiomis kal
bomis kreipėsi į didžiąją tarp
tautinę sportininkų ir jau
nimo minią. 

Prasidėjo trumpos sporto 
varžybos, kuriose dalyvavo 
aštuoniolikos pasaulio kraštų 
sportininkai, jų tarpe žymūs 
olimpiniai čempionai ir pa
sauliniai rekordininkai, kaip 
minėtieji bėgikai italai Puetro 
Mennea ir Sara Simeoni, bra
zilas futbolininkas Falcao, ita
las dviratininkas Francesco 
Moser, lenkai šuolio su ietimi 
čempionai Slusarski ir Koza-
kievich. Varžybose dalyvavo 
ir invalidai sportininkai, kurių 
tarpe buvo ir aklųjų. 

Po šių trumpų varžybų po
piežiaus garbei, šimtatūkstan
tinei žmonių miniai pasken
dus tyloje, prasidėjo šv. 
Mišios, kurias Šventasis Tė
vas aukojo an t altoriaus, pa
statyto stadiono aikštės cen
tre. 

rusinti minėtuosius kraštus. 
A m e r i k i e č i ų d e l e g a t a s 
atkreipė dėmesį ir į kitas so
vietų panaudojamas priemo
nes pabaltiečiarji nutautinti, 
priemones, kuriomis yra gru
biai pažeidžiamos visuotiniai 
pripažintos žmoc;.us teisės. 
Delegatas taip pat priminė ir 
žmogaus teisių bei religinės 
laisvės gynėjų Pabaltijyje per
sekiojimus ir jų nuteisimus 
sunkiomis kalėjimo baus
mėmis. Pabaltiečių diskrimi
navimas tautiniais i r kitais 
sumetimais, pažymėjo ameri
kiečių delegatas, yra ne kas 
kita, kaip rasizmo, rasinio 
nepakantumo apraiška. 

Kova prieš terore 
Washingtonas . — Baltieji 

Rūmai pasiuntė Kongresui 
kovos prieš terorizmą įstaty
mo projektą. Jame žmonių 
pagrobimas įkaitais laikomas 
federaliniu nusikaltimu, 
kuriuos aiškinti pavesta FBI. 
Numatomi dideli piniginiai 
užmokesčiai žmonėms, kurie 
suteiks informacijų apie tero
ristų planus. Numatomos net 
pusės milijono dolerių pre
mijos. Informatoriams ža
dama apsauga. Jei informa
cijų tiekėjai būtų užsieniečiai, 
jiems žadamas leidimas be 
vizų įvažiuoti į JAV. Projekte 
numatomos didelės bausmės 
iki 10 metų kalėjimo tiems, 
kurie teroristus organizuoja, 
apmoko, juos treniruoja. 
Specialiai atkreipiamas dė
mesys į lėktuvų sabotažo 
veiksmus, gadinimas žemėje 
esančių navigacijos instru
mentų, kontrolės aparatų. Už 
tokius nusikaltimus gresia 20 
metų kalėjimo ir baudos iki 
100,000 dol. ' 

Pirminiai rinkimai 
Salt Lake City. — Pirmi

niuose rinkimuose Utah vals
tijoje daugiausia baigų gavo 
senatorius Gary Hart. Jis, 
kaip Colorado senatorius, po
puliarus kaimyninėje Utoje. 
Buvįs viceprezidentas Mon-
daie laimėjo penki9 delegatus 
iš bendro 22 delegatų skai
čiaus. Nekaip pasirodė pasto
rius Jesse Jackson. gavęs ma
žiau dviejų nuošimčių visų 
balsų. 

Paleido įkaitus 
Johannesbu rg . — Ango

loje prieš valdžią kovojanti 
visiškos Angolos nepriklau
somybės organizacija, Pietų 
Afrikai tarpininkaujant , 
paleido dar gruodžio mėn. 
suimtus užsieniečius: 66 portu
galus ir 15 filipiniečių. Jie 
buvo lėktuvu nusiųsti į Pietų 
Afrikos respubliką ir Johan-
nesburge perduoti Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus at
stovams. Angolos sukilėliai 
dar tebelaiko 16 britų piliečių, 
20 čekoslovakų ir vieną jugo
slavą. Dar vyksta derybos dėl 
jų išvadavimo. Paleisti įkaitai 
pasakė, kad jie buvo gerai 
a p r ū p i n t i ir ž m o n i š k a i 
prižiūrimi. 

Irano išeivių 
demonstracijos 

Londonas . — Irano opozi
cijos grupės išeivijoje surengė 
piktas demonstracijas Bri
tanijoje, Prancūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Olandijoje ir 
Austrijoje. Du iraniečiai 
Frankfurte buvo sužeisti, kai 
demonstrantai puolė kelei
vinės oro bendrovės Iran Air 
įstaigą. Paryžiuje buvo užim
ta Irano įstaiga UNESCO 
centre, okupuotas ir Irano kon
sulatas Londone. 

Irano pabėgėliai protestavo 
prieš žiaurų Irano islamo 
revoliucijos režimą, kitamin
čių persekiojimus ir kanki
nimus. 

— Danijoje politinės globos 
paprašė penki iraniečiai, jų 
tarpe du vaikai. 

— Iš Nikaragvos pabėgęs į 
Washingtoną atvyko buvęs 
ūkininkas Prudencio Balto-
dano. Jis būsiąs liudininkas 
Kongrese ir Amerikos Valsty
bių organizacijoje, kur jis 
papasakos, kaip jį kankino, 
nupjovė ausį Nikaragvos 
kariuomenės nariai. 

— Londone visuomenei bus 
atidaryta buvusio premjero 
W i n s t o n o C n u r c h i l l i o 
požeminė įstaiga — bunkeris, 
kuriame karo metu įvyko 
daugiau 100 valdžios kabi
neto posėdžių. Čia bus įsteig
tas muziejus, kurį žmonės 
galės lankyti. 

— Meksikoje banditai už
puolė Vakarų Vokietijos 
konsulo Atlantos mieste auto-
busėlį, nušovė jo žmoną. 
Užpuolimas įvyko 50 mylių 
nuo Meksikos miesto. 

— Vietnamo antikomunis
tinė rezistencija paskelbė per 
savo slaptą radiją, jog vienos 
sovietų jūrų laivyno bazės 
puolime nušautas aukštas ru
sų karininkas. 

Vyskupas Valančius 
biznio laikraštyje 
New Yorkas . — „The Wall 

Street Journal" balandžio 10 
parašė vedamąjį „The Taxes 
of Sin". Kaip žinoma, Kongre
sas yra numatęs pakelti vals
tybinius mokesčius degtinei. J 
šį straipsnį laiškų skyriuje ba
landžio 26 d. atsiliepė skai
tytojas Brian J. Kenny iš El-
lington, Conn. 

Autorius rašo, kad veda
masis jam primena Blaivybės 
judėjimą Lietuvoje 1860 m. 
Katalikų vyskupas Valančius 
pradėjo ambicingą blaivybės 
skatinimą, siekdamas pakelti 
masių religinį ir moralinį lygį, 
o kartu siekdamas paleng
vinti sunkią baudžiauninkų 
dalią, jų išnaudojimą. Tuo me
tu artėjo politinės demonstra
cijos, žemės ūkio reformos ir 
sukilimai prieš rusus okupan
tus, rašo Kenny. Rusų val
dantieji labai įsiuto, kai 
ėmė mažėti pajamos už 
pardavinėjamą degtinę. Per 
dvejus metus 82 n u o š . 
Lietuvos tapo blaivi. Vienoje 
apskrityje 1858 m. vodkos mo
kesčiai siekė 35,000 rublių, o 
po penkių mėnesių — tik 500 
rublių. Rusų gubernatorius už
draudė visas blaivininkų drau
gijas ir ėmė skatinti girtuok
liavimą. Jis taip toli nuėjo, 
kad ėmė dalinti vodką dykai iš 
prieš katalikų bažnyčias pa
statytų statinių. Imta kaimie
čiams įrodinėti, kad Lietuvos 
klimate vodką gerti sveika net 
būtina sveikatai, įrodinėta, 
kad pats Kristus gerdavo. Val
dantieji ėmėsi drausti blaivy
bę skatinančius pamokslus, 
uždėdami sunkias baudas. 
Vyskupo Valančiaus blaivy
bės judėjimas ne tik sumažino 
rusų imamus mokesčius, bet ir 
padidino Lietuvoje Bažnyčios 
įtaką. Vyskupas Valančius 
puikiai suprato valdančiųjų 
piniginės kontroliavimo dės
nius, baigia „The Wall Street 
Journal" Brian J. Kenny laiš
kas. 

Kaliniai valo 
miestu gatves 

Santo Domingo. Domi
ninkonų respublikoje per trijų 
dienų riaušes dėl maisto kai
nų pakėlimo žuvo 54 žmonės, 
apie 200 sužeistų. Policija ir 
kariuomenė suėmė 4,350 žmo
nių, kurie daužė langus, degi
no parduotuves, jas plėšė. Da
bar suimtieji turi išvalyti 
miestų gatvių šiukšles, griu
vėsius ir kitus riaušių pa
darinius. 

Kinijos prezidentas Li savo 
sveikinimo žodyje keliskart 
atsargiai priminė Taivaną, 
sakydamas, kad Kinijos liau
dis su ilgesiu laukia visos tė
vynės susijungimo dienos. I i 
tačiau pareiškė viltį, kad drau
gystė su Amerika tęsis atei
nančiame 21-mame, 22-trame 
ir 23-čiame šimtmetyje. 

Komunistinė Kinija bando 
išlaikyti pusiausvyrą tarp ry
šių su Amerika ir ryšių su So
vietų Sąjunga. Dažnai tarp
tautiniuose forumuose Kinijos 
atstovai vienu balsu kaltina 
hegemonizmu ir vieną ir kitą 
didžvalstybę, tik pernai rug
sėjo mėn., kada gynybos sek
retorius Weinbergeri8 lankėsi 
Pekine, Kinijos valdžia viešai 
pareiškė, kad didžiausia grės
mė Kinijos saugumui kyla iš 
Sovietų Sąjungos pusės. 

Kinijos santykių su sovie
tais gerinimo derybose buvo 
jau keturi susitikimai. Kinija 
vis pabrėžia kliūtis, kurios 
trukdo draugiškiems santy
kiams. Tai sovietų invazija Af
ganistane, Vietnamo invazija 
Kambodijoj ir prie kinų sienos 
bei Mongolijoj sutraukta so
vietų kariuomenė. Kinai pa
brėžia, kad tų kliūčių nepa
šal inus , nega l ima tikėtis 
geresnių santykių. 

Santykiuose su Amerika Ki
nija nurodo vieną kliūtį. Tai 
Amerikos ginklų pardavimas 
Taivanui. Amerika atsako, 
kad tų ginklų Taivanui n e 
reikėtų, jei Kinija pažadėtų 
niekad jėga nebandyti pri
sijungti tą Kinijos provinciją. 
Amerika pripažįsta, kad Tai-
vanas — Kinijos dalis. Tos 
tezės laikosi ne tik komunis
tinė Kinija, bet ir pats Taiva-
nas, kuris daug metų skelb
davo, kad jis išlaisvins Kiniją 
iš nelegalaus komunistinio 
režimo. Kinijos vadai vėl 
spaus prezidentą Reaganą 
pažadėti, kad Amerika nepar
duos Taivanui modernių gink
lų, kaip dabar, o tik tęs tų pa
čių ginklų, kurių Taivanas 
anksčiau yra gavęs, papil
dymą naujomis siuntomis. 

Kinijai svarbu gauti iš 
Amerikos naujausios techni
kos prekių, o kartu žaisti 
„Amerikos korta" prieš Sovie
tų Sąjungą, panašiai, kaip 
Amerika siekia panaudoti 
„Kinijos kozerį" prieš Maskvą. 

Sovietų žinių agentūra trum
pai pranešė apie oficialų pre
zidento Reagano vizitą Kini
joje. Bus apsvarstyta, kaip 
stiprinti JAV ir Kinijos bend
radarbiavimą Ramiojo vande
nyno rajone. Washingtonas 
pasirengęs padėti Kinijai mo
dernizuoti jos pramonę, jeigu 
ji garantuos bendradarbia
vimą su JAV politinėje srityje 
Amerikos imperializmui nau
dingomis sąlygomis, rašo 
Tass agentūra. 

K A L E N D O R I U S 

Balandžio 28 d.: Petras 
Chan., Valerija, Vygantas ir 
Vaiga. 

Balandžio 29 d.: Paulinas, 
Kotryna S., Vaitenis, Judrė. 

Balandžio 30 d.: Pijus V., 
Sofija, Virbutis, Venta. 

Gegužės 1 d.: Juozapas 
Darb., Žilvinas, Vydmanė. 

ORAS 

Saulė teka 4:53, leidžiasi 
6:44. 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti, temperatūra 
dieną 70 L, naktį 50 1. 
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MOKSLEIVIŲ 
STUDIJŲ DIENOS 

Kovo 14 ir 15 dienomis dvi
dešimt trys moksleiviai daly
vavo kun. Alfonso Lipniūno 
kuopos suruoštose studijų die
nose, vykusiose ateitininkų 
namuose, Lemonte. Buvo bent 
vienas atstovas iš kiekvienos 
Chicagos apylinkių kuopos. 
Studijų dienas suorganizavo 
kun. Lipniūno kuopos kursų 
komitetas, kurį sudarė kuopos 
pirmininkas Audrius Polikai-
tis, Algis Sodonis, Gytis Liti-
levičius ir Marius Katilius. Sis 
komitetas, talkinant kuopos 
narėms Jūrai Liutkutei, Ri
mai Stroputei ir Aušrai Jasai-
tytei, planavo ir dirbo daug 
valandų, siekdami sau ir ki
tiems suteikti galimybę dau
giau patirti apie dabartinę pa
dėtį ok. Lietuvoje ir ką ji 
mums reiškia. 

Registracija prasidėjo šešta
dienį trečią valandą p. p. Jsi-
kraustę ir pasikalbėję su senais 
ir naujais draugais, visi ėjome 
valgyti spurgų. Apie pusę pen
kių didžiojoje salėje prasidėjo 
pirma paskaita. Paskaitinin
ke Gintė Damušytė, dirbanti 
Lietuvių Informacijos centre 
New Yorke, kalbėjo apie da
bartinę padėtį Lietuvoje. J i pa
sakojo apie Robertą Grigą, Ju-
lių Sasnauską, Romą Kalantą 
ir kitus, apsakydama, kaip 
žmonės priešinasi komuniz
mui ir kaip jie dėl to nuken
čia. J i taip pat kalbėjo apie po
grindžio spaudą ok. Lietuvoje, 
paminėdama Kroniką, „Auš
rą", ir „Lietuvos Ateitį". Ant
roje paskaitos dalyje buvo ro
domos skaidrės iš ok. Lietuvos, 
kuriose buvo matyti už veiklą 
nukentėję žmonės. Gintė Da
mušytė kiekvieną skaidrę de-
tališkai išaiškino ir papasako
jo, kas kiekvienam asmeniui 
atsitiko. Pasakodama apie 
brolių lietuvių kančias, ji 
mums įkvėpė norą ir toliau 
veikti tėvynės naudai. 

Pilni naujų minčių susėdom 
valgyti Sauliaus Soliūno pa
gamintus „spagečius", o pasi
sotinę ėjom diskutuoti. Pasis
kirstę į mažus būrelius, 
diskutavome vieną kontraver-
sinį klausimą, kuris iškilo iš 
serijos prašymų, netiesioginiai 
gautų iŠ ok. Lietuvos jaunimo. 
(Šie prašymai randami „Lie
tuvos Ateities" septintame nu
meryje). Kalbėjom apie klau
simą, ar gal ime Lietuvai 
daugiau padėti gyvendami 
Amerikoj, ar Lietuvoj. Po 45 
minučių vėl susirinkome di
džiojoje salėje, kur buvo būre
lių pasisakymai. Daugelis gal
vojo, kad mes labiau galėtume 
padėti Lietuvai gyvendami 
Amerikoje. Bet paskui iškilo 
klausimas, kodėl mes taip sa
kome. Ar dėl to, kad tikrai la
biau galėtume padėti Lietuvai 
pasilikdami čia, ar todėl, kad 
mes bijome gyventi sovietų už
imtame krašte ir nenorime 
prarasti patogaus ir gero gy
venimo. Nutarėme, kad vie
nintelis būdas įrodyti tikrą 
meilę savo kraštui, o ne bailu
mą, ar norą geriau gyventi, tai 
veikla Lietuvos labui. 

Vėliau tą vakarą mes žaidė
me „Koks protas". Šis žaidi
mas ne tik smagus, bet ir lavi
nantis. Yra kelios kategorijos 
lietuviškom temom, ir kiekvie
noj kategorijoj grupe klausi 
mų. Žaidėjai paskirstomi j ko
mandas . Komanda , kuri 
atsako daugiausia klausimų. 
laimi Pažaidė žaidimą tur£ 
jom laisvalaikį. Tie, kurie no
rėjo galėjo eiti miegoti. Kiti 

pasiliko salione pasikalbėti. 
Pagaliau visi buvom „nuvary
t i" miegoti. 

Kitą rytą visi buvome paža
dinti septintą valandą. Nusi
prausę ėjom valgyti Sauliaus 
skaniai paruoštą „french 
toast". Baigę pusryčius visi 
nukraustėm stalus ir juos nu
valėme. 

Sekmadieno studijos prasi
dėjo kun. Lipniūno kuopos glo
bėjos Dalios Katiliūtės-Boyd-
stunienės įvadu. J i trumpai 
kalbėjo apie ateitininkų prin
cipus ir jų įgyvendinimą veik
loje bei svarbą supratimo, ko
dėl mes kiekvienas veikiam. 
Tada vėl klausėmės Gintės 
Damušytės, kai ji kalbėjo apie 
lietuviškos veiklos formas. 
Mums buvo apibūdinta, ką 
žmonės dabar daro, kaip Lie
tuvai padeda. J i kalbėjo apie 
Vatikano radijo programas, 
kas jose transliuojama, kas 
dirba su jomis. Taip pat minė
jo, kad svarbus veiklos punk
tas yra laiškų rašymas, ne tik 
savo giminėms, bet ir kali
niams Sibire, jų šeimoms Lie
tuvoje. Lietuviams taip pat 
svarbu gauti amerikietiškų 
produktų, kuriuos galima 
jiems nusiųsti siuntiniuose. 
Pagaliau, svarbiausias daly
kas yra platinti lietuvių vardą 
tarp kitataučių. Tai galima da
ryti tarp draugų, mokykloje, 
rašant straipsnius į laikraš
čius, rašant laiškus savo se
nator iams ir kongresma-
nams, ir panašiai. Visas šis 
darbas, nors netiesioginiai, la
bai padeda Lietuvai, nes tada 
ir kiti sužino apie priespaudą 
už geležinės uždangos ir susi
domėję patys veikia prispaus
tųjų labui. 

Po labai įdomios paskaitos 
buvo pranešti nauji diskusi
niai būreliai ir pateiktas dis
kusinis klausimas. Klausimas 
apibūdinti padėtį, kurioj moks
leivis turi pasirinkti tarp ame
rikietiškos veiklos gimnazijo
je ir l ietuviškos veiklos. 

Šio klausimo tikslas buvo 
priversti kiekvieną kursantą 
pagalvoti, kiek lietuviška veik
la yra jam svarbi ir kodėl ji 
yra svarbi. Po asmeniškų pa
sisakymų visi grįžome į salę 
būrelių santraukoms, kuriose 
buvo iškeltos šios mintys: 

— Yra smagu bendrauti ir 
veikti kartu su kitais lietu
viais, malonu jaustis savųjų 
tarpe. 

— Dalyvaudami lietuviško
je veikloje jaučiamės ypatin
gi, lyg turintys kažką, ko ame
rikiečiai draugai neturi. 

— Veikla Lietuvos naudai 
duoda prasmingumo jausmą 

Linksmai nusiteikusi trijulė žiemos kursuose „Neringoje", 
k.: Indrė Ardytė, Silvija Kučėnaitė ir Lidija Balčiūnaitė. 

Nuotr R- Musonytės 

i r — ne tik imame sau, bet 
duodame nuo savęs. 

— Taip pat yra svarbu rasti 
pusiausvyrą tarp mokyklinės, 
amerikietiškos veiklos ir lietu
viškos veiklos. Negalime nei 
vienos, nei kitos visai atsisa
kyti. 

— Antrame sekmadienio 
diskusiniame klausime buvo 
prašoma, kad kiekvienas bū
relis pasirinktų dvi veiklos sri
tis, kurios būtų įmanomos 
kuopoms, ir joms sudarytų 
specifinius ir įvykdomus veik
los planus. Bendrame prista
tyme buvo iškelti veiklos pla
nai šiose srityse: 

— Mokyti kuopos narius, ku
rie silpnai kalba lietuviškai. 

— Siųsti laiškus politiniams 
kaliniams Sibire ir jų gimi
nėms Lietuvoje. 

— Siųsti siuntinius kali
niams ir jų šeimoms. 

— Rašyti laiškus ir kalbėtis 
su kongresmanais ir Lietuvos 
reikalais. Tai daryti ypač šiais 
rinkimų metais. 

— Pradėti Chicagoje lietu
višką radijo stotį, kuri būtų 
taikoma jaunimui ir jį pri
trauktų prie lietuviškų reikalų 
ir veiklos. 

— Per Vatikano radiją ar 
Amerikos Balsą suruošti pus
valandžio programą, per ku
rią būtų perduota Lietuvon in
formaci ja apie gyvenimą 
Amerikoje, madas, populiarią 
muziką, lietuvių veiklą ir t. t. 

Pabaigę diskusijas valgėme 
pietus — „taco8". Po pietų su
sirinkome liturginei daliai, pa
ruošti Algio Sodonio ir Gyčio 
Liulevičiaus, talkinant tėvui 
Saulaičiui. Pradėjome su Ver
bų sekmadienio skaitymais, į 
kuriuos buvo įterptos ištrau
kos iš Kronikų. Skaitymus bai
gę trumpai susikaupėme mąs
tydami apie gavėnios ir 
Velykų reikšmę. Tada kiekvie
nam buvo išdalinta po gaba
liuką spalvoto popieriaus. 
Ski r t ing i pop. gabal iukai 
simbolizavo mūsų skirtumus. 
Turėjome pagalvoti apie save 
ir savo gyvenimą ir kaip tin
kame kitų žmonių tarpe. Kai 
prie sienos kryžiaus pavidale 
priklijavome savo popieriaus 
gabaliukus, simboliniai suda
rėme tikinčiųjų lietuvių viene
tą. Po to visi susėdom šv. Mi
šioms, kurias atnašavo tėvas 
Saulaitis. Mišių duoną labai 
skaniai iškepė Rasa Šulaitytė. 
Komunijos vyną dalinti buvo 
pakviesti D. Katiliūtė-Boyd-
stunienė, ir J. Polikaitis, kurie 
su mumis praleido abi studijų 
dienas. 

Po šv. Mišių visi ėjom susi
dėti daiktus ir ruoštis važiuoti 
namo, pilni šventiškos nuotai
kos, naujų minčių ir atnaujin
to ryžto veiklai. 

Marius Katilius 

Clevelando 

programos dalyviais. 
Danutė Augienė visiems 

gerai pažįstama savo gražia 
veikla pas Putnamo seseles ir 
bendruomenėje. Iš savo dėdės 
poeto Maironio paveldėjusi 
meilę kūrybai, ji nedaug galėjo 
skirti jai laiko, augindama ir 
gražiai auklėdama savo gau
sią keturių vaikų šeimą. J i 
buvo didelė parama savo 
vyrui a.a. Pauliui Augiui, išlei
dusi ne vieną jo darbų knygą. 

Agnė Kižienė kalbėjo apie 
D. Augienės kūrybą, kuri per 
daugelį metų sudarytų ne
vieną knygą. Tai vaidinimai, 
p a s a k o j i m a i , e i l i u o t o s 
pasakos, eilėraščiai vaikams, 
taip pat ir novelės bei poezija 
suaugusiems. 

D. Augienės eiliuota pasaka 
„Ropė" buvo ne vieną kartą 
suvaidinta mokyklų scenose. 
Eiliuotos pasakėlės „Meškiu
kas apie mokslą", „Zuikis 
kopūstėliuose", „Apie namą iš 
pasakų ša l ies" , ,, Kalėdų 
senelis", „Voras ir skruzdėlė", 
„Obelis", kaip ir visi kiti D. 
Augienės vaidinimai tinka 

T . . . . . . mokyklų renginiams. D. 
J a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų Augienės vaidinimą „Meškos 

mokykla" dabar scenai ruošia 
Marąuette Parko lit. mokykla. 

Jos vaidinimas „Užburti 
vaikai" buvo parodytas tris 
kartus Chicagoje ir Cleve-
lande; „Velykos" — Chicagoje 
ir Kenoshoje. Įdomūs veika
lėliai ir „Kalėdų žvaigždė" ir 
„Pranuko sapnas". Gražiai iš
leista ir dail. Paukštienės 
iliustruota D. Augienės eiliuo
ta knyga — abėcėlė vaikams 
„Močiutės dovanėlė". 

A. Kižienės įdomų žodį gra
žiai pailiustravo eilėraštukais 
D. Augienės dukraitės Kristu-
tė ir Linutė Augiūtės. Visų vai
kaičių - anūkų vardu sveikino 
D. Augienės dukraitė Alaną. 
Zuikį iš „Velykų" vaidinimo 
suvadino Audrė Budrytė. Eilė
raštį skirtą motinai dekla
mavo Ugnė Skripkutė, „Ne
bėra tėtuko" — Marius 
Polikaitis. 

K n l i n y s - A n d r i u s I l u n H ' i r t 
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ateitininkai vyriausio būrelio 

veiklos apžvalga 
Šiais mokslo metais turime 

32 jaunuosius ateitininkus. 
Jiems vadovauja Teresė Ber-
žinskienė, Rita Kazlauskaitė, 
Lina Žiedonytė ir Aldona 
Zorskienė. Į susirinkimus su
kviečia Vida Barzdukienė, Ro
ma Degesienė ir Regina Šilga-
lienė. 

Veiklą pradėjome rugsėjo 25 
d. dalyvaudami bendroje sen
draugių suruoštoje gegužinė
je. Pirmajame bendrame susi
rinkime priėmėme naujus 
narius į paskirus būrelius — 
uždegdami po žvakutę — sim
bolizuojančią ateitininkų veik
lą. Dviejuose susirinkimuose 
Rita Matienė savo įstaigoje 
mus pamokė kaip sukurti mo
derniškas akvareles. Savąjį 
meną padovanojome tėve
liams ir tėvukams. Vėlines at
šventėme įgyvendindami lie
tuvių ir amerikiečių papročius. 
Lapkričio mėn. aplankėme 
Clevelando Gamtos muziejų. 
Ten susipažinome su Ohio lau
kiniais gyvuliais ir jų reikala
vimais. 

Kitame susirinkime iš skujų 
padarėme žiemojantiems 
paukšftams lesyklas. Kalėdi
niai susirinkimai įvyko Kudu-
kių ir Šilgalių namuose. Šven-
č ių p r o g a C l e v e l a n d o 
seneliams išsiuntėme savo su
kurtas kalėdines korteles. Taip 
pat pagaminome įvairių kalė
dinių papuošalų iš skujų ir rie
šutų. Jais papuošėme savo eg
lutes ir namus. 

1984 m. veiklą pradėjome iš
vyka į „Rollerdrome" čiuožyk
lą. Vasario mėn. susirinkimų 
tema buvo tautiškumas. Su-
statėm ir parnešėm tėveliams 
Vytis ir Gedimino stulpus. Pa
vyzdiniame jaunių sudaryta
me „teisme" patyrėme, kad vy
riausias būrelis yra šiek tiek 
nusikaltęs prieš tautiškumo 
principą. Kovo mėn. aplankė
me Clevelando Sveikatos ir 
mokslo muziejų. Tenai daug 
laiko praleidom nagrinėdami 
specialią parodą apie atomą ir 
jo įtaką. Minint šv. Kazimiero 
500 m. jubiliejų, kiekvienas bū
relis pagerbė šv. Kazimierą su
sirinkimu. Velykiniai susirin
kimai įvyko pas Beržinskus, 
Dundurus ir Žiedonius. Dali
nomės velykiniais papročiais, 
marginome margučius, ir kaip 
kiekviename susirinkime, ne
užmiršome pažaisti ir pasivai
šinti. 

Dabar labai ruošiamės Cle
velando Ateitininkų šeimos 
šventei, kuri įvyks gegužės 12 
— 13 dienomis. Repetuojame 
Nijolės Jankutės montažėlį 
„Sveikinimas Motinos die
nai" ir mokomės įžodžiui. 

Aldona Zorskienė 

ATKITIMNKV 
NAMŲ POPIETĖ 

Praėjusį sekmadienį Ateiti
ninkų namų popietėje J. 
Gylienė supažindino susi
rinkusius su rašytoja Danute 
Lipčiūte Augiene ir kitais 
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D. Augienė paskaitė keletą 
savo eilėraščių, prieš tai pa
stebėdama, kad jaučiasi 
nesanti verta šitokio pa
gerbimo. Jos eilėraščiai apie 
Lietuvą, apie motiną, seserį ir 
mirusį savo gyvenimo draugą 
buvo jautrūs ir nuoširdūs. 
Savo atsilankymu D. Augienę 
pagerbė žymi amerikiečių teat
ro aktorė Ingrida Blekytė, kuri 
savo vaidybą pradėjo D. Au
gienės parašytuose vaidi
nimuose, kuriuos režisavo Z. 
Visockienė, I. Serelienė ir J. 
Lieponienė. Ingrida Blekytė su 
kitais, taipgi vaidinusiais pra
džios mokykloje, parodė vieną 
veiksmą iš „Užburtų vaikų". 
D. Endrijonaitė - Šilimaitienė 
buvo pasakotoja, Ingrida Ble
kytė — višta, Rūta Butvilaitė -
Vaičaitienė — katinas, Jurga 
Gylytė — senelė, Jūratė Jakš-
tytė, „Antro kaimo" aktorė, — 
žvirblis, Rimas Černius — šuo. 
Klausytojai entuziastingai su
tiko „mažuosius" aktorius, 
kurie sukėlė daug gražaus juo
ko ir prisiminimų tėveliams ir 
draugams. 

Ingrida Blekytė įteikė D. 
Augienei nuo visų šių aktorių 
gėles, padėkodama jai už lietu
višką kūrybinį darbą ir meilę 
vaikui. Ateitininkų meno 
draugijos „Šatrijos" vardu 
sveikino Aldona Grincevičie-
nė įteikdama tulpes. Gražų 
margučių krepšelį D. Augie
nei padovanojo p. Penčylienė. 

P r o g r a m a i p a s i b a i g u s 
gausiai susirinkę svečiai buvo 
pakviesti pasivaišinti ir pa
bendrauti su D. Augiene ir jos 
šeima. 
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12-*-6:30; Sėst. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EOMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

V a l a n d o s pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5S33 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: p:rm ir lietv 12—4 

b—S. antr 12—o. penkt 10—12. 1—O. 

Oh 735 4477 *»r 246 0067 *rt» 246 658 i 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKiy LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K 5 A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS BUKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininku namu 
Tel. 257-2265 • 

Vai. pagal susitarime. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIIA 

6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest o3rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimj 

Tel. REliance 5-1811 

DR. tVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12 4 vai popiet ir 6-3 vai vak 
Treč ir šešt uidarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr , treč1 , ketv ir s>$tad 

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

I mvlia ) vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos paRal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba hetuviįkaO 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta tre<f 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

I . IlMIvlHi ITI.If • 
GYDYTOJAS IR"CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st 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 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave , Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč §e*t 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
!NKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 VV 63rd Street 

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

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 Wmt 71«t StrMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6. ieitadieniais pagal susitarimą 

' • 



Laukiame šventojo 

PRAŠYDAMI DIEVO 
UŽTARĖJO 

Kas sekmadienį ir šventa
dienį lietuvių bažnyčiose ir 
vienuolynuose tikinčiųjų mal
dose prašome, kad Dievas su
teiktų lietuviams naują malo
nę — arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį i šaukšt intų al
toriaus garbe. Tai darome 
tikrai nuoširdžiai. Mes nori
me, kad neseniai gyvenęs ir 
nepriklausomoje Lietuvoje mi
ręs Jurgis Matulaitis būtų 
naujas užtarėjas pas Dievą, 
kad jis ir jo tauta būtų žinoma 
visame katalikiškame pasau
lyje. Jis jau pripažintas Šven-
tųjtf skelbimo kongregacijos 
Garbinguoju Dievo tarnu, tai 
yra pripažintos jo herojiškos 
dorybės ir šventas gyvenimas 
žemėje. Laukiame tik stebuk
lų, kurie žmonių tarpe įrodytų 
jo šventumą ir jo galingą už
tarimą danguje. 

Reikia jį prisiminti iš naujo 
ne tiktai, kad jo šventuoju pa
skelbimo byla eina Bažnyčios 
centre, bet ir praėjus 113 metų 
nuo jo gimimo ir 57 metams 
nuo jo mirties. Ypač šiuo metu, 
kada jo atkurta ir prieš 70 me
tų Amerikoje įkurta Marijonų 
vienuolija tęsia jo darbus, šią 
savaitę atlikdama paprastą 
trimečio provincijos tarybos, 
vienuolynų vyresniųjų ir dele
gatų suvažiavimą — kapitulą. 
J i nesvarstė Garbingojo Dievo 
tarno bylos, nes tai yra aukš
tesnių instancijų kompeten
cija. Ji svarstė, kaip jo užbrėž
tus ir numatytus darbus tęsti, 
kad jie būtų vaisingi ir našūs 
lietuviams ir visai Bažnyčiai. 
Tačiau ir savo šventuoju už
tarėju rūpestis buvo vienas iš 
svarbiausių troškimų. 

Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio gyvenimas šiuo metu čia 
reiškiasi darbais tų jo dvasios 
palikuonių, kurie jį ir jo 
sekimą Kristumi laiko pavyz
džiu ir jo pėdomis nori sekti, 
kad, kaip jis pats sau nusi
brėžė gyvenimo kelią, tarnau
tų Kristui ir Bažnyčiai, pasi
t i k ė d a m i A u k š č i a u s i o j o 
planais, teikiamomis malo
nėmis, meile artimo, kuris yra 
pirmiau mylimas Dievo. Jie 
seka jo pėdomis, norėdami, 
kad, kaip jo, taip ir visos vie
nuolijos gyvenimo centras bū
tų Jėzus, tarnaująs žmonėms. 

galėjo mokyti savo sekėjus, 
kad jie kantriai kentėtų perse
kiojimus, kad nesileistų suvi
liojami pasaulio dvasios, Kris
tui priešingos dvasios, kuri 
temato gerą darymą, jei tik 
labiau žmonių giriami ir aukš
tinami. Jo tikslas, kaip jis už
rašė savo vienuolijai įsta
tuose, „iš Dievo ir artimo 
meilės visomis jėgomis ir vi
sokiais būdais pasiaukoti kitų 
išganymui bei tobulinimui". 

Savo gyvenimu jis ta i įrodė, 
dirbdamas savo pareigose net 
sunkiose kančiose nuo kaulų 
džiovos, dirbdamas, kad Lie
tuva, kaip ir kitos tautos ir 
valstybės, turėtų savo bažny
tinę provinciją ir konkordatą 
su Šventuoju Sostu, kuris lai
duotų priklausomumą tik jam 
bažnytinės administracijos ir 
pastoracijos srityje. Tai dirbo 
iki mirties. Ir mirė nuo mažos 
apendicito operacijos, bet iš
vargęs kūnas jos nepajėgė 
atlaikyti. Žmones, kurie jį 
pažino ir su juo turėjo ryšius, 
tuoj po jo mirties jį laikė 
šventu. 

* * * 

Garbingasis Dievo tarnas 
arkiv. Jurgis Matulaitis nuo 
pat jaunystės vargęs, kentėjęs 
ligų skausmus, nesustojo pu
siaukelėje nei savo dvasinio 
pašaukimo siekdamas, nei 
aukodamasis jau beveik mari
namai vienuolijai, nei nešda
mas darbo žmonėms dvasinę 
paguodą ir dirbdamas sociali
nėje srityje, nei organizuo
damas institucijas ir darbo 
plotus. J is norėjo tarnauti 
Kristui ir Bažnyčiai, būdamas 
paprastu, klusniu, neturtingu, 
viską tik Dievui paaukojančiu. 
Savo užrašuose rašė: „duok, 
Viešpatie, kad aš būčiau Tavo 
Bažnyčioje nelyginant ta 
mazgotė, puodkelė, kur ia 
viską valo, o suvartoję meta 
šalin kur į tamsiausią ir biau-
riausią kampą, tegul ir aš taip 
tapčiau suvartotas ir sunau
dotas, kad tik Tavo Bažny
čioje būtų nors koks kampelis 
geriau išvalytas, kad Tavo 
name būtų šiek tiek švariau ir 
skaisčiau" (užr. 44). 

Tuo jis gyveno visą savo gy
venimą, nors neišvengė po-
aukščių ir titulų. Bet jie jam ne 
malonumą atnešė, o didesnes 
dvasines kančias, persekioji
mus, paniekinimus, šmeižtus. 
Kaip jis pats užsimena, buvo 
apšauktas liberalu, socialistu, 
čekistu... Iš savo patyrimo jis 

Rimties valandėlei 

VISATOS EVOLIUCIJA 

* * * 

Daug yra šventųjų ir kan-
kinių, ypač šiais laikais pa
vergtoje Lietuvoje ir Sibiro tai
gose. Bet mes jų nė vardų 
nežinome. Negalime apie juos 
išsamiau pasakyti, jų gyve
nimą aiškesnėmis spalvomis 
nupiešti, jų herojiškas dory
bes kitiems parodyti. Gal ateis 
laikas, kad tai galėsime pa
daryti. Bet jau dabar laikas 
yra atėjęs, kad Garbingasis 
Dievo tarnas arkdv. J . Matu
laitis būtų pažįstamas, kaip 
savas visiems lietuviams, pa
žįstamas, kaip herojiškų dory
bių vyskupas, vienuolis, Baž
nyčios darbininkas, tiems, 
kurie jo neturėjo progos pa
žinti. Tai priklauso nuo mūsų 
pastangų ir troškimo turėti 
šventąjį ir naują užtarėją iš 
savo tarpo. 

Bažnyčia neskelbia šventai
siais greitai ir neleidžia gar
binti viešai net geriausio savo 
nario, neištyrusi viso gy
venimo ir nesulaukusi Dievo 
parodymo stebuklais ir ženk
lais. Nors tai gal keista, nes ir 
pats Kristus barė už ženklų ir 
stebuklų reikalavimą, bet Baž
nyčios vadovybė yra atsargi ir 
neskuba. 

Šventuoju paskelbimas nie
ko neprideda tam, kuris yra 
jau amžinybėje. Bet prideda ir 
daug duoda gyviesiems, kurie 
pasitiki savo tautos garbingu 
nariu, iškilusiu virš tautos pa
prastumo, virš kitų jos narių 
savo herojiškumu, šiuo atveju 
dvasiniu heroiškumu — krikš
čioniškomis dorybėmis. Mes 
galime melsti Garbingojo Die
vo tarno, kad jis pats padėtų 
savo tautai greičiau turėti 
šventąjį, kuris dar taip nese
niai gyveno, taip neseniai 
mirė ir dar gyvena mūsų tarpe 
savo pranašiškais darbais. 

Po tiek metų Garbingasis 
Dievo tarnas arkiv. Jurgis Ma
tulaitis jau yra suleidęs savo 
dvasinio gyvenimo šaknis 
mūsų gyvenime. Amerikoje jo 
vardas yra žinomas iŠ jo vie
nuolijos darbų ir jo paties 
apsilankymų. Dar labiau jis 
yra žinomas pavergtoje Lietu
voje, kur ilsisi jo žemiško kū
no likučiai, palaidoti bažny
čios koplyčioje. Ten jo 
užtarimo jau dabar minios 
prašo, kai išgyvena persekio
jimus, kai spaudžia ligų ar 
okupanto sukeltos kančios. Jį 
turėti altoriaus garbėje reikia 
tik už jį melstis ir nepaliauti, 
nes mums naujo užtarėjo 
tikrai reikia. 

Pr. Gr. 

Šv. Tėvas Jonas Paulius su vysk. Vincentu Brizgiu ir prel. Ladu Tulaba po audiencijos. 

Prieš stambesnius įvykiui 
girdime daug nuomonių. 
P o k a l b i u o s e , s p a u d o j e 
apšnekami pasiruošimai, juos 
kritikuojant arba naujus, 
geresnius planus siūlant. 
Daug rečiau, net visai retai, 
daromi ateities įvykio sėkmės 
ar nesėkmės sprendimai, — 
baigsis labai gerai, bus tikri 
niekai. 

Patarti kam nors nėra pavo
jinga. Mūsų žmonės yra užsi
spyrę, pastabų neklauso, todėl 
nebūsi teisiamas, kad tavo 
nurodymai pelkėn įvedė, nes 
tų nurodymų niekas nepaisė. 
Patarinėjam todėl, kad atsi
randa proga pasireikšti , 
atsakomybės neužsikraunant. 
O vertinimai ,bus gerai', ,bus 
niekai', gali užkliūti žmonių 
atminty, vėliau atsiliepdami. 

Bradūnas i r Lapinskas 
Dux Magnus, nauja opera 

šv. Kazimiero tema, kurios du 
pirmieji spektakliai vyks To
ronte rugsėjo 1 ir 2 d., plačiau 
girdimų patarimų nesusilau
kė. Tačiau jos — negimusios, 
nematytos ir negirdėtos — 
vertinimų jau sutikome. Ir 
neigiamų. Žodžiu ir spaudoje 
ant komp. D. Lapinsko buvo 
užmesta muzikiniai nedraus
mingo modernisto marška. 
Poetas K. Bradūnas apspręs
tas netinkamu libretams rašy
ti. Dėl šių ankstyvų spren
dimų yra Chicagoje ir Toronte 
vengiančių su kompozi
toriumi bendradarbiauti. 

Kas guli dar neegzistuojan
čio v e i k a l o v e r t i n i m ų 
pagr inde? A p r e i š k i m a s ? 
Išmintis, kilusi iš plataus, sis
temingo muzikinio pasi
r u o š i m o ? P i k t u o l i š k a s 
nerimas? Per tolimus van-

KAS BUS? 
VYTAUTAS VOLERTAS 

denis nutiestas vamzdelis, 
kuriuo pumpuojamos nervų 
dujos? 

Apreiškimai retai dalinami, 
o jiems atstovaujančius 
pranašus greitai atpažįstame. 
Jie visuomenę perskiria į dvi 
dalis, lyg Mozė jūros van
denį: pasekėjai ir priešai. Dėl 
Dux Magnus panašaus pasi
dalinimo nėra. Iš profesinio 
pasiruošimo kylančiai išmin
čiai reikia objekto, kurį galė
tų vertinti, o šįkart jo nėra. 
Taigi nėra ir profesinės išmin
ties. Rūstumas? Taip. Jis 
veikia nelogiškai, ir jo čia 
nepaneigiame, nore ir netvir
tiname. Karčių dujų kamuo
liukai? Jie atpupsėdavo ir 
atpupsės, todėl ore visada 
maišosi kiek taršos. Bet ir jos 
poveikį vertinti nėra lengva. 

Neaišku, kodėl tokie drąsūs 
vertinimai kyla. Jie ateina iš 
mažo skaičiaus žmonių, o 
diduma savą nuomonę susi
darys vėliau. 

Paa i škės rugsėjy 
Tai kaip iš tikrųjų bus? 
Niekas negali tarti be To

ronto spektaklių rugsėjo 1 ir 2 
d. Gal blogai, kaip jau keli 
yra nutarę. Gal vidutiniškai. 
Gal labai gerai. Matę patys 
įsitikins ir nuomonėse tik 
tada sutiks, jei ,bus blogai'. 
Patenkinamu arba geru atve
ju nesutars, kaip nesutaria tą 
pačią knygą skaičiusieji ar 
meno parodą apžiūrėjusieji. 
Skonis diktuoja. Daug lems iš
manančių žodžiai, nors ir jie 
kryžiuosis dvikovose. Tradici
niai formalistai neatleis į nau
jumą linkstančiam Lapins
kui. Skrupulatai py kaus, kad 
dailininko dekoracijose Vil

niaus pilis turėjo mažiau 
plytų, kaip tikrovė kalba. 

Dabar nežinome, kaip 
Toronte bus. Paaiškės tik 
operą mačiusiems, nors jau 
šiandien smalsumas skatina 
spėliojimus. (Ne vertinimus!) 

Ar dailininkas penkiolik
tojo šimtmečio pabaigos 
lietuvį, karališkosios aplinkos 

Graikai visatą pavadino 
"kosmos". Pažodžiui Šį žodį iš
vertus, „kosmos" reiškia 
„tvarką". Ir teisingai taip pat 
yra pavadinta visata, nes vi
sur pastebima tobula tvarka: 
tiek atomų pasaulyje, tiek be
galiniuose žvaigždynų plotuo
se, tiek pagaliau gyvų būtybių 
organizmuose. 

Kai kurie mokslininkai, va
dinami pozityvistai, bando su
vesti visatos tvarką į keletą 
bendrų ir nekintamų dėsnių, 
kuriuos vadina elementarinė
mis bazėmis. Tokios bazės yra 
pvz. Plancko kvantai, šviesos 
greitis, elektronų spinduliai, 
protonų masė, elektronų ma
sė, elektros srovė, traukos dės
nis. Dėl traukos dėsnio moks
lininkai turi tam tikrų rezervų, 
nes traukos dėsnis yra neties-
siogiai proporcingas pasaulio 
amžiui ir todėl nesanti abso
liuti bazė, o tik reliatyvinė. 

Yra netgi sukurta prielaida, 
kad tvarkos dėsnis pamažu 
menkėj ęs. Jei mokslui pavyks 
įrodyti šios prielaidos tikru
mą, tai ir žemės planeta pasi
rodys naujoje šviesoje. Tai jau 
rodo, kad mūsų žemė nėra val
doma absoliutinių dėsnių, o 
tik reliatyvių, o tai reiškia, 
kad ji atlieka tam tikrą vaid
menį pakeliui į pilną išsivys
tymą. 

Natūralūs reiškiniai yra sa
vo linkme nukreipti į tam tik
rą tikslą. Todėl jie yra tik prie-

riasi nuo visų kitų kiekybių sa
vo "autosąmone", kurios dėka 
visas evoliucinis procesas pa
siekia savisąmonę. O Dievo 
Žodžio, Jėzaus Kristaus, įsi
kūnijimu visa žmonijos istori
ja turi savyje Dievo ženklą. 

Užbaiga evoliucinio proceso 
bus tą dieną, kai antrą kartą 
ateis Kristus su visų mirusių
jų prisikėlimu. Teilhard de 
Chardin vadina Jėzų Kristų 
viso evoliucinio proceso „Ome
ga". Į tą „Omegą" būtinai ri
kiuojasi visata su pagalba ne
kintamų dėsnių , kuriuos 
Dievas paliko medžiagoje. 

Kaip matome, Teilhardas 
bandė prabilti moderniam pa
sauliui sava kalba. Tačiau sa
vo nuoširdžiose pastangose jis 
padarė klaidų. Viena iš jų — 
bandymas pavaizduoti evoliu
cijos procese Jėzų Kristų, kaip 
Dievą, padarė tik pasyviu fak
torium, visą dinamizmą su
teikęs žmogui. 

Nekintami dėsniai, kurie sa
vaimingai veda pasaulį į išsi
vystymo viršūnę galbūt turi 
vertės tiktai medžiaginiam pa
sauliui. Senojo Testamento 
psalmių autorius tai išreiškė 
tokiais žodžiais: „Jis įsakė ir 
visa buvo sutverta. J is amžių 
amžiais viską sutvarkė, dės
nius nekintamus nustatė" (Ps. 
148, 5 - 6). j . y. 

,„ ,,„ «.„• , „ . . monės pasiekti tikslui. Toks gyventoją, statys i vyžas ir ^i i 71 « « ~ . . r . _ * . ; .. tikslas yra virš priemonių ir skudurais rėdys, nors istorija 
tarė, kad kai kurios mūsų 
pilys tuo metu savo prabanga 
lenkė Vakarų Europos pilis? 
Ar Vilnius, Lietuvos sostinė, 
prekybos centras, atrodys kul
tūros nemačiusiųjų miestu? 
Ar normalaus gyventojo dra
bužis savo spalva ir su
kirpimu skirsis nuo elgetos 
drabužio? 

Smalsumą kelia ir pats 
veikalas. Kiek lemia chorai, 
kvartetai, duetai, solistai? Jei 
nukrypta nuo muzikinės tra
dicijos, kaip toli? Ar tiesa, 
kad negalima peržengti 
kažkieno kreidomis išvedžio
tų ribų? Tada Amerikoje 
reikia pasmerkti milijonus 
knygų, nei romano, nei no
velės rėmuose netelpančių, bet 
d a u g i a u s i a pe rkamų ir 
Nobeliu atžymėtų. Tada jau 
negalima kurti, nes viskas 
sukurta. 

Kaip šventasis? Ar pešėsi 
su vaikais, vaiku būdamas? dėmesio ir ginčų palentologo 
Ar bailiai lankstėsi kiek- Teilhard de Chardin knyga 
vienam, p-aradęs žmogui bū- „Žmogiškasis fenomenas", 
dingas savybes? Gal buvo Teilhardo pagrindinė mintis 
koks nevykėlis, kaip Lietuvos y a tokia: Žmoguje medžiaga 
okupantas piešia ir kai kurie pasiekė patį aukščiausią laips-
šios pusės mąstytojai inte- ni- Visatoje turime tris begali-
lektuališkai apsprendžia. O n e s kiekybes: begaliniai dide-
gal į operą linkstančiame 1? kiekybę (markrokosmos), 
kūriny neįmanoma duoti pil- begaliniai mažą (mikrokos-
nesnio asmens vaizdo? mos) ir begaliniai sudėtingą 

Kaip iš tikrųjų bus? kiekybę (žmogų). Žmogus ski-

dėsnių. Nuoseklus gamtos vys
tymasis — arba evoliucijos 
procesas, — yra nukreiptas į 
vis tobulesnę fazę. Pasaulis 
pasiekęs tam tikrą laipsnį, su
daro sąlygas tobulesnei pa
saulio fazei. Atomai sudaro 
molekules, molekulės ląsteles, 
ląstelės organizmus. Mokslas 
nustatė neginčijamą faktą, 
kad neorganiniai elementai 
(mineralai) susidėsto tokia 
tvarka, kad gautųsi organi
niai elementai. Organiniai ele
mentai yra būtina sąlyga gy
vos m e d ž i a g o s 
susiformavimui. Gyvoji me
džiaga vis darosi labiau sudė
tinga ir pasiekia savo viršūnę 
žmogaus būtybėje, kurioje me
džiaga ir dvasia sudaro iš
mintingą asmenybę. Jei žmo
gus su savo dvasiškumu yra 
visų kūrinių viršūnėje, tai aiš
ku, kad jis yra žemės evoliuci
jos galutinis tikslas. 

Mūsų dienomis sukėlė daug 

IDEALIZMAS 
Neteisinga idealizmą vaiz

duoti realizmo priešybe. Idea
lizmas nėra aklumas tikrovei, 
o atvirumas idealui. Tai nusi
teikimas ir nusis tatymas Va
dovautis savo gyvenime idea
lais ir jiems nesuinteresuotai 
tarnauti. Idealistinis nusista
tymas tikslų atžvilgiu neiš
skiria realizmo nei kaip ap
skritai blaivaus žvilgio į 
tikrovę, nei kaip realių prie
monių ieškojimo idealams 
vykdyti esamoje situacijoje. 
Idealizmo laikomas realizmo 
priešybe tik remiantis tuo 
nesusipratimu, kuris realizmą 
tapatina su oportunizmu bei 
materializmu, ar apskritai 
nesuvokiant idealo prasmės. 
Idealas nėra nei tuščia svajo
nė, nei neįmanoma utopija, o 
tasai siektinas tikslas, kuris 
žmogiškajai egzistencijai su
teikia p r a smę . Tai , kas 
žmogus privalo būti, nėra 
savaime realizuota pačiu jo 
buvimo faktu, o visada žmo
gui lieka jo laisvai patikėtu 
idealu. Būdamas laisvas, 
žmogus yra pašauktas save 
kurti pagal tai , kas jis pri
valo būti. Kaip iš vienos pu
sės idealo galimybės sąlyga 
yra laisvė, taip iš antros pu
sės vidinis jo pagrindas yra 
vertybės. Idealas yra tai, ką 
žmogus gali siekti būdamas 
laisvas, ir drauge tai, ko žmo
gui verta siekti savo esmei 
išsiskleisti. T s*-

Juozas Girnius 

Žmogaus garsingumas yra Širdis yra lyg medis, kuris 
retas, nubrėžtas vandenyje: jis 
nenustoja plitęs, iki tas pliti
mas išsklaido jį į nieką. 

Šekspyras 

teikia žmonių žaizdoms balza
mo tik tada, kada jis pats esti 
geležim sužeistas. 

Chateaubriand 

LAŽYBOS 
P. P A J A U J I S 

Pirmiaisiais metais juristui siųsdavo lengvo • 
turinio knygas: romanus su sudėtinga menės intri
ga, baudžiamuosius ir fantastingus pasakojimus, 
komedijas ir pan. 

Antraisiais metais muzika flygelyje jau nutilo ir 
savo rašteliais juristas reikalavo tiktai klasikų. 

Penktaisiais metais vėl pasigirdo muzika ir kali
nys paprašė vyno. Tie, kurie jį sekė pro langelį, 
pasakojo, kad visą laiką jis tik valgė, gėrė ir gulėjo 
lovoje, dažnai žvalgėsi, piktai kalbėjosi su savim. 
Knygų jis neskaitė. Kartais naktimis sėsdavo rašyti, 
rašydavo ilgai, o rytui išaušus, viską suplėšydavo į 
smulkius gabalėlius. Ne kartą girdėdavo jį verkiant. 

Antroje šeštųjų metų pusėje, kalinys nuoširdžiai 
ėmėsi mokytis kalbų, domavosi filosofija ir istorija. 
Jis labai godžiai ėmėsi šių studijų taip, kad banki
ninkas vos spėdavo jam šias knygas išrašyti. Ket
verių metų bėgyje pagal jo reikalavimą buvo išrašy
ta apie šeši šimtai tomų. Šio įkarščio periode jis gavo 
nuo savo kalinio tokį laišką: „Mielas mano kalin
tojau! Rašau jums šias eilutes šešiomis kalbomis. 
Parodykite tai nusimanantiems žmonėms. Lai 
paskaito. Jei neras nė vienos klaidos, maldauju jus, 
įsakykite iššauti sode iš šautuvo. Tas šūvis pasakys 
man, kad mano pastangos nenuėjo veltui. Visų 
amžių ir kraštų genijai kalba įvairiomis kalbomis, 

bet visuse juose plevena viena ir ta pati liepsna. O 
kad jūs žinotumėt, kokią nežemišką laimę jaučia 
mano siela dėl to, kad aš sugebu juos suprasti". 

Kalinio pageidavimas buvo išpi ldytas. 
Bankininkas įsakė iššauti sode du kartus. 

Vėliau, praslinkus dešimčiai metų, juristas neju
dėdamas sėdėjo už stalo ir skaitė vien tik evan
gelijas. Bankininkui atrodė keista, kad žmogus, 
ketverių metų bėgyje nugalėjęs šešis šimtus gudriųjų 
tomų, pra'eido ištisus metus, skaitydamas lengvai 
suprantamą nestorą knygelę. Evangelijų pakaitalui 
sekė religijų istorija ir teologija. 

Paskutiniaisiais dvejais įkalinimo metais, kali
nys skaitė ypatingai daug be jokio pasirinkimo. Čia 
jis imdavo gamtos mokslus, čia reikalaudavo Bai
rono ar Šekspyro. Jo rašteliuose buvo reikalavimai 
prisiųsti iš karto ir chemiją ir medicinos vadovėlį, ir 
romaną ir kurį nore filosofijos ar teologijos traktatą. 
Jo skaitymas buvo panašus į tai, lyg jis plūduriuotų 
jūroje tarp laivo nuolaužų ir norėdamas išgelbėti 
gyvybę, ryžtingai graibstėsi čia už vienos, čia už 
kitos nuolaužos. 

Senis bankininkas visa tai prisimindamas gal
vojo: „Rytoj 12 valandą jis atgauna laisvę. Pagal 
sutartį aš turiu sumokėti jam du milijonus. Jeigu aš 
sumokėsiu — viskas žus. Aš galutinai sunaikintas. 

Prieš penkiolika metų jis nežinojo skaičiaus savo 
milijonų, dabar gi bijojo paklausti savęs, ko daugiau 
jis turi — pinigų ar skolų. 

Azartinis lošimas biržoje, rizikinga spekuliacija 
ir pasikarščiavimai, kurių jis nesugebėjo atsikratyti 
net ir senatvėje, pamažu privedė prie reikalų kritimo 

ir bebaimis, savim pasitikįs išdidus turtuolis tapo tik 
antros rūšies bankininku, drebėdamas dėl kiekvieno 
vertybės popierių kilimo ar kritimo. 

— Prakeiktos lažybos! — beviltiškai murmėjo 
senis griebdamas už galvos. 

— Kodėl tas žmogus nemirė? J i s tik keturias
dešimt metų, jis paims iš manęs paskutinius pinigus, 
apsives, džiaugsis gyvenimu, loš biržoje, o aš lyg 
elgeta pavydulingai žiūrėsiu ir kiekvieną dieną gir
dėsiu iš jo vieną ir tą pačią frazę: „Aš skolingas jums 
už savo gyvenimo laimę, leiskite jums pagelbėti" 

— Ne! Šitai jau per daug! Vienintelis išsigelbėji
mas iš bankroto ir gėdos — šio žmogaus mirtis! 

Laikrodis išmušė tris, bankininkas įsiklausė na
muose visi miegojo, tebuvo girdėti vien medžių 
šnarėjimas už langų. Stengdamasis nesukelti jokio 
balso, iš nedegamosios spintos paėmė rakt*, \u<» 
durų. kurios nebuvo atidarinėjamos ištisus 
penkiolika metų, užsivilko apsiaustą ir išėjo iš namų. 

Sode tamsu ir šalta. Lijo. Žvarbus, drėgnas vėjas 
kaukdamas blaškėsi po visą sodą, neduodamas m. -
džiams ramybės. Bankininkas įtemptai žvalgėsi bet 
nematė nei žemės, nei baltųjų statulų, nei flygflio. 
nei medžių. Priėjęs flygelį jis du kartu šūktetė1 • 
sargą. Atsakymo nebuvo. Sargas, atrodo, pasislėpk 
nuo blogo oro ir miegojo kur nore virtuvėje ar oran 
žerijoje. 

— Jeigu man pakaks ryžto įvykdyti savo 
sumanymą, — pagalvojo senis, — tai į tarimas visų 
pirma kris ant sargo. 

(Bus daugiau) 



1 DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. balandžio mėn. 28 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE LIETUVIAI CALIFORMJOJE 
LIETUVIŲ OPEROS 

DABARTIS IR ATEITIS 

Lietuvių opera jau 28-me se
zone. Kas 1956 metais galėjo 
ikėti, kad ji tiek metų išsilai
kys. Nors pavojų yra, tačiau ir 
šiandien apie Lietuvių operos 
mirtį dar nekalbama, jei vi
suomenės susidomėjimas ja ir 
toliau išliks gyvas. 

Ateinanti šeštadienį ir sek
madienį vyks „Fausto" ope
ros spektakliai. Ta proga už
kalbinau vieną iš Lietuvių 
operos išeivijoje pirmūnų, il
gametį ir dabartinį jos valdy
bos pirmininką Vytautą Ra
džiu: 

— Atsimenu tą pirmąjį for
malų posėdį 1956 m. rugpjūčio 
mėnesį tada buvusioje Holly-
woodo svetainėje Brighton 
Parke, kai pats, tuometinio 
Chicagos Lietuvių vyrų choro 
pirmininkas, ir kiti valdybos 
nariai susirinkusiam būreliui 
kviestinių muzikų, solistų, 
choristų, aktorių pranešėt apie 
valdybos priimtą nutarimą 
sukti į operinį kelią. Kaip žiū
rit į aną istorinį Vyrų choro 
posūkį beveik 28 metams pra
ėjus? 

— Šis mūsų operinis sezo
nas yra eilinis, tad grįžti į pri
siminimus būtų lyg ėjimas į 
palaimingą būseną Floridoje, 
kai jau visi darbai atlikti, kai 
miegui yra apsčiai laiko... Ta
da buvo noras dirbti — jo ne
stokojama ir dabar. Posūkis 
anuomet buvo gerai paruoš
tas ir apgalvotas, nors buvo
me dar jauni. Opera jau 28-me 
sezone. Lietuvio vardui daug 
garbės ir puikaus kitataučių 
įvertinimo, o mūsuose ir pasidi
džiavimo. 

— Rigoletto, sakytumėm, 
praėjo su triumfu, atsižvel
giant į saviveiklinį pobūdį. Ta
da' griebėtės Fausto, kuriam 
jau buvo reikalingas moterų 
choras ir dar platesnė solistų 
bei kitų atlikėjų sudėtis. Atro
do, kad tuo užmoju klaidos ne-
padarėt. Kokios reikšmės 1958 
m. Faustas turėjo Lietuvių 
operos ateičiai? Kokiais niu
ansais jis atsikartos šį kartą? 

— Vyrų choras, nors neno
riai, bet „ženijo8i"... labai at
sargiai. „Jungtuvės" davė ge
rus vaisius: puikų moterų 
chorą ir visą eilę naujų pasta
tymų. Šis Fausto pastatymas 
visai naujas. Naujas dirigen
tas Arūnas Kaminskas, bai
gęs akademines studijas šio 
krašto universitetuose, kas
dien dirbąs su simfoniniu or
kestru ir profesionaliai vedąs 
mūsų muzikinę operos eigą. 
Režisierius yra Christian 
Smith iš New Yorko City ope
ros, tos srities specialistas. 
Fausto dekoracijos ir kostiu
mai irgi iš New Yorko. Cho
reografiją paruošė Violeta Ka-
rosaitė. Ji vadovauja visam 
baletui su labai įspūdingu Val-
purgijos nakties baletu. Jos gi 
priežiūroje siuvami ir visų šo
kėjų kostiumai. O viso scenos 
meno prižiūrėtojas yra Kazys 
Oželis, kurio pareigos reika
lauja ne tik profesinio žinoji
mo, bet ir daug pasiaukojimo 
bei supratimo. 

— Įdomu būtų, jei Jūs, viso 
operinio darbo išeivijoje vie
nas pirmūnų, keliais saki
niais pabrėžtumėt Lietuvių 
operos laimėjimus ir pralai
mėjimus 28 m. kelyje, neišski
riant ir operinio prieauglio so
listų, choristų, rėmėjų. 

— Atsakyti į šį klausimą 
reikėtų platesnės apimties 
straipsnio. Operos pasiseki
mai ar nelaimės priklauso pra
eičiai. 28 metų veikloje esame 
davę 6 lietuvių kompozitorių 
operas. Jei turėtume jų dau
giau, būtų galima bandyti ir 
jas pastatyti, nes mūsuose vi
sad pirmenybė teikiama tin
kamam lietuvio kūriniui. Sta
tant lietuvišką operą, išlaidos 
yra daug didesnės, negu sta
tant pasaulinio garso operą. 
Bet ir ši kliūtis bendromis jė
gomis yra nugalima. Šiuo me
tu, kai mūsų Operai yra pa

l a n k ū s n u s i t e i k i m a i , ir 
lietuviškos operos pastatymas 
susilauktų nemažo dėmesio šio 
krašto sferose. Jūratė ir Kas
tytis buvo transliuota jau ke
lių radijo stočių, o „I Lituani" 
opera buvo geriausios šio kraš
to radijo stoties įrašyta juos-
ton ir transliuota per visą 
Ameriką. Čia LietuviųFondas 
dalinai prisidėjo, kad tai galė
jo įvykti. Mūsų plokštelė „Kad 
liktum Tu gyva" taip pat 
WFMT buvo grota kaip tik tą 
savaitę, kai praeitą vasarą vy
ko Chicagoje Pasaulio Lietu
vių dienos. 

Daug sunkesnis klausimas 
yra Jūsų vadinamas prieaug
lio reikalas. Visi matome, kad 
mūsų choruose trūksta jaunų 
veidų. Mūsų chorai JAV n e 
paprastai sumažėjo, išnyko. O 
kas bus, kai dabartiniai daini
ninkai pasitrauks iš dar esan
čių chorų? Ar tie, kurie mano 
vairuoją mūsų kultūrinį gy
venimą, daro ką nors toje sri
tyje? Opera suorganizavo Chi
cagoje jaunųjų chorą. Kurį 
laiką vyko repeticijos, bet kai 
tas jaunimas pradėjo praleidi
nėti repeticijas, arba ateiti į 
jas, kada patinka, arba po per
traukos nebesugrįžti į jas, te
ko mums kainavusį projektą 
sustabdyti. Ir Operos chore to 
prieauglio trūksta. Aš netikiu, 
kad mūsų jaunųjų tarpe nėra 
gerų balsų. Merginų dar šiek 
tiek yra, bet kur mūsų jaunieji 
vyrai? Gal ši problema išsis
pręstų, jeigu pajėgtume nors 
šiek tiek atlyginti už repetici
jas, kaip daro daugelis ameri
kiečių organizacijų. Bet mes gi 
esame labai neturtingi... 

Pavojus yra ir solistinių pa
jėgų tarpe. Negirdėti daug ir 
profesinio pasiruošimo naujų 
talentų, ypač vyrų solistų. Kuo 
pakeisime dabartinius solis
tus? Opera visad pirmenybę 
teikia saviesiems ir tik, jei tai 
partijai nėra pajėgaus, tenka 
kviestis kitatautį, bet ir tada 
ta partija yra dainuojama lie
tuviškai. 

— Ar tikitės sulaukti auksi
nio jubiliejaus? Jei ne, tai drįs
čiau klausti: kokios gi aplin
kybės artina išeivijos Lietuvių 
Operos mirtį? Ar nepasiūlytu-
mėt vaistų tos mirties kuo il
giau išvengti? Kuo prie Ope
ros egzistencijos pratęsimo 
galėtų prisidėti lietuvių visuo
menė? 

— Mirtis ateina nelaukia
ma. Neturėjimas savų patal
pų sudaro neįtikėtinai sunkių 
rūpesčių. Kai Opera savo eg
zistencijos pradžioje įtaisė sa
vo lėšomis cikloramą, tikėjo, 
kad bus tai Uetuvių operos 
spektakliams pastovūs na
mai, tačiau... Marąuette Par
ko lietuviams buvo patogu 
ateiti čia į spektaklius. Šiemet 
teks važiuoti į Cicero miesto 
valdomą Morton High School 
auditoriją, jeigu bus išsiruoš
ta pajudėti. Jeigu lietuviai tu
rėtų tinkamą salę tokiems pa
statymams, nereikėtų ieškoti 
prieglobsčio pas svetimuo
sius, deja, dabar tenka mal
dauti ne tik pas savus, nors 
būdavo atsilyginama 12 tūks
tančių suma. Morton mo
kyklos auditorija talpina 2,500 
žmonių. 

Mes prašome visus lietuvius 
suprasti tą sunkią Operos pa
dėtį ir pripildyti salę. Tuo ir 
tik tuo jūs pratesite Operos gy
vybę. Nuo to priklauso jos 
ateitis. Žmonių patogumui bus 
ir autobusais transportacija, 
tik reikia iš anksto užsisakyti 
vietą. 

Mūsų Opera išsilaiko tik Ue
tuvių aukomis, už tai ir yra 
mūsų visų Opera, mūsų visų 
darbo ir pasiaukojimo vai
sius. Bilietai niekad nepaden
gia išlaidų. Nepaprastai reikia 
mūsų Operai mecenatų. Tiesa, 
gauname paramą iš valdžios, 
bet ji yra labai maža. Ir čia 
mes susiduriame su principi
niu reikalu. Operą pripažįsta 
amerikiečiai ir jų įstaigos, kad 
pastatymai siekia profesiona
linio lygio, tad ir parama tu.ė-

Inž. Juozas ir Elena Truškauskai 

TRUŠKAUSKU 60-TOJI 
VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Inž. Juozas ir Elena Truš
kauskai, nuo 1949 m. (atvyki
mo Amerikon) gyvenantys 
Los Angeles mieste, balan
džio 28 d. šventė savo vedy
b in io gyven imo 60-tąją 
sukaktį. 

Abu Truškauskai, aktyvūs 
Šv. Kazimiero parapijos na
riai, anksčiau veikliai reiškėsi 
Los Angeles Uetuvių visuome
niniame ir religiniame gyve
nime. Paskutiniaisiais metais 
susilpnėjus sveikatai teko 
riboti dalyvavimą organizaci
nėje veikloje ir lankymąsi ren
giniuose. Tačiau ir dabar dar 
neatsisako priklausymo Lie
tuvos Vyčių organizacijai. Be 
to, Juozas priklauso ramovė-
nams, o Elena — Moterų są
jungai. 

Sekmadieniais ir šventėse 
abu Truškauskai dalyvauja 
šv. Mišiose Šv. Kazimiero Ue
tuvių parapijos bažnyčioje. 
Tuo pasirūpina tėvus rūpes
tingai globojanti duktė Elena 
ir žentas Ignas BandžiuUs. 

60-tąją vedybinio gyvenimo 
sukaktį švenčiant, Juozas 
Truškauskas džiaugiasi ir 
artėjančiu 88-tuoju gimta
dieniu, o Elena — 84-tąjį at
šventusi. Abu stengiasi pasi
rūpinti įvairiais reikalais, 
atlikti namų apyvokos dar
bus, domisi poUtika, visuome
niniu ir parapiniu gyvenimu. 
Prenumeruoja ir skaito keletą 
Uetuviškų laikraščių ir žur
nalų. Remia lietuvišką spau
dą ir visuomeninius reikalus. 

Juozas visą savo gyvenimą 
domėjosi ir dalyvavo poli-
tinėje veikloje. Ir dabar ati
džiai seka spaudą ir laiškais 
gyvai reaguoja į įvairius opius 
reikalus. Veda plačią kores
pondenciją ir turi didelį 
rinkinį laiškų nuo įvairių 
vyriausybės atstovų, JAV ir 
kitų kraštų prezidentų, karalių 
ir Vatikano. Elena mėgsta 
skaityti ypač grožinę ir reli-
ginę literatūrą, stengiasi įsi
gyti vėliausius leidinius. 

Šią neeiUnę savo gyvenimo 
sukaktį Truškauskai pami
nėjo šeimoje. Nuo didesnio 
viešo paminėjimo atsisakyta 
dėl silpnos sukaktuvininkų 
sveikatos. Tėvus sveikino dūk

tų būti žymiai didesnė. Mums 
dažnai duodama suprasti: ko
dėl jūs vadinatės Lithua-
n ian Opera Co., ar negalite 
pasirinkti sau kokio neutra
laus pavadinimo, tada... Tą 
patį klausia abiejų Chicagos 
dienraščių kritikai, kodėl Ope
ra lietuvių kalba, kodėl tas* 
pavadinimas ir 1.1. Dabar aiš
ku, kodėl ir apie „I Lituani" 
operos spektaklį auditorijoje 
praeitą vasarą jie nieko nera
šė, nors mūsų pokalbiai su jais 
vyko visą laiką. Bet Lietuvių 
Opera yra lietuvių. J i neša 
garbę mums visiems. Mes ti
kime, kad savieji supras mus 
— mes norime ir toliau būti tik 
Lietuvių Operos vienetu. Pa
dėkite mums! Šiuo kritišku me
tu, kai reikia eiti pas sveti
mus, atvykite į „Fausto" 
operos spektaklius. 

ros ir žentai — Elena ir Ignas 
Bandžiuliai, Irena ir Algis Re
giai iš Chicagos. SeneUus 
prisiminė ir vaikaičiai — Aud
rius Regis iŠ Washington, 
D.C., Algis Regis iš Texas, 
Linas Regis iš Wyomingo, Vy
tas BandžiuUs iš Santa Moni-
cos, o iš šiaurinės CaUfornijos 
— dukraitė Elytė su savo vyru 
Kenn ir produkraitės Reginu-
tė ir Debby. Sveikino ir kiti 
draugai ir artimieji. 

Sukaktuvininkams linkėta 
dar daug sukakčių švęsti ir su
laukti bent šimto metų. 

K a i m y n a s 

JAUNIMO ANSAMBLIO 
SUKAKTIS 

1949 m. Ona Razutienė buvo 
pakviesta į Šv. Kazimiero sa-
v a i t g a l i o l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą. Cia ji suorganizavo 
būrelį vaikučių atlikti progra
mėles scenoje. Tačiau jos ini
ciatyva susilaukė priekaištų, 
kad dažnos repeticijos atitrau
kia mokinius nuo tiesioginių 
pamokų. Tada ji suorga
nizavo jaunimo ansamblį 
šal ia mokyklos. Šis an
samblis paminėjo savo dešimt
metį ir nuo to laiko kas metai 
imta rengti jaunimo šventes, o 
sukaktuvines 15, 20 metų ir 
t.t., ypatingai iškilmingai 
iš taigingose sa lėse . An-
samblis išaugo iki arti 200 
narių. Atkreiptas dėmesys ir į 
atliekamų programų kokybę. 

Prieš keletą metų an
samblis aplankė Uetuvių telki
nius Europoje, parodydamas 
savo meninį pajėgumą. Pa
kviestas dalyvavo Australijos 
Lietuvių dienose ir aplankė 
kitas vietoves, į kurias buvo 

kviečiamas. Atsiliepimai buvo 
labai palankūs ir teigiamai 
įvertinti. 

AnsambUs biržeUo 10 d. 
ruošiasi minėti savo veiklos 35 
metų sukaktį. Tikisi, jog Šven
tėje dalyvaus San Francisco 
„Vakarų vaikai" bei latvių ir 
estų šokėjų grupės. Žvelgiant į 
praeitį, reikia pripažinti, kad 
ansambUs yra labai daug nu
veikęs, reprezentuodamas 
lietuvių kultūrai savųjų ir ki
tataučių tarpe. Jei būtų ve
dama tiksli kronika, susidary
tų storas tomas. Pagrindinis 
nuopelnas priklauso ansamb
lio vadovei O. Razutienei, 
kuriai daugelį metų talkina jos 
duktė Danguolė Varnienė ir 
akompanuoja Marija Ba
rauskienė. Ansamblis kiek
vienais metais dalyvauja vidu
tiniškai 10 - 12 programinių 
pasirodymų: tarptautiniuose 
festivaliuose, Disneyland, tele
vizijoj, išvykose pas Uetuvius 
Californijoj ir už jos ribų, taip 
pat pas kitataučius. P. Jasiu-
konis yra pagaminęs an
samblio garsinį filmą ir dainų 
plokštelę. 

AnsambUo, kuris vėUau 
buvo pavadintas „Spindulio" 
vardu steigėja ir vyriausioji 
vadovė Ona Razutienė su savo 
vyru Antanu sausio 20 d. at
šventė 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį! Tai keUa susi-
r ū p i n i m ą a r a t ė j u s i 
jaunesnioji karta, užsiėmusi 
profesiniais darbais ir šeimos 
rūpesčiais, pajėgs toliau tęsti 
gražiai suorganizuotą an
samblio darbą. 

Ig. M. 

RELIGINIS 
SUSITELKIMAS 

Gavėnios susitelkimas Los 
Angeles Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje buvo balandžio 11 -
15 d. Susitelkimui vadovavo 
tėvas Vytautas J. Bagdanavi-
čius, MIC, iš Chicagos, kuris 
savo turiningais pamokslais 
daugeliui dalyvavusių pri
minė pagrindines tikėjimo tie
sas ir su jomis susijusią reli
ginę praktiką. Susitelkimas 
buvo baigtas Verbų sekma
dienį reUginiu koncertu, kurį 
atUko Halpin šeimos 14 
asmenų choras (Mary A. Hal
pin yra Šv. Kazimiero parap. 
mokyklos 8-jo skyriaus moky
toja). Jie giedojo lotynų kalba 
giesmes, sukomponuotas 
Mozarto, Hesslerio, Palestri-
nos ir kitų žymių kompozi
torių. Solo giedojo A. Poli-
ka i t i s , ,Anapu8 saulės" 
(Blanche Kerr Brock), R. Dab-
šys „Deus meus, ut quid dereli-
ąuisti me" ir A. Pavasaris 
„Pater, in manus tuas com-

mendo spiritum meum" (abu 
kūriniai Theodore Dubois). 
Giedojo ir parapijos choras, 
vargonuojant muzikui A. 
Jurgučiui. 

Balandžio 20 d. vakare po 
pamaldų kun. V. Bagdanavi-
čius parapijos salėje susitiko 
su ateitininkais sendraugiais. 
Čia jis kalbėjo apie ateiti
ninkų sąjūdį, palygindamas jį 
su Pax Romaną ir kitose tau
tose kilusiais katalikiško po
būdžio sąjūdžiais. Palietė ir 
daugelį kitų problemų, pasi
dalino mintimis, atsakinė
damas į keliamus klausimus. 
Nors kun. V. Bagdanavičius 
yra pažįstamas kaip daugeUo 
knygų autorius, jo biogra
finius bruožus ir darbų cha
rakteristiką smulkiai apibū
dino sendraugių skyriaus 
pirm. J. Motiejūnas. Šiame su
sitikime dalyvavo ir svečias iŠ 
Rytų Antanas Masionis, žino
mas visuomenininkas ir spau
dos darbuotojas. 

Ig. M. 
SIMO KUDIRKOS 

GIMTADIENIS 
Balandžio 8 d. Simas Kudir-

LITHUANIAN LANGUAGE, 
SONG & DANCE CASSETTE 

Ar tur i te paž į s t amų , kur ie y r a susidomėję lietuvių 
ka lba? Dabar jiems gaUte nupirkti Uetuvišką kasetę su 
žinių knygute viename albume. 
Side 1 — "An Evening with Birutė" — Vaivos ansamblio 

pasikalbėjimas lietuvių ir anglų kalbomis: 
Side 2 — Lietuviškos dainos — Vyčių choras vadovau

jamas Fausto Strolios; Lietuvių šokių muzika 
— Aido orkestras; 

Kartu su kasete yra 60 puslapių knygutė anglų kalba su ,An 
Evening with Birutė" tekstu (anglų ir lietuvių kalbomis), dainų 
ir Šokių muzika, Lietuvos žemėlapiu, svarbiausiom istorijos da
tom, žiniom apie Lietuvą, lietuviškų valgių receptais ir trumpais 
aprašymais apie lietuvių kultūrą ir istoriją. Išleido Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus. Kaina su persiuntimu ir valstijos mo
kesčiais yra $21.50. Užsakymus siųsti: 

L i t huan i an Museum, 4012 Archer Avenue, 
Ch icago , I l l inois 60632. 

ka gimtadienio proga buvo pa
gerbtas giminių ir draugų 
būrelyje Tautinių namų sa
lėje. Dalyvavo Simo mama, 
žmona, dukra ir mažasis Si
mukas, teta Marija Bonatienė 
ir pusseserė Gabija Bonataitė. 
Gardžiais valgiais susirinku
s i u s va i š ino G e n o v a i t ė 
Plukienė. 

Malonu savo kolonijoje 
turėti Simą Kudirką, tiek daug 
iškentėjusį, bet nepalūžusį ir 
garbingai per spaudą, knygą 
ir filmą keUantį žiaurią rusų 
priespaudą Lietuvoje. 

Pirmieji žingsniai Ameri
koje Simui nebuvo lengvi. J is 
trokšta, kad kovojančių pė
domis pasektų jaunimas ir 
gintų laisvę Lietuvos. 

Simo Kudirkos gimtadienio 
pagerbimą pravedė Alto pir
mininkas Antanas Mažeika. 
Simą sveikino Tautinės są
jungos pirmininkė Rūta Ša
kienė, Tautinių namų pirmi
n i n k a s J o n a s P e t r o n i s , 
Antanas Adomėnas ir kiti. Si
mas padėkojo visiems dalyva
vusiems jo gimtadienio pa
gerbime. H. Bajalis 

1 Kviečiame įsigyti šiuos leidinius . 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125*00 
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $32.60 
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas $13.25 

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

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 
I * » » * w 

W&&4 Mmk* 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1460 AM banga. 

St. Petersburge: Šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 
p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 

Adresas: 2646 VVest 71st Street — Chicago, IL 
29. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035 

VACATION GUIDE 
FOR THE BEST VACATION VALUES 

SEE YOUR TRAVEL AGENT 
ONE VISIT AQUAINTS YOU WITH ALL THE TRAVEL 

INFORMATION OF WHERE TO GO, WHEN & HOW 
Trask Travel and Tours 

7600 W. 63rd, Summit, 111. 
458-4585 or 585-0321 

Cruises-Air-Hotel-
Car Rentals 

Travel Thsurance 
"Your Airline Ticket Agency" 

Seghe t t i Travel 
2 4 5 1 S. Oakley 

Chicago, 111. 
927-3278 

Cruise Specialists 

HOLITOUR TRAVEL 
8716 Robertą Rd. 
Hickory Hills, 111. 

430-3955 
Reduced Rates 
Our Specialty 

"Your Travel is Our Business" 
Travel Unlimited 
5411 W. 95th St. 
Oak Lawn, 111. 

636-1400, 423-4300 
Est. 1960 
Bud Cole 

Wide World Travel 
9723 S. Western, Chicago, 111. 

233-1103 
Complete Travel Service 

Air Tickets Written Immediately 
Our Job is to get you the 

Lowest Fare Possible 

Zaieski's Central Service Bureau 
6614 S. Pulaski, Chicago, UI. 

582-4745. 
Kelionės. Autom, išnuom., 
Viešbučiai, Plaukiojimai. 

Pasų ir vizų patarnavimas. 
įsteigta 1906 m. 

Simo n Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
"*Ą B**1 * kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

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

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

VIENOS SAVAITĖS r\ Gegužės 21 D Rugsėjo 10 
Liepos 10 Spalio 2 

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

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

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant 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) 

Te!. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininke —Audronė Našlėnaitė-Simop 



ŠV. KAZIMIERAS 
PIETŲ AMERIKOJE 

Įspūdžiai iš Šv. Kazimiero jubiliejinių iškilmių Venecueloj 
Kovo 4 d., kai Šv. Petro bazi

likoje Romoje popiežius Jonas 
Paulius II, dalyvaujant 17 kar
dinolų ir diplomatiniam kor
pusui, celebravo šv. Kazimie
ro garbei iškilmingas Mišias, 
"tiio pačiu metu panašios iškil
mės vyko mažame Venecuelos 
miestelelyje, apie 80 km. nuo 
sostinės Caracas. Čia nebuvo 
popiežiaus, o tik Caracas vys
kupas Miguel Uelgado Avila, 
nebuvo tūkstančio lietuvių 
piligrimų iš viso lasivojo pa
saulio, o gal tik 80 (vos du iš 
kito kontinento — iš JAV-bių), 
ir iškilmės vyko ne Šv. Petro 
bazilikoje, o Venecuelos pro
vincijos nedidelės parapijos 
erdvioje bažnyčioje. Daug kur 
pasaulyje buvo tą dieną mini
ma Šv. Kazimiero 500 m. mir
ties sukaktis, tačiau iškilmės 
Venecueloje išsiskyrė iš visų 
kitų tuo, kad čia jos vyko ne 
tik Šv. Kazimiero vardo baž-

J U O Z A S K O J E L I S 
nyčioje, bet ir to paties vardo 
miestelyje — San Casimiro. 

Nežinau, ar kitur pasaulyje 
yra Šv. Kazimiero vardo vie
tovė. Venecueloje yra. San 
Casimiro miestelis senas, ne
seniai atšventęs 200 metų su
kaktį nuo įkūrimo. Apie jį lie
tuviai nežinojo tol, kol 
Venecueloje neatsirado II ka
ro pabėgėlių. Jei neklystų, 
apie San Casimiro miestelį lie
tuvių spaudoje rašė dr. Vytau
tas Dambrava, kuris tuo metu 
kaip Amerikos diplomatas dir
bo Amerikos ambasadoje 
Caracas mieste. Šiuo metu dr. 
V. Dambrava, išėjęs pensijon, 
tebegyvena C a r a c a s , yra 
Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pir
mininkas, to krašto lietuviš
kos veiklos inspiratorius, 
planų kūrėjas ir jų vykdyto
jas. 

Į San C a s i m i r o 
mieste l į 

VLB krašto valdyba nutarė 
1984 metais Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
mą sujungti kartu su šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejaus 
iškilmėmis ir atšvęsti San 
Casimiro parapijoje. Krašto 
valdybai pakvietus, iš Califor-
nijos Venecuelon patraukėme 
ir mudu su žmona. Kovo 4 iš 
Caracas VLB valdybos sekre
toriaus Juozo Menkeliūno ir jo 
simpatiškos žmonelės auto
mobiliu anksti rytą atvykome 
į San Casimiro miestelį. 

Gerokai prieš sumą bažny
čia j au buvo pilna žmonių, ir 
minios telkėsi aplink bažny
čią. Atokiau nuo bažnyčios 
ant prekystalių buvo pardavi
nėjamos devocionalijo8. Per
žiūrėjau išdėstytas ispanų kal
ba knygutes ir nieko apie šv. 
Kazimierą neradau. Iki šios 

• 

Piligrimus iš Amerikos Juozą ir Eleną Kojelius 
Caracas aerodrome palydi PAN AM tarnautoja 

Kraučiūnaitė (II iš kairės) ir Bronius Deveikis — 
d e 8 i n ė j e Nuotr. V. Dambravos 

Laiškas iš Afrikos 
ŠEŠERI METAI 

Prieš šešerius metus nuvy
kau vienų vienas į Ruandą, 
Centrinėje Afrikoje, kur atsi
dūriau tarp kitų įvairių tauty
bių misionierių. Pradžia buvo 
labai sunki, viskas svetima ir 
dar reikėjo išmokti vietinę 
kalbą bei prancūzų kalbą, kuri 
čia vartojama kaip oficiali 
kalba. Ačiū Dievui, greitu 
laiku pasijutau, kad čia neesu 
vienišas: visų pirma kitų 
misionierių nuoširdus broliš
kumas man labai padėjo pri
prasti čia ir draugystė su vieti
niais, ypač su jaunimu, man 
padėjo trumpu laiku čia jaus
tis smagiai, nebe svetimam. 
Bet ir daug brolių tautiečių, 
nors ir toli JAV-ėse, Kana
doje, Pietų Amerikoje, net 
Australijoje ir Europoje, 
nepaliko manęs vieno: laiš
kais, paketais, maldomis ir 
aukomis visaip mane ir mus 
rėmė ir remia, todėl ir noriu 
Čia visiems viešą padėką 
pareikšti ir informuoti, ką per 
Šituos 6 metus ir jų dėka 
galėjome realizuoti. 

Pirmutinius metus pralei
dau sostinės pakraštyje, kur 
vyresnieji man buvo paskyrę 
rūpintis ypač tuo jaunimu, 
kuris neturi jokio paruošimo 
mokykloje ar amate. Tad grie
biausi jiems suorganizuoti 
susitikimo centrą, kur jauni 
žmonės galėtų bendrauti, susi
organizuoti ir tokiu būdu su
rasti lengvesnių būdų, kur ir 
kaip rasti amatinio paruosi
mo ir darbo. Centras išdygo 
vietoje, kur valdžia buvo su
teikusi saleziečiams didelį 
skh/pą žemės pelkėje. Pats jau
nimas sausino tą pelkę, ir šiuo 
metu jie ten augina saldžių 
bulvių, daržovių ir pan. Be to. 
saleziečiai ten suorganizavo 

AFRIKOJE MISIJOSE 
didelį amatų centrą: dabar
tiniu metu ten apie 180 jau
nuolių gauna pilną profesinį 
paruošimą. 

Po metų sostinėje virši
ninkai mane paskyrė į vieną 
misiją krašto viduje: Paroisse 
Musha. Ta misija — parapija 
turi apie 65,000 sielų. Kai ten 
pradėjau dirbti kartu su vienu 
belgu, svarbiausias darbas bū
davo lankyti išsklaidytus 
krikščionis: gyvendavome 
palapinėje, šv. Mišias laiky
davome po medžiu ar primi
tyviose trobose. Dabartiniu 
metu toje misijoje turime tris 
gražias bažnyčias įvairiose 
vietose. Viena jų didele dalimi 
pastatyta lietuvių pinigais. 

Didžiausia problema šiame 
krašte yra jaunimo užsi
ėmimas, darbas. Jaunimas jau 
turi daug kontaktų su moder
nesniu gyvenimu, todėl jis 
nebenori pasilikti pusplikiais 
ant jų kalvų ir vien kapstuku 
apdirbti sklypelius, kaip čia 
įprasta. Todėl Mushos misijoje 
įsteigiau skautų grupę, kad 
jaunimą būtų galima organi
zuoti, paruošti gyvenimui. Bet 
auklėjime vien teorijos neuž
tenka. Tad dosnių geradarių 
Italijoje dėka galėjau jiems su
organizuoti motorinį malūną, 
kur dalis jų turi darbo ir įplau
kia šiek tiek pinigų į jų bendrą 
kasą — tai buvo pirmutinis 
žingsnis. 

Šiame krašte nėra jokios 
industrijos, žmonės pragy
vena vien iš žemės ūkio, kuris 
dar yra labai primityvus: 
žmonės apdirba sklypelius 
vien primityviais kapstukais. 
Todėl kartu matėme būtiną 
reikalą suorganizuoti jau
nimui pavyzdingą ūkį, kur 
jaunimas galėtų išmokti 
pažangiau apdirbti žemę ir 

auginti gyvulius, kad būtų 
tikrai naudos iš to, o ne kaip 
daro daugumas vietinių 
gyventojų — laiko net po 
keletą karvių, be t pieno 
neturi... 

Vakarų Vokietijos vienos 
ministerijos dėka galėjome 
prieš metus pastatyti jau
nimui gražų ūkį: dabar skau
tai ten turi savo namus, keletą 
tvartų, kuriuose augina kiau
lių, karvę, ančių, vištų ir pan. 
Kasdien jie savo kapstukais 
sunkiai dirba ir po truputį 
didelę pelkę paverčia derlingu 
lauku. 

Kam nors gali kilti klau
simas: „Užsiėmęs tiek daug 
statybiniais darbais, tai kada 
kunigėlis turėjo laiko skelbti 
Dievo žodį?" Tikiu, kad pats 
Kristus savo pavyzdžiu mums 
su te ik ia ger iausią paaiš
kinimą: Gyvojo Dievo Sūnus 
tapo žmogumi, kad būtų ar
timas kiekvienam žmogui, 
visam žmogui. Jis pereidavo 
Palestiną, skelbdamas Dievo 
karalystę, ir ją skelbė pamo
k y m a i s , ligonių gydymu, 
suteikdamas maisto alka
niems, guosdamas esančius 
mirties liūdesyje. 

Aš čia Ruandoje nedrįsčiau 
p a s a k y t i žmonėms, kad 
Dievas juos myli, juos visus 
atpirko Jėzuje Kristuje, nieko 
nedarydamas, kad jų juo
das vargas būtų šiek tiek 
p a l e n g v i n t a s . Tikiu, kad 
Dievo meilės skelbimas turi 
būti vispusiškas. — pamoky
mais ir konkrečiais artimo 
meilės darbais, kurių, ačiū 
Dievui, galėjome nemažai 
realizuoti daugelio žmonių 
tikros ir konkrečios meilės 
pagalba. 
Kun. H e r m a n a s Šulcas , 

SDB gausiai užsigerdami alučiu 

šventės greičiausiai nei tos 
parapijos kunigai, nei pasau
liečiai apie šv Kazimierą daug 
ką nežinojo. Bet viskas pasi
keitė iškilmių dieną. Dr. 
Dambrava iš Caracas atgabe
no kovo 4-sio8 dienraščio „La 
Religion" 1000 egzempliorių, 
kur buvo išspausdintas jo 
straipsnis „500 metų nuo šv. 
Kazimiero mirties'' ir popie
žiaus Pijaus XI enciklikos 
"Divini Redemptoris" verti
mas į ispanų kalbą. Encikli
koje išdėstomas Bažnyčios 
nusistatymas komunizmo rei
kalu. Gausiuose intarpuose in
formuojama apie Lietuvą ir 
jos dabartinę būklę komunis
tų priespaudoje, apie tą pačią 
dieną vykstančias iškilmes 
Romoje ir San Casimiro mies
telyje. (Reikia pastebėti, kad 
„La Religion" nėra religinis 
leidinys, bet reguliarus, visa
me krašte skaitomas dienraš
tis, tokio pobūdžio kaip Ameri
koje. „The Christian Science 
Monitor", tik daug didesnis). 

Visi to dienraščio egzemp
lioriai buvo išdalyti maldinin
kams, o taip pat ir keli šimtai 
dr. V. Dambravos parašytos 
ispanų kalba knygelės apie šv. 
Kazimierą. Knygelės pareika
lavimas buvo toks didelis, kad 
jos pritrūko, ir vėliau daug ve-
necueliečių klausė lietuvių, kur 
būtų galima ją gauti. 

Apie šv. Kazimierą ir apie 
Lietuvą 20 min. pamoksle kal
bėjo ir vysk. Avila. Nė karto 
nebuvo paminėta Lenkija. 
Sunku pasakyti, kiek pamal
dose dalyvavo žmonių, tačiau 
vietiniai spėja, kad galėję būti 
iki 3000, ir jie visi daug ką 
apie šv. Kazimierą ir apie Lie
tuvą sužinojo. 

Didel i s pamaldumas 
Pamaldoms lietuviai rinko

si paaukštintoje presbiterijoje. 
Iškilmingas Mišias atnašavo 
vysk. Avila, aistuojant para
pijos kunigams. Mišių skaity
mus atliko Antanas Šulcas, in
žinierius, Lietuvių Katalikų 
misijos pirmininkas. Mišių 
metu lietuviai giedojo Pulkim 
an t kelių, Prieš tavo altorių, 
Garbinkime Švenčiausiąjį 
Sakramentą ir kitas giesmes. 
Nors giesmininkų ir nebuvo 
daug, tačiau jie giedojo tokia 
pakelta nuotaika, kad atrodė 
stipraus choro būta. 

Liturginei daliai irgi buvo 
naudojama Dambravos kny
gelė, kurioje telpa šv. Kazi
miero garbei Mišios, litanija ir 
kitos maldos. Maldose nuolat 
primenama Lietuva. Iškilmė
se dalyvavo nemažas skaičius 
lietuvių jaunimo. Tikinčiųjų 
maldas skaitė tautiniais rū
bais apsirengusi lietuvaitė ir 
A. Šulcas. Procesijos metu lie
tuvių jaunimas, mergaitės tau
tiniais rūbais, nešė lietuviš
kas trispalves. Procesija, 
kuriai vadovavo pats vysku
pas, vyko bažnyčios viduje. 
Tarp sausakimšai susispau
dusių venecueliečių paskui 
baldakymą žygiavo lietuviai, 
giedodami giesmes. 

Prieš pamaldas ir pamaldų 
metu "Draugo" koresponden
tas, apžiūrėdamas bažnyčią ir 
stebėdamas maldininkus, pa
vaikščiojo minioje. Bažnyčios 
didžiojo altoriaus centre padė
ta šv. Kazimiero statula. Prie 
šoninio altoriaus dešinėje pu
sėje kita šventojo statula. Čia 
pavaizduotas karalaitis, ap
rengtas daug vėlesnių amžių 
karališkais rūbais, jaunas ir 
gražus, duoda bandelę elgetai. 
Prie šios statulos didžiausia 
žmonių spūstis. Statula ap
supta gyvų gėlių vainikais, o 
aplink susispaudę maldinin
kai, daugiausiai jaunimas, su 
žvakėmis rankose meldėsi į 
lietuvį šventąjį, įsmeigę akis į 
statulą. Maldininkų tarpe bu
vo ir juodosios rasės žmonių. 
Niekur kitur neteko matyti 
taip karštai besimeldžiančios 
minios. 

Priminimui šv. Kazimiero 
gailestingumo vargšams, mal
dininkams buvo dalijamos pa
šventintos šv. Kazimiero ban
delės. Išėję iš bažnyčios 
žmonės kramtė tas bandeles, 
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San Casimiro miestelyje Venecueloje po mi- vyskupas Miguel Delgado Avila, dr. Vytautas 
nėjimo iškilmių. Iš kairės: Antanas Šulcas — Dambrava — VI.B krašto valdybos pirm., pa-
Lietuvių Katalikų misijos pirm., Fehksas Zubras skaitininkas Juozas Kojelis ir San Casimiro 
— lenkų bendruomenės lyderis, Caracas parapijos klebonas. Muotr. V. Dambravos 

Visas tas iškilmes „suorkes-
travo" LB krašto valdybos pir
mininkas dr. V. Dambrava. 
„Iki šiol ši bažnyčia to nema
tė", komentavo vysk. Avila, 
atsilankęs į vaišes, pasibai
gus Vasario 16 ir šv. Kazimie
ro minėjimo oficialiai progra
mai. Džiaugsmą ir dėkingumą 
lietuviams rodė ir parapijos 
klebonas, nes Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenė ir katali
kų misija nupirko ir kaip do
vaną bažnyčioje įvedė 
garsiakalbių sistemą. 

Kiek teko patirti, San Casi
miro miestelyje lietuvių negy
vena. Visi buvo suvažiavę iš 
tolimesnių apylinkių, bet dau
giausiai iš Caracas. 

Lietuviškoji 
programa 

Šv. Kazimiero ir Vasario 16-
sio8 jungtinis minėjimas vyko 
San Casimiro parapijos patal
pose, pasibaigus pamaldoms 
bažnyčioje. Pradžioje buvo iš
klausyta dr. Dambravos pa
ruošta garsinė programa apie 
šv. Kazimierą su žodine dali
mi ir muzika. Sveikino lenkų, 
latvių ir venecueliečių atsto
vai, o apie Šv. Kazimierą, min
tis jungiant su Vasario 16-
tosios tema, teko kalbėti 
piligrimui iš Amerikos. Vene
cuelos lietuviai sudarė imlią ir 
jaukią auditoriją. Programos 
pabaigoje minėjimo dalyviai 
priėmė kelias kultūrinio religi
nio ir rezistencinio politinio 
pobūdžio rezoliucijas. Bijoda
mas suklysti, neminiu pavar
džių asmenų, kurie programos 
metu atliko kokias nors parei
gas. Tai padarys vietos spau
dos bendradarbiai. 

Pokalb is su 
vyskupu 

Po programos įvyko vaišės. 
Atvyko ir vysk. Miguel Delga
do Avila. Apie 20 minučių te
ko su juo pasikalbėti. Palietė
me Lietuvos, komunizmo, 
centrinės Amerikos, JAV vys
kupų pastoracinio laiško ato
minių ginklų klausimu temas. 
Jam sakiau, kad žiauru, kai 
nužudomas vyskupas prie al
toriaus, kaip San Salvadoro 
vyskupas Romero, bet paste
bėjau, kad beveik niekas, net 
katalikiškas pasaulis, nesido
mi, kiek komunistai išžudė 
Lietuvos vyskupų, nekalbant 
apie skaičius nužudytų ir žu
domų bei kankinamų kuni
gų. — Gaila, žiauru, — kal
bėjo vysk. Avila, — bet vysk. 
Romero buvo susidėjęs su blo
gais žmonėmis. Tai yra Žino
ma. 

Būdamas Venecueloje iš ge
rai informuoto šaltinio suži
nojau, kad prieš nužudymą 
vysk. Romero buvo nuvykęs į 
Romą ir „šliaužiodamas pil
vu" atsiprašinėjo popiežių už 
savo veiksmus. Bet grįžęs vėl 
talkino raudoniesiems. Iki šiol 
esą neaišku, kas iš tikro Ro
mero nužudė: komunistai ar 
dešinieji ekstremistai. 

Vyskupas Avila aiškino, 
kad Pietų ir Centro Amerika 
nejaučia tiesioginės rusų grės
mės, todėl komunizmo proble
mai neduoda didesnės reikš
mės. Kai jam priminiau, kad 
Prancūzijos ir Vokietijos vys

kupai atominių ginklų klausi
mu yra užėmę visai skirtingas 
pozicijas kaip Šiaurės Ameri
kos vyskupai, vysk. Avila la
biau pritarė Europos vyskupų 
nusistatymui. Tačiau susida
riau įspūdį, kad vysk. Avila, 
nors ir supranta komunizmo 
grėsmę, bet į didesnę akciją 
prieš komunizmo plitimą Pie
tų Amerikoje nelinkęs leistis. 

Labai įdomu, kad kitą die
ną, kovo 5, Venecuelos di
džioji spauda jau rašė apie šv. 
Kazimiero garbei iškilmes Ro
moje. „EI Universal" dienraš
tis gan plačiai parašė apie iš
kilmes Šv. Petro bazilikoje, 
kur dalyvavę iš įvairių Euro
pos ir Amerikos kraštų 2000 
lietuvių piligrimų su Lietuvos 
atstovu prie šv. Sosto Stasiu 
Lozoraičiu ir Lietuvos vysku
pų dekanu vyskupu Vincentu 
Brizgiu. AP perduotoje tele-
nuotraukoje matomas popie
žius, priimąs atneštą Mišių au
ką iš Lorettos Stukienės ir 
Vytauto Vidugirio. 

_ 
Lie tuv i ška informaci ja 

Venecuelo je 
Teko daug keliauti pasauly

je ir susipažinti su įvairių 
kraštų lietuviškuoju gyveni
mu. Tačiau niekur nepastebė
jau tokios gausios ir intensy
v i o s i n f o r m a c i j o s apie 
Lietuvą guvenamųjų kraštų 
spaudoje, kaip Venecueloje. 
Venecuela šia prasme yra uni
kumas visoje pasaulio lietu
vių bendruomenėje. Informa
cija, pa te ik ta Venecuelos 
spaudoje, jau nubanguoja ir į 
kitus Pietų Amerikos kraštus. 
Informacijos srityje savo 
iniciatyva, savom jėgom ir sa
va finansine talka darbuojasi 
dr. Vytautas Dambrava. Daž
nai pasirodo dar Casimiro 
Tautginas, Roberto Iglesias, 
V.A. Alvarez ir kiti, bet ma
nau, kad be Vytauto Dambra
vos jų nebūtų. Štai kai kurie 
šios grupės straipsniai, pa
skelbti per praėjusius metus ir 
per pirmuosius du šių metų 
mėnesius: 

„La R e l i g i o n " d ien raš 
tyje: "Bažnyčios persekioji
mas — mirtina KGB neapy
kanta" (apie kun. Svarinską), 
„Laisvės dvasia", .,Quo vadis, 
Domine" (kelių straipsnių se
rija apie komunizmo pavojų 
Pietų Amerikai), ,,Vox populi-
vox Dei" (sovietų imperializ
mo grėsmė pasauliui ryšium 
su KAL 007 lėktuvo numuši-
mu), „Tremtiniai" (straipsnis 
apie Venclovą), jau minėtas 
straipsnis apie šv. Kazimierą 
ir Divini Redemptoris encikli
ka, „Oficialūs JT dokumentai: 
laisvas apsisprendimas Balti 
jos tautoms" (Baltų Laisvės 
lygos išrūpinto prez. Reagano 
rašto Jungtinėms Tautoms 
vertimas), "Europos parla
mento rezoliucija, dėl religijos 
persekiojimo Lietuvoje" (rezo
liucijos vertimas), ,,Kalėdiniai 
papročiai Lietuvoje"; 

"E I U n i v e r s a l " d i en ra š 
tyje: „Vatikanas gina pa
smerktą kunigą" (apie kun. 
Svarinską), „Prieš komunisti
nį melą: vienos tiesos istorija" 
(ilgas, dokumentuotas straips
nis apie okupaciją ir „baisųjį 
birželį"), „43 metų priespau
da: Iietuva — apie tai verta 

pamąstyti", (du straipsniai), 
„Latvijos S.O.S.", „Ukrainos 
holokaustas", „Žudynės Kū
čių vakarą"; 

„EI Mundo" dienraštyje: 
„Už Baltijos valstybių nepri
klausomybę" (Eltos perduota 
Europos parlamento rezoliuci
ja), „Kalėdos Sovietų Sąjun
goje — ką jie tuo nori apgau
ti?"; 

„Ut imas Not ic ias" dien
raš ty je : „Lietuvos rašytojas 
pasirinko laisvę ir prarado so
vietų pilietybę" (apie Venclo
vą), taip pat straipsnių serija 
apie Grenadą. Kitą seriją 
Dambrava paskelbė „EI 
Universal" dienraštyje. Rink
d a m a s medž iagą t i e m s 
straipsniams, Dambrava bu
vo nuvykęs į Grenados salą. 

Straipsnių apie Lietuvą yra 
paskelbę ir venecueliečiai žur
nalistai, remdamiesi Dambra
vos parūpinta medžiaga. Pra
ė j u s i a i s m e t a i s į P E N 
suvažiavimą atvykusiems To
mui Venclovai ir dr. Stasiui 
Goštautui, Vytautas Dambra
va suorganizavo tokį media fo
rumą, kokio, anot Juliaus Vai-
siūno, Venecuelos pavergtų 
tautų istorijoje nėra buvę 
(„Pasaulio Lietuvis" nr . l l , 
1983). 

Mano įsitikinimu, nėra šiuo 
metu pasaulyje kito lietuvio, 
kuris svetimųjų informavime 
prilygtų dr. V. Dambravai. Bet 
jo darbų organizuota ir neor
ganizuota lietuvių bendruo
menė kažkaip nemato. Ir b e 
veik apmaudu, kai abejotinos 
vertės žurnalistiniai blizgu
čiai gudriai suorkestruotos 
draugiškos propagandos pa
galba iškeliami į padanges vi
suomenės pasididžiavimui, 
premijoms ir garbės titulams. 

Dambrava rašo svetimie
siems ir dirba lietuviams. Dir
ba neatkištinai, su kūrybiniu 
išradingumu, ištverme ir be
veik aistra. Venecuelos lietu
viai vadina jį lietuviškos veik
los širdimi. 

Spaudos srityje pasireiškia 
ir Jūratė Statkutė-Rosales. Il
gą jos straipsnį praėjusiais 
metais apie Bažnyčios perse
kiojimą Lietuvoje atspausdi
no „La Religion", o šiemet 
kun. S. Tamkevičiaus „Credo" 
vertimą antrašte — „Kun. Si
gitas Tamkevičius: vieno ku
nigo Credo". Anksčiau infor
macijoje reiškėsi ir jos sesutė 
Danutė Statkutė-Rosales, ofi
ciali Venezuelos prezidento 
vertėja. 

(Bus daugiau) 

TAI BENT PASAGOS 
Dauguma Salzburgo (Aust

rija) svečių nori apžiūrėti 
miestą iš karietos. Žinoma, tai 
ne kiekvienam leidžia kišenė: 
mokestis už tokią ekskursiją 
gerokai šoktelėjo. Tačiau eko
nominė krizė čia niekuo dėta. 
Mat dabar ekipaže įkinkyti 
arkliai... deimantinėmis pasa
gomis. Dėl daugybės norinčių 
pasivažinėti asfaltas nuo ka
nopų ėmė trupėti, ir miesto 
valdžia net norėjo uždrausti 
ekipažus. Tada vežikai užsakė 
specialias pasagas. Vietoje 
metalinių strypelių jose yra 
dirbtiniai deimantai, kurie n e 
kenkia keiio dangai. 
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NOSU KOLONIJOSE 
Dainava, Mich. 

KELELIS l DAINAVĄ 

Su pavasariu atgyja kelelis į 
Dainavą. Pro pušynėlį, kryž
kelės kryžių ir seną ąžuolą 
pradeda judėti visi tie, kurie 
Dainavą prikels iš žiemos ir ją 
..nupraus". Neužteks samdytų 
specialistų įvairiems remonto 
darbams ir pa ta i symams 
atlikti. Kad Dainava būtų 
miela, patraukli ir, kas svar
biausia, švari, reikės talkos. 
Negana dviejų ar trijų sava
norių, bet labai p ravers 
didesnis skaičius talkininkų ir 
talkininkių. Pavasa r in i s 

16-ka punktų. Vienas iš svar
biausių nutarimų — atremon
tuoti Baltuosius Rūmus, kad 
jie atitiktų valdžios reika
lavimus j aun imo stovyk
lavimui. Oficialiai Baltie
ji Rūmai buvo skirti admi
nistraciniams reikalams. Ka
dangi jaunimas neišvengia
mai jais turi naudotis, reikia 
juos pritaikyti stovyklavimui, 
pagal inspektoriaus nuro
dymus. 

Dainavos statuto peržiū
rėjimo komisija po ilgesnių 
studijų ir svarstymų perreda
gavo statuto 4-tą, 5-tą ir 7-tą 
punktus. Taryba nutarė pakei
timus priimti, o galutinam pa-

didžiosios talkos savaitgalis* tvirtinimui pateikti Dainavos 
bus. š.m. gegužės 5-tą ir 6-tą metiniam suvažiavimui. 
dienomis. Talkininkai gaus 
maistą ir nakvynę. 

Kelelis į Dainavą nebuvo 
pamirštas stovyklavimo sezo
nui pasibaigus. Be admi
nistratoriaus ir jo šeimos nuo
l a t i n i o t en l a n k y m o s i , 
savaitgalius Dainavoje pra
leisdavo asmenys, kurie budė
davo, kad nelaukti svečiai 
nesijaustų laisvi iškrėsti vieną 
ar kitą nuostolingą išdaigą. 
Retkarčiais, žiemos metu, susi
rinkdavo amerikiečių organi
zuotos grupės garbinti Dievą. 
Padėkos dienos, Kalėdų - Nau
jųjų Metų ar pavasario kur
sams suvažiuodavo lietuvių 
jaunimas . Suliepsnodavo 
ugniakuras Baltųjų Rūmų 
salėje, nuskambėdavo dainos, 
o pamaldų metu giesmės, dun
dėdavo „Spyglio" ledas ir pa
ežerė buvo pilna jaunatviško 
alaso. 

Šiais metais „Spyglio" eže
rėliui teko du kartus nusi
mesti ledą. Po to pavasaris 
Dainavoje pradėjo austi žalią 
kilimą. Gi Dainavos „valdžia" 
pasirūpino apmesti planus 
jaunimo stovyklai atjauninti. 

Balandžio 4-tą d. pilkuoju 
Dainavos keleliu suvažiavo 
Tarybos bei Vaidybos žmonės. 
Tris valandas p lanavo, 
svarstė ir diskutavo. Aptarė 

Aptartas lietuvių kilmės jau
n i m o s t o v y k l o s o r g a n i 
zavimas. Stovyklai laikas re
zervuotas nuo rugpjūčio mėn. 
12-to8 iki 19-tos dienos. Daro
mos pastangos, kad tokia sto
vykla šiais metais įvyktų. Tos 
stovyklos paramai Lietuvių 
Fondas yra paskyręs 1000 
dolerių. 

Didelio dėmesio skiriama 
metinei Dainavos šventei. 
Šiais metais jai yra numaty
tas patogesnis laikas — liepos 
mėnesio 22-ji diena. Ją organi
zuoja Leonas Petronis. 

1983 m. Dainavos metinė 
apyskaita rodo, kad pajamų 
turėta kiek daugiau, bet išleis
ta žymiai mažiau negu buvo 
numatyta. Taupumo pasiekta 
įdėjus šildomų patalpų lubų 
izoliaciją ir žiemos metui plas
tika uždengus langus. Dr. R. 
Kriaučiūno pateiktos paly
ginamosios lentelės už 8-nis 
metus rodo dujų, elektros ir 
nuosavybės mokesčių žymų 
sumažėjimą paskutiniaisiais 
metais. 1984 metų sąmatoje 
yra n u m a t y t o s didesnės 
sumos neišvengiamiems re
montams atlikti. Praėjusiais 
metais Dainava gavo didelę 
paramą iš Chicagos ir Cle-
velando Dainavai remti komi
tetų. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, F la . 

ŽUVAUTOJI; KLUBE 

Žuvautojų klubas, įsikūręs 
St. Petersburge 1976 metais, 
metiniame narių susirinkime 
kovo 16 d. išsirinko naują val
dybą. Ją sudaro pirm. Petras 
Vasiliauskas, vicepirm. Ed
mundas Barėnas, ižd. Kostas 
Staponkus, sekr. Ju l i ja 
Navakienė. 

Klubas, nors ir nedidelis • 
narių skaičiumi, yra veiklus. 
Šiuo metu turi 30 narių. 
Reikalui esant paremia 
lietuvišką veiklą pinigais ar 
darbu. Buvo aukota Balfui, 
Sporto klubui „Perkūnui", 
Saulių „Romo Kalantos" kuo-
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ADVOKATV DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. TeL 778-8000 
: '»rv valandos: 

>»u© 9 v. ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais papai susitarimą 
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S O P H I E B A R Č U S 
RAZ>IO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuviu kalba Šeštadieniais ir sek 
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto 

Stotis WOPA 1490 AM 
Tr&nsliojam iŠ nuosavos studijos Mar-

<)uette Pk., vedėja Aldona Daukus. 
Chicago, IL 60629 

7159 S. Maplewood Avenue 
TeL 778-1543 
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E L E K T R O S 

rVEDIMAl — PATAISYMAI 
Turiu Chicaros miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu gTeitai. ga
rantuotai ir «jiimrural. 
4514 S. Tairmui Ave, 927-3569 

KUHVDUUS ranm 
)00OOOOOOOOOO0000OO00OO0OO< 

pai. Balandžio 15 d. gamino 
pietus 330 žmonių Lietuvių 
klube. Gautu pelnu papildė 
savo iždą. Balandžio 26 d. 
ruošiama išvyka nariams ir jų 
svečiams į Desoto parką. Ten 
bus žuvavimo varžybos, 
premijos ir pietūs. 

Valdybai ta lkininkauja 
Jonas Butkus, Aleksė Lukienė, 
Ona Bazėnienė ir visi kiti klu
bo nariai. Bendrai dirbant, 
darbas visada yra našesnis ir 
pelningesnis. 

Ju l i a N. 

Dainavos dvasiniais reika- 8 a s visuomenės šiltas dė-
lais rūpintis šią vasarą sutiko mesys ir nors mažytė pa rama 
prel. dr. Petras Celiešius. pinigu ar talka. Nors į Dai-
Numatoma, kad per visą sto- navą vingiuoja s i a u r u t i s 
vyklavimo sezoną pamaldos kelelis, bet juo praėjo daug 
Dainavoje bus laikomos 11-tą jaunimo. Iš jų nemažas skai-
valandą. Jau platinami Dai- čius įsilieję j šio krašto gy-
navos įvažiavimo lipinukai. venimą dirba naudingą darbą 
Jie galioja visiems metams, mūsų tauta;. Jei Lietuva 
Vieni tuos lipinukus gaus mums yra Šiaurės pašvaistė, 
paštu, kitiems bus pasiūlyta *• Dainava aunimui yra ta 
asmeniškai. Dainava yra skir- vieta, iš kur:os jis mato tą 
ta visiems lietuviams. J i Siaurės pašvaistę, 
laukia sezono metu kuo - Stasys G a r l i a u s k a s 
didesnio skaičiaus svečiu ta- ^ooooooooooooooooooooooooc 
čiau stovyklautojams ir sve- A D 2 ! ! ^ t J f i ' S ^ A ; „ ~ J. • . 6600 South Pulaski Road 
čiams yra nustatytos taisyk- TE1£F _ ^ ^ 
les, K-mų reikia laikytis. CMcago, minais «062» 

Dainavai yra reikalingas valandos pagal susitarimą, 
administratorius, kuris per «oo<>o<>v»ovoooooooooooooooc 
visą stovyklavimo sezoną gy- )00000<>00<>W;<>o<>oo<><>oo<><>oo< 
ventų ir dirbtų Dainavoje. Kad T C I C U I 7 I I t " i C . 
svetainė prie pliažo sėk- • C l - e V " ~ l % į V ^ 
mingai veiktų, reikalinga ~ J S T S L ^ T 
šeimininkė. Suinteresuoti 
asmenys prašomi kreiptis į dr. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
Romualdą Kriaučiūną tele- M T O T I N A S T V 
fonu 1-517-321-0091 

Dainavai taip pat reikalin- 2 3 4 6 W • St> teL 7 7 6 " 1 4 8 6 

X>00000<XXX>OC<K>000<X>00000<X 
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I Vasarinis praktiškas dovanų siuntinys | 

| GIMINĖMS LIETUVOJE | 
| Siuntinys No. 1 — 1984 | 
= 3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas S 
— nylonas, japoniška gėlėta medvilninė), labai gera vilnonė angliška 5 
S eilutei medžiaga su įrašu "Al! wool made in England", 1 sv. mohair E 
S vilnonių siūlų (Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuškutė arba vy- 5 
s riški marškiniai, l pora deninv jeans, "Wrangler", 1 pora "Levi" g 
5 rumbuoto aksomo jeans. S 

s Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $420.00. E 
= i š{ siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių. 2 

š 2emiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): S 
5 Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. . . $100.00 S 
£ Jeans, rumbuoto aksomo "Wrangler" arba "Levi" . . . $42.00 5 
S Vyriškas arba moteriškas megstinis $50.00 S 
E Vilnonė arba šilkine skarelė $12.00 E 
3 Telescopic lietsargis : : $12.00 S 
S Vyriški arba moteriški pusbačiai $48.00 S 
5 Puiki suknelei medžiaga : . $40.00 s 
=• Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m $60.00 S 
E Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, ?. m. . . . $76.00 E 
g Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $70.00 E 
2 Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $80.00 E 
3 Angliška Vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $100.00 E 

3 šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: i sv arbatos—$8.00, E 
» 1 sv. nescafes — $12.00, 2 sv. pupelių kavos—$14.00, 1 sv. šokolado E 
S — $7.00, 40 cigarečių — $500. §j 

= Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiuntimui. r. 
| Siunčiame pramogines ir kitokias plokšteles. = 
S Persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta. £ 

| BALTIC STORES, LTD. i 
§ ( Z . J U B A S ) S 
i s 
= 11 London Lane, Bromley, Kent, S 
"j BRI 4HB, ENGLAND | 
Į Tel. 01 460 2592 | 
•<ill>HfUilltlll||||||||||||Mll!!IllimiilllMUIilHillUIIIIIIHllllllllllll!fliillllllll!lllllP 

C L A S S I Fl E D G U I DE 

V i J ^ j INTERNATIONAL 

S O L . A L G I O G R I G O v a d o v a u j a m a k e l i o n i ų agentūra G. T. I N T E R N A T I O N A L , I N C . 
praneš a , k a d s p a l i o 4 d i e n ą , 1 9 8 4 pras ideda įdomi 1 6 dienų išvyka į Europą. M a r š 
rute : N e w York'as , H e l s i n k i , Leningradas , VILNIUS, Maskva, H e l s i n k i s , N e w 
York'as . 

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16) 
laibai ribotas vietų skaičius! Tolimesnėm informacijom prašom kreiptis į: 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite #3 
arba P. O. Box 29163, thicago, III. 60629 

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 

PILNA KAINA IŠ: NEW YORK 
CHICAGO 
TORONTO 

$1,540.00 
$ 1,720.00 
S 1,690.00 

(Miegant d v i e m k a m b a r y j e ) , įskaitant \ i s a s s u s i s i e k i m o iš la idas , v i e šbuč ius , m a i s t ą , 
o p e r o s , t eatro , arba ba le to b i l i e tus , įvairias ekskurs i jas ir d a u g kitu p r i e d u ! 

§ ia i k e l i o n e i vadovaus ir pats lydės s o l . ALGIS GRIGAS 
S k r e n d a m e erdv ia i s FINNAIR lėktuvais . 

%FINNHIR 

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

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis i Hermaną DečkJ 

TeL 585-6624 po 5 vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 
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10 — 20 — 30% pigiau mokėsiu u*. 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

3208^ W. 95th Street 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 2-jų butų mūr 
namą (6 ir 5 kamb.) Francisco ir 72-os 
apylinkėje. Radiant šildymas, kabine
tinė virtuvė, naujas stogą-;, pilnas rū
sys. 2 maš. garažas. Skambint po 5 
vai. vakaro tel. 925-2198. 

R E A L E S T A T E 

Budraičio Real Estate Įstaigos 
PATARNAVIMAI 

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 

M O B H M M i l - FOR RENT " 

IŠNUOM. dalinai apstatytas butas 
1 ar 2 asmenim. 67-os ir Francisco 
apyl. Kreipkitės į Gražiną (angliškai) 
teL 471-6218. 

PRIE BEVERLY SHORES, 
La Porte, Indiana 

Ckis 3.93 akrų — arklių jodinėjimui, 
S kambarių namas, 3 mašinų gara
žas, didžiulis tvartas, vaismedžiai, jo
dinėjimo laukai, miškelis, ir statybi-

į nis sklypas. Nepaprastai graži gamta 
I lietuviškai prižiūrėta ir sutvarkyta. 
i Šeimos tragedijai atsitikus, skubiai 

parduodamas palikimas nužeminta 
kaina ($99,000). Prašom kreiptis j 
Liston Brown Realty (Agent Mrs. Li-
beratore), 100 J Street at Lincolnway. 
La Porte, Indiana (teL 219—32*6066) 

(arba 219—362-9145 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

IŠNUOM- 4 kamb. butas Brighton 
Parke vienam ar dviem asmenim. 
Skambint po 12 vai. d. tel 2474838. 

Išnuomojama kirpykla — barber 
shop 

Skambint (angliškai) 376-6139 

IŠNUOM. 4y2 kamb. butas 2-me aukš
te. Nuomininkai patys apsišildo. Arti 
71-os ir Francisco Avenue. 

TeL — 476-5591 

I-III • i • I— • • • ! • • — m^" • • — - — -*** 

M I S C E L L A N E O U S 
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NAMU APSITVARKYME 
Ruošiatės fca perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa
dės, skambinant po G-os vai. vakaro: 

Telef. — 476-3950 
lllllllllillllllllllllllllllllllliuilllillllllllllll 

Mūrinis kampinis namas 67 Place ir 
Hamlin apyL 4 kamb. apačioj, galimy
bė įrengti 3 kamb. viršuj. Įrengtas 
rūsys. Baras. Naujas stogas ir rinos. 
Centr. oro vėsinimas. 2 Vi maS. mūro 
garažas. Skambint 767-7026. 

iiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmimiiim 
KURIAM GALUI MOKĖT 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

• UTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
N U O $300 n a $1,000 

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

TeL — WA 5-8063 

J Chrysler LeBarpn MedallionT 
• l - ',2-dr.~Coupe" j . -' 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WILL LTKE US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimii 

PACKAGE EJCPRESS AGENCY 
MARIJA NORF.TKfE>'E 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas is Europos sandėlių. 

2608 VV. 69 St., Chicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

Pensininkams auto apdraudą 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E 6 I U I 
$126.00 Chlcagoje 

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

6529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

>0<>00<KK>0<>0<>O<>000<>0<XM><XK>0-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood j 
controi. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago. IL 60632. Tel. 927-5980 

Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 1 iki S popiet 
6429 S. FAIRFTELD AVENUE 

3-jų mieg. mūr. bungalo. 2 pilnos vo
nios. Šeimos kambarys. Židinys. Daug 
priedų. $52,500. Skambint (angliškai) 
776-0124 arba 436-0601. 

Near 73rd & Californla. Priced under 
market for quick sale. 3 bedroom 
brick house with basement. Large 
kitehen. 2 car garage. Central air c 
Low taxes. Walk to Kool-Aid and 
Nabisco. Only $43,900. For appoint-
ment and brochure call 

BOBLAK REALTORS — 636-3033 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6740 W. 63 St — Naujas 3-jų butų, 
po 3 mieg. V/2 vonios. 

5057 S. Knox — Naujas 3 butų 
5531 S. Troy — 5 kamb.., galimi 3 
miegami. Modern. virtuvė ir vonia. 
Pilnas rūsys. Naujas centr. oro vėsi
nimas. Tik $42,000. Paskubėkite. 

2 BUTAI — 2 BUTAI — 2 BUTAI 
No. 818. Archer ir Laramie. 7 metų 

senumo 2 jų butų. 
No. 570. 63 ir Narragansett. Naujas 

3-jų butų. 
No. 811. 56 ir Pulaski. Naujas 2-jų 

butų su krautuve. 
No. 785. Archer ir Knox. Naujas 3-jų 

butų. 
No. 814. Archer ir Kenneth. Naujas 

3-jų butų. 
No. 876. 61 ir Kolin. 6 metų senumo 

2-jų butų. 
No. 873. 63 ir Pulaski. 3-jų miegamų 

mūr. Įrengtas rūsys. 50 p. sklypas. 
2 maš. garažas. Reikmenys. Tik 
55,900 dol. Skambinkit dabar. 

No. 864. Archer ir Narragansett 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2-m miega
mais. Švarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas. 1 blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMU-y REALTT 
TeL — 434-7100 

V A L O M E 
KILIMUS LR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — R E 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
MBBcacaa 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoii, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 

5610 S. Pulaski Rd., Chicago 
PHONE — 58.-41 U 

CKX>CK>OO<>O0<>O<KX>OO-C*OOOO0<X>O-

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

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

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
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 

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. „Drauge". 

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 Taa 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

IKIlIlIlUIIIIIIIilMIlHllllllllllllllllliiillllll 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymu 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Nota.riatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave, — 778-2238 
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Elytė (Bikulčiūtė) ir Kęstutis Laukaičiai, (žiūr. aprašymą 
„Drauge" balandžio 27 d.) Nuotr. J . Tamulaičio 

SARAJEVE -
OLIMPINIAME 

MIESTE 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Apie Jugoslaviją kasdieniš
koje kalboje įprasta sakyti, 
kad tai yra viena šalis su 
dviem alfabetais, trim reli
gijom, keturiom pagrindinėm 
kalbom, penkiom svarbiau
siom t a u t y b ė m , šeš iom 
respublikom, o jos sienos 
ribojasi su septyniais kraš
tais. 

Juo arčiau pažinsi tą pustu
zinį autonomiškų respublikų, 
juo didesnius skirtumus paste
bėsi tarp tų provincijų. Per 
ištisus šimtmečius Jugosla
vija (vardas reiškia „Pietų 
Slavų kraš tas") susiurbė 
nuolat užplūstančių įsiver
žėlių bangų besikeičiančius 
charakterius. Bosnija ir Pietų 
Serbija išsaugojo gyvenimo 
lėtesnį ritmą ir islamų 
spalvingumą iš Otomano 
sultanų dienų. 

Bosnijos širdis yra Sara
jevo, o Sarajevo senojo miesto 
širdis yra Baščaršija — aikštė 
su daugybe mažų ,,kebab" 
restoranų. Iš čia siauros, 
akmenimis grįstos gatvės 
veda į patį spalvingiausią 
miesto centrą, Sarajevo 
įdomiausią kvartalą — souks 
arba rytietišką turgų. Visas 
labirintas siaurutėlių alėjų 
kunkuliuoja su tokia marga 
minia, kad Šis vaizdas, atro
do, geriausiai pritiktų Šiaurės 
Afrikai ar Artimiesiems 
Rytams. Tuojau už souks stovi 
didinga Baščaršijos mečetė, 
kurios dominuojantis aspek
tas dar labiau pasunkina susi
vokti, kad vis dėl to tikrai esi 
Europoje. 

Gyvatiškai besi vingiuojan
čios gatvelės, pasipuošusios 
abiem — lotynų ir kirilų — 
rašybos užrašais, nusėtos 
variokalių ir auksakalių, 
priglaudžia dar nemažai 
amatininkų, nukalančių įvai
riausių prekių ir parduo
dančių tokia kaina, kuria 
sugebėsi nusiderėti. Jeigu 
derėjimasis nėra tavo stilius, 
gali čia pat pasukti į dvejetą 
buvusių turkiškų .stogais deng
tų bazarų, pakeistų į moder
nišką universalinę parduo
tuvę ir suvenyrų krautuvę, 
kur pasiūlo nustatytas kainas. 
Ir čia vyrauja bazaro atmos
fera. 

S l a n k i o j a n č i u s t omis 
senoviškomis alėjomis turis
tus savotiškai nuteikia vario 
kalimo dūžiai susilieja su 

nostalgiškai graudžia muzi
ka, kurioje liejasi kur kas 
ryškiau rytietiškas skundas, 
negu europietiškas. 

Tuoj už margojo bazaro 
kvartalų karaliauja išsiplėtu
si Husref-Bey mečetė, ne tik 
didžiausia visuose Balka
nuose, bet ir ano meto 
architektūros meistriškas kūri
nys, statytas 16-ame šimtme
ty turkų aubernatoriaus Gazi 
Husref-Bey. Vidus išpuoštas 
ekstravagntiškai ir atnaujin
t a s 19 -ame š i m t m e t y 
Muencheno dailininkų po 
nusiaubto gaisro. Grindys 
paskendusios po brangiais 
persiškais kilimais, sudova-
notais čia besilankiusių 
garbingų svečių, daugiausia 
kilmingųjų iš arabų kraštų. 
Žavus kilimas iš Egipto buv. 
prez. Anvvaro Sadato, bet 
didžiausias iš visų buvo dova
na mirusio Irano šacho. 
Husref-Bey buvo pirmoji 
pasauly mečetė, įvedusi 
elektros šviesas 1898 m., bet 
muezinas, ne juostelė, šaukia 
maldai. 

Kieme 19-to šimtmečio 
dailiai ornamentuotas fonta
nas — šadirvan — yra 
naudojamas tikinčiųjų rituali
niam nusiplovimui prieš 
įžengiant į mečetę maldai. 
Tačiau dėl čia esamų šaltų 
žiemų ir ligi keturių pėdų snie
go pusnių, įtaisyta visa eilė 
specialiai įrengtų kambarių su 
karšto vandens fontanais 
šiaurės vakariniame kampe. 
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Elytė ir Kęstutis Laukaičiai su tėvais ir seneliais. 
iŠ kairės: Kazys ir Juzelė Laukaičiai, Kęstutis ir 
Elytė Laukaičiai, Michalina ir Bronius Bikul-

čiai. Priekyje - Ona Laukaitienė - Kęstučio 
senelė, Stasys ir Sofija Bikulčiai — Elytės 
s e n e l i a i- Nuotr. J . Tamulaičio 

Medžių pavėsy esančiame 
mauzolėjuje ilsisi sarkofage 
pats steigėjas, o gretimai ir 
observatorija laikui nustatyti. 
Laikrodžio bokšte maldos 
valandos pažymėtos arabiš
kais skaitmenimis. 

Husref-Bey valdymas per 20 
metų buvo ypatingai svarbus 
miesto ekonominiam centrui 
— Sarajevo čaršijai. J i s buvo 
nepaprastai turtingas ir galin
gas. Ir nors jis turėjo karališ
ko kraujo (jo tėvo brolis buvo 
princas, o jo motina — prince
sė Seljuka-Sultania, sultano 
duktė), t ač iau daba r t in i s 
komunistinis jaunimas ir šian
dien traukia liaudies dainas, 
kurios sukrovė žodžius į jo 
lūpas: 

Aš pastačiau medresą ir im-
aret; aš pastačiau sukatkulą, 
prie jo mečetę; aš pastačiau 
Taš l ihan ir bez is tan ; aš 
pastačiau trejetą tiltų Sarajeve; 
Aš paverčiau kaimą į miestą 
Sarajevo... 

Medresa buvo aukštesnioji 
mokykla, imaret — virtuvė 
neturtingierris s tuden tams 
maitinti, Sahatkula — laikro
džio bokštas, Tašlihan — 
karavo sustojimo svetainė, 
bezitan — didelis stogu deng
tas turgus — bazaras. Be 
minėtų pastatų, jis pristatė 16-
ame šimtmety pradinę mokyk
lą, specialią Sufi filosofijos 
mokyklą, biblioteką, viešas 
pirtis, svetaines, keletą kara
vanų sustojimo vietų ir per 300 
parduotuvių bei dirbtuvių... 

Besižavint kai kuriomis 
išlikusiomis orientalinėmis 
statybomis miesto centre, 
akys užkliūna už didingų 
pastatų iš Habsburgų valdy
mo laikų, kas parodo įdomų 
mėginimą maišyti Rytus su 
Vakarais. 

Mūsų gidė pravedė pro 
pseudooriental inį pas ta tą , 
kurį austrai pavertė rotuše, į 
senus turkiškus gyvenamus 
namus, supančius centrą, su 
įdomiais turkiškais sodais, ku-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniitNmmmMiiM 
"Mt Greenwood Chapel" 

GKEENWOOD FUNERAL 
HOME 

3032 West l l l t h Street 
233-2257 561-4343 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiii! 

riais garsėja visas miestas, ir 
kurie atidaryti turistams. Ji 
nuvedė mus j Svezina kučą, 
turtingo turkų pirklio namą, 
kuriame jaučiamas griežtai 
patriarchalinis musulmonų 
charakteris. Tačiau pastebi 
jame ir norą pataikauti savo 
malonumams. Namų baldai — 
tradicinio stiliaus. Vyrai gyve
no atskirai nuo moterų, kurios 
buvo uždarytos šeimos gyveni
mui kambariuose — haremluk, 
gausiai išpuoštuose kilimais, 
pagalvėlėmis ir įvairių turkiš
kų medžiagų dekoravimais. 
Name jau tada buvo visados 
tekantis vanduo su vamz
džiais, vedančiais į vyrų ir 
moterų kiemus, kur ir dabar 
stovi seni fontanai. Sena 
moteris, pasipuošusi tautiniu 
turkišku drabužiu, plačiom 
turkiškom kelnėm, o taipgi 
jaunas vyrukas, tautiškai 
apsirengęs, užsiima čia komer
cija — vaišina turkiška arba
ta, pasiūlo visokių suvenyrų 
nusipirkti. 

Ryšium su haremu ir 
haremluk, kuris prileidžia 
poligamiją, norisi pacituoti 
keliautoją-rašytoją Renner. 
Praeito šimtmečio pabaigoje 
jis rašė: „Įstatymas leidžia 

Buv. Tauragės gimnazijos direktoriui 

A. + A. 
VINCUI AMBRAZIEJUI mirus, 

jo žmoną mielą ROZALIJĄ, sūnų MARIŲ su 
ŠEIMA ir visus GIMINES nuoširdžiai užjaučiu. 

STASĖ JAKUBONIENĖ 
Buv. Tauragė}} Gimnazijos mokytoja 

A. f A. VINCUI AMBRAZIEJUI 
mirus, žmoną ROZALIJĄ, sūnų MARIŲ, ANŪKES ir 
visus gimines nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

MUNCHENO STOVYKLOS GYVENTOJOS: 
K. MICEVIČIENĖ ir DUKROS 
M. PECKIENĖ ir SŪNUS 
O. BAKAITIENĖ, DUKRA ir SŪNUS 
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KFUONES | LIETUVA 1984 m. 
Chicag* 
31530.00 
$1310.00 

L 

1 SAVAITĖS KELIONĖS 
(Maskva, Vilnius, Maskva) 

Birželio 10; Birželio 17; 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . 

2 SAVAIČIŲ KELIONĖS 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 

Gegužės 13 — Gegužės 27 . . $1485.00 
Liepos 09 — Liepos 23 . . . . $1800.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . . $1527.00 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . . $2050.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRA VEL SERVICE BUBEAU 

9727 South Western A 
Chicsgo. Illinois 60643 

TeL (312) 238-9787 
i » i w M i i M t t M M w n i i m m n i i n m i » w i m i t w 

New York 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
kuris su persiuntimu kainuoja tik 

vienas (#1.00) doleris 
Kataicge rasite didelį, įvairių knygų pasirinkimą, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Chicago, IL 60629 

Street, 

užbaigė studentas". 
Serbai ir kroatai, kaip van

duo ir alyva, niekad nesu
simaišo (nors Tito ir buvo 
kroatas, o jo žmona Jovanka 
— serbė). Jie tyčiojasi vieni iš 
kitų, o visi jugoslavai pasijuo

kia iš savęs, bet labiausiai 
patraukia per dantį komuniz
mą. Matyt, tas juokas paplitęs 
po visą kraštą, nes jau jį teko 
girdėti Hvaro saloje, Jugos
lavijoje, trečioje saulėciausio-
je vietovėje Europoje. 

jiems (musulmonams) turėti 
keturias žmonas. Bet retai 
kada Bosnijoje gali rasti ką 
nors su dviem žmonom. Jiems, 
kaip ir mums pilnai pakanka 
vienos žmonos ir tos yra net 
perdaug". 

Saulė leidosi raudonai už 
kalvos miškų, virš mūsų galvų 
klyktelėjo čiurlys, ieškodamas 
vėlyvos vakarienės, o mums 
ne vienam praskriejo mintis, 
ką moterys balsu išreiškė, 
kaip toli esame čia nuo Chica-
gos Water Tower. New Yorko 
Times Sųuare ar Londono 
Piccadiliy Circus. 

Lyg išskaitydama mūsų 
mintis, jauna padavėja Draga 
— filosofijos studentė — pasi
šovė mus prajuokinti, paber-
dama tipingą jugoslavišką 
anektotą: 

„Vienas studentas prieina 
prie savo profesoriaus ir 
klausia: 

— Ar Marksas buvo moksli
ninkas? 

— Taip, — atsako užklaus
tasis. — savo keliu, aš manau, 
tam tikra prasme jis ir buvo. 

— Tai kodėl jis neišbandė 
prakeikto komunizmo ant žiur
kių pirmiausia? — piktai 

1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Balandžio 18 
Geguže* 9 
Gegužės 14 
Gegužės 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
Uiepos 9 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $1361.00 
- $1315.00 
- $1528.00 
— $1361.00 
— $1618.00 

Liepos 18 
Rugpjūčio 1 
RigpjC.dk> 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

— $1361.00 
— $1361.00 
— $1528.00 
— $1361.00 
— $1127.00 
— $114200 
— $1268.00 

, 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — Vilnius. Ryga. Tali
nas. Maskva. Leningradas. 

Prie iii, grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. 

• = 
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JAY DRUGS VAISTINĖ I 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 | 

Tcl. — 4 7 6 - 2 2 0 6 I 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY § 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 1 

D. KUHLMAN. B.S., Registruotas va is t in inkas | 

Atdara Šiokiadieniais n u o 9 vai r y t o iki 10 vai. vakaro §f 
Sekmadieniais n u o 9 vai . ryto iki 8:30 vai. vakaro. ~ 

WM UI'^MMlMMIsMMMinillMIIMMssIiMllllllllslllllUllliaUltUIHinHIlUIHIr 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1.800-722-1300 (Toli FREE) 
Ii Massachuse t t s ir Kanados: 1 617 2 6 8 8764 

ASTA 
Arv<oriocJCtv 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, P. 0. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
{staigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2IŪNAS 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus . 

Pnces are based on double occupancy and are subject to changes 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Galifornia Avenue 
Telefon.ii LA 3-0440 ir LA 3 9952 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

http://RigpjC.dk
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Į X Jaunimo s-gos politinis sky
rius šį sekmadienį tarp 9 vai. 
ryto ir 1 vai popiet pastatys 
staliuką prie Jaunimo centro ka
vinės įėjimo tam, kad įtrauktų 
visuomenę į laiškų rašymą kon-
gresmanams dėl OSI veiklos. 
Budintieji padės kiekvienam su
interesuotajam tokį laišką su-
megsti Visuomenė prašoma 
stropiai susidomėti Laiškų ra
šymo kioskeliai veiks ir sekan
čius du sekmadienius. 

X PLB informacijos skyrius 
praneša, jog gegužės 11-12 die
nomis New Yorke ruošiamoje 
politinių studijų konferencijoje 
žada kalbėti ir Zdzislas Rurarz, 
buvęs Lenkijos ambasadorius 
VVasbingtone, užpernai paprašęs 
Amerikos politinio prieglobsčio. 
Jo dalyvavimas padėtų išryš
kinti demokratiškai nusiteikusių 
lenkų pažiūras Lietuvos atžvil
giu ir prisidėtų prie bendros 
laikysenos prieš sovietų impe
rializmą galimybių nagrinėjimo. 

x Kun. Albinas Gurkiis, Ma-
rianapolio mokyklos matemati
kos mokytojas, kun. Albinas 
Sheputa. — biologijos mokyto
jas, ir kun. Juozas Margis, Ro-

X Kun. Antanas Mkiūnas, 
Marijonų vienuolijos viceprovin-
cijolas, buvęs Chicagos vienuo
lyno vyresnysis ir dabar Wor-
cesterio Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, vienuohjos kapitulos 
proga aplankė "Draugą", pasi
kalbėjo su seniai pažįstamais 
tarnautojais, pasidžiaugė spau
stuvės pažanga. Jis apsiėmė va
dovauti "Draugo" adniinistraci-
jos rengiamai ekskursijai, kuri 
bus rugpiūčio 2-20 dienomis į 
Lourdą, Fatimą ir kitas vietas 
Europoje. Europą jis gerai pa
žįsta, nes Romoje yra gyvenęs 
šešerius metus. 

X Ateitininku namuose Le-
monte gegužės penktadieniais 7 
vai. vak. bus gegužinės pamal
dos, į kurias kviečiami visi lie
tuviai, ypač iš Lemonto ir apy
linkių. 

x Iš ok. Lietuvos gauta žinia, 
kad ten mirė a. a. EmUija Sala- j s a r i o §v- Kazimiero parapijos 
džiūtė-Meškauskienė. sulaukusi' klebonas Argentinoje, aplankė 

"Draugo" spaustuvę, apžiūrėjo 
naują spausdinimo techniką ir 
pasidžiaugė spaudos darbais. 
Priėmė ir viską aprodė "Drau
go" aclministratorius kun. Pet
ras Cibulskis. 

X Alks Austras, Braintree, 

81 metų amžiaus. Chicagoje li
ko jos sesuo Ona Cerškienė, pus
seserė Bronė Kviklienė ir Ame
rikoje kiti giminės. 

X Dr. Janina Rėklaitienė šį 
sekmadienį, balandžio 29 d., 
Balzekų vardo lietuvių kultūros 
muziejuje. 4012 S. Archer A ve., j Mass., pratęsdamas prenumera-
skaitys angliškai paskaitą apie i • * atsiuntė 20 dol. auką. A. 
-Dabartinę lietuvių kalbą Ame-! Austrą skelbiame garbės prenu-
rikoje' Palygins fonetinius bei j meratorium, o už rėmimą savos 
morfologinius^ žmonių kalbos į spaudos labai ačiū. 
pakitimus Lietuvoje ir Ameri
koje. Jos paskaita — dalis pro
jekto, užvardinto "Jaunimo pa
žiūra į lietuvių paveldėjimą". 
Pradžia: 4:30 vai. popiet Visi 
kviečiami dalyvauti. 

X Paskaitą apie šventą Kazi
mierą skaitys kun. Vytautas 
Bagdanavičius Lietuvių Istori
jos draugijos narių visuotinia
me susirinkime, kuris bus Jauni
mo centro mažojoje salėje gegu-1 
žės 5 dieną 3 vai. Visi kviečiami 
dalyvauti. Po paskaitos dovanų 
paskirstymo lošimas. 

x Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos visuotinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, balan
džio 29 d., 2 vai. p. p. Tėviškės 
parapijos salėje. Visi nariai ir 
prijaučiantieji kviečiami daly
vauti. 

x SoL Algis Grigas kviečia 
visus muzikos ir meno mėgėjus 
įsijungti kelionėn į Lietuvą (11 
dienų). 2iūr. skelbimą 6 psl 

(sk.). 
x šiandien Lietuvių Fondas 

kviečia narius ir nenarius at
vykti 7 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėn į Lietuvių Fondo kny
gos sutiktuves. Programoje da
lyvauja poetas Bernardas Braz
džionis iš Kalifornijos, dr. Juo
zas Kazickas iš New Yorko ir 
Lietuvių Fondo įkūrėjai - vado
vai. Po programos vaišės. Au
kos nebus renkamos. (pr.). 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (»k.) 

X paieškomas vyriškis. Atsa-
komingas asmuo reikalingas ad
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
ral Savings. TeL 847-7747. 

(sk.). 

A R A S 
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Rūta Končiūte 
savo poeziją diskutuoja su lituanisti
kos studentais Illinois universitete 
Chicagoje. 

Nuotrauka D. Raciūnės 

x Akiniai siuntimui f Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, E i 60629. Te
lefonas 778-6766. (ak.) 

X Lietuvos Dukterų draugi jos 
tradicinis pavasario balius ren
giamas gegužės 12 d., šeštadie
nį, Jaunimo centre. Maloni pro
grama, gera vakarienė, linksma 
muzika. Daug dovanų laimėji
mui. Stalus rezervuoti ir bilie
tus įsigyti draugijos patalpose 
— 2735 W. 71 Street. Telefonas 
925-3211. (pr.). 

x Norintieji skristi papigin
tom kainom iš Chicagos, Oma-
hos, Los Angeles ir St. Peters-
burgo, kreiptis po 6 vai vak. te t 
312—776-8430. (sk). 

X šokių šventės savaitgaly, 
i ruošiama autobuso kelionė į Cle-
jvelandą. Kaina — tik 59 dol 
I ten ir atgal. Informacijoms 
skambinti 496-8406. (sk.) 
UūN!. .6; 

X JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos 2-jų «Avaicių ekskursija 
i Pietų Ameriką lapkričio 23 d. 
Kreiptis į Danguolę Valentinai-
te tel. 312—434-0935 arba į Bi
rute Zalatorienę tel. 312—346-
6643. ( s t ) . 

x Bslttc Monumentą, 
2621 W. 71 Street, Chicago, m . 
ML 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. (sk.). 

X Marcefla J. Aleksis, (Mrs.), 
gyv. Waterbury, Conn., pratęsė 
"Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 doi auką su tokiu laiškučiu: 
"Mano mylimo vyro a a. komp. 
Aleksandro Aleksio brangiai at
minčiai su giliu malonumu pra
tesiu draugystę su mielu "Drau
gu". Nuoširdžiai linkiu džiaugs
mingo Aleliuja ir gražiausių sėk
mių deimantinio jubiliejaus me
tuose". Labai ačiū už auką ir 
gražų laiškutį. 

x Gustave ceratas, N. D., 
Des Anges Mountauban, P. Q 
Kanada, mūsų rėmėjas, atsiun
tė "Draugo" prenumeratos mo
kestį, pridėjo 25 dol. dienraščio 
paramai ir 10 doi už kalėdines 
korteles ir kalendorių. G. Čer
nių skelbiame garbės prenume
ratorium, o už gražią auką ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Jonas Dekeris, Cicero, Ui, 
Zigmas Grybinas, OTallon, Iii , 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojai lankėsi "Drauge" ir įsigi
jo naujausių leidinių už didesnes 
sumas. 

X Peter J. Phillip, Kenosha, 
Wisc., užsiprenumeravo "Drau
gą" daugiau susipažinti su lie
tuvišku veikimu ir darbais. 

X V. Silliman, Waterbury, 
Conn., užprenumeravo "Drau
gą" Joseph Jankui, VVaterbury, 
kaip dovaną. 

X Juozas Ivanauskas, Anta
nas Kriščiūnas, E. Paulauskie
nė, V. Liulevičhis, B. Lungys, 
Agnė Kižienė, Jonas Ramoška, 
Janina Račienė, D. Petrutytė, 
Chicago, m , lankėsi "Drauge" 

j ir įsigijo naujausių leidinių. 

X Dr. L Petrauskas, Oak 
Park, I i i , Bronė Selenienė, Li-
vonia, Mich., J. Paalksnis, Chi
cago, I i i , Stanley Drevinskas, 
Hartford, Conn., M Užgirienė, 
Brookfield, Ui, Hilda Kaciliaus-
kas, Lemont, B i , Bronius Unde-
rys. Chicago, B i , A Masionis, 
Fair Lawn, N. J., Kazys Mileris, 
Hamilton, Kanada, įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Gražina M. Valaitienė, gyv. 
Chicago, Dl, pratęsė "Draugo" 
prenumeratą vieneriems metams 
kaip vestuvių sukaktuvių proga 
sūnui ir marčiai gyv. Kaliforni
joje. Labai ačiū. 

x Po 5 da i atsiuntė aukų: 
C. J. Stankus, dr. K Penucus, 
A. Dėdinas, Vladas šateikis, 
Osvaldas Žadvydas, Bronius 
Valeika, Theresa Burba, Ona 
Vaitkūnas, Juozas Laukaitis, 
D. Mitkienė, K. Šimaitis, Vikto
ras Kelmelis, Koste Dičiūnas, 
Monika Pocius, Vincenta Algmi-
navičiūtė, Mary Stankus. Vi
siems labai ačiū. 

X Lietuvių Operos valdyba 
apgailestaudama praneša visų 
Operos mecenatų žiniai, kad nu
matytas pcoperinis pobūvis — 
vakarienė Tautiniuose Namuo
se gegužės 12 d. dėl finansinių 
išteklių sunkumų nebeįvyks. 

(pr.). 
X "Fausto" operos pastaty

mui kurios spektakliai bus ge
gužės 5 ir 6 dienomis Morton 
East mokyklos teatre, Marųuet-
te Fanerai Homes atsiuntė 300 
doi, Teresė ir Povilas Urbonai 
250 doi , Nida Deucatessen and 
Restaurant 250 doi, Jurgis Ma
žeika - Parama 200 doi , Stefa 
ir dr. Petras Kisieliai 200 doi, 
Irena ir dr. Leonas Kriančeliu-
nai 150 dol., Juozas Dėdinas 
150 doi, dr. Justinas Dėdinas 
100 dol., ir Birutė ir PaoMus Gy
liai iš Olympia, Waahington. 
100 dol. Visiems šiems mecena
tams Lietuvių Opera reiškia 
nuoširdžią padėką. (pr.). 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos vaidybos šaukiamas 
atstovų suvažiavimas įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 29 d. 
Bus aukštesnių LB institucijų 
atstovų, VII Tautinių šokių lė 
šų telkimo komiteto, apygardos 
valdybos ir apylinkių praneši
mai Registracijos pradžia 8:30 
vai ryte Jaunimo centre. Sve
čiai laukiami. (pr) . 

Marijonų vienuoi 
Augūnas, kun. J. 
troj eilėj: kun. B. 
kun. A. Sheputa 
Zalonis, kun. A. 

jos visuotinio susirinkimo — kapitulos dalyviai balandžio 26 d. B kaires pirmoj eilėj: kun. J. 
Šaulys, provincijolas kurt. V Rimšelis, kun. S. Saplis ir viceprovincijolas kun. A, Miciūnas; an-
Vaišnoras. kun. J. Margis, kun. T. Roth, kun. V. Parulis, kun. J. Vaškas, kun. V. Bagdanavičius, 
ir kun. P. Cibulskis; trečioj eilėj: kun. A. Gurkiis, kun. A Nockūnas, kun. J. Duoba, kun. J. 
Naudžiūnas, kun. P. Barauskis ir kun. A. Kelpšas. 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A, VALSTYBĖSE 

— "Lietuvos Atsiminimų" ra
dijo direktorius prof. dr. Jokū
bas Stukas, Newark, N. J., ma
loniai kviečia savo klausytojus 
ir bičiulius į šaunų ir iškilmingą 
banketą ir balių — "Lietuvos 
Atsiminimų" 43-jų gyvavimo Į 
metų p-aminėjimą. Renginys bus ! 
gegužės 6 d., sekmadienio po- į 
pietėje, jaukioje šv. Trejybės j 
tiet. parapijos salėje Newarke. j 
12 vai dieną tos parapijos baž- į 
nyčioje bus laikomos Mišios už 
gyvus ir mirusius radijo gerada
rius. Po mišių 1 vai p. p. bus 
lietuviško stiliaus pietūs. Pietų 
metu gros bei dainuos, vėliau 
meninę programą atliks ir šo
kiams gros visų mėgiama ir pa
garsėjusi vokalinė bei instru-
mentalinė grupė iš New Yorko 
"Jinai ir Trys Gintarai". Liku
siems bilietams įsigyti reikia 
nedelsiant kreiptis į radijo raš
tinę: 234 Sunlit Dr., Watchung, 
N. J. 07060. arba telefonu — 
201—753-5636. 

— Baltų Laisvės lyga 1983 
m. Baltuosiuose rūmuose įteikė 
prezidentui R. Reaganui memo
randumą, kuriame tarp kitų re
komendacijų buvo prašoma im
tis priemonių, kad afganų lais
vės kovotojų, mudžahedyn, ne
laisvėn rusų uniformose paimti 
pabaltiečiai kariai būtų išgaben
ti į laisvuosius Vakarus. 1964 
m. kovo 17 d. tas prašymas bu
vo pakartotas valstybės sekre
toriaus asistentui Elliot Ab-
rams Los Angeles vykusios Žmo
gaus teisių konferencijos metu. 
Abrams į šį reikalą pažiūrėjo pa
lankiai. Balandžio 8 d. Senato 
užsienio reikalų komisija pa
skelbė savo svarstymų išvadas, 
rekomenduodama suorganizuoti 
"pogrindinį traukinį" laisvės ko
votojų žinioje. esantiems sovie
tų kariams perkelti į Vakarus. 
Tarp kitų argumentų minima ir 
tai, kad "tuo būdu būtų išgel
bėtos gyvybės daugelio karių, 

CHICAGOS 2INIOS 
GAISRO ALIARMAS 

kurie prieš savo valią buvo įvel-. pianinu. Nancy Baruta ir Lo- chicagos miesto taryba vien 
ti į Kremliaus sukeltą karą Af- Į reta VVhitehouse padainavo po- • b a I s i a į n u s p r e n d ė k a Q I M gįu 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
MARGUČIŲ MARGINIMO 

POPIETĖ 
Lietuvių Tautodailės instituto 

Chicagos skyrius balandžio 7 d. 
surengė margučių marginimo 
popietę Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyne. Skutimo techniką mo
kė Marija Gotceitienė, vicekon
sule Marija Krauchunienė, Pau
lina Vaitaitienė ir Zuzana 2ile-
vičienė. Kiekvienos skutinėto-
jos margučiai pasižymėjo raštų 
išradingumu ir bei savitu gro
žiu. 

Vašku marginimo techniką 
demonstravo Dana Petkūnaitė. 
Su ja uoliai mokėsi jauniausieji 
popietės dalyviai. 

Gražus būrys seselių, moterų 
ir vaikų maloniai ir kūrybingai 
praleido priešvelykinę popietę. 
Į namus išsinešė ne tik skutinė
tus ir numargintus margučius, 
bet tai pat pluoštą naujų ži
nių ir .^žinčių. Šioje popietėje 
dalyvavo seselė Perpetua, kuri 
yra nuoširdi Tautodailės Insti
tuto garbes narė ir globėja. 

L. V. 

ganistane". Manoma, kad mu
džahedyn turi šiuo metu iki 250 
perbėgėlių ir belaisvių. 

— LB politinių studijų savait
galinė konferencija, įvyksianti 
gegužės 11-12 dienomis New i 
Yorke, naudosis dviejomis skir- į balandžio 6 d. lietuvių kapinėse, 
tintomis patalpomis. Penkta- j M<«treaUo Aušros Vartų 

rą dainelių. Velykų bobutė - | m e t ų pabaigos visuose namuose 
V. Grigienė apdovanojo v i sus j t u r i ^ įtaisytas g^^ *\^. 
vaikus velykinėmis dovanomis. Į rDZB 

— A. a, Juozas Bubeiis, 79' 
metų amžiaus, palaidotas iš Pri-

\ sikėlimo parapijos bažnyčios 

dienio posėdžiai bus Manhatta-; parapijoje balandžio 1 d. buvo 

PRAGYVENIMAS 
CHICAGOJE 

Pragyvenimo brangumu Chi-
caga iš visų pasaulio miestų uži
ma ketvirtą vietą. Brangiausias 

, ,-.. , - . „ , - w : : - i ^ . p r a C T v e n i m a s - T o k i j o mieste, 

ir banketui persikeliama į Kultu-į P a m o k s 1 ^ Pasake ***. J . Ara-
ros židinį, 341 Highland Blvd.,! s u s k a s . Organizacijos pamal 

dose dalyvavo su vėliavomis. 
Pamaldų metu giedojo choras, 
diriguojamas muz. A. Stankevi
čiaus. Akademijai vadovavo Al
binas Blauzdžiūnas. paskaitą 

Brooklyne. Abi dienas posėdžiai j d o s e dalyvavo 
prasidės 10 vai. ryto. Sekma
dienis paliktas laisvas. Visuo
menė kviečiama konferencijoje 
gausiai dalyvauti, 

— Tautinių - etninių grupių 
solidarumas kovoje už žmogaus 
teises — vienas iš svarbiųjų 
siektinų mūsų tikslų. Galimy
bes bei priemones šiam solida
rumui pasiekti svarstys gegužės 
11-12 dienomis New Yorke kvie
čiamoji LB politinių studijų 
konferencija. Joje kalbės Free-
dom House vykdomoji pirm. 
Ludmilla Thorne, Amerikos Žy
dų komiteto žmogaus teisių sk. 
dir. Adam Simms bei Amnesty 
International globos programų 
dir. Susannah Sirkin. Simpoziu
mą praves PLB Visuom. reik. 
tarybos vicepirm, Gintė Damu-
šytė. 

KAUADOft 
— Calgary, Alb., Lietuvių 

Bendruomenės valdyba surengė 
šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties minėjimą. Pamaldas 
atlaikė iš Ottawos atvykęs kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Taip pat 
jis skaitė ir paskaitą, išryškin
damas šv. Kazimiero gyvenimą 
ir jo šventumo reikšmę lietu
viams ir Lietuvai Meninę pro
gramą atliko vaikai: Brigita ir 
Alisa šlekytės, Kristina Jaugely-
tė, Rūta Astravaitė, o sesutės 
Julija ir Lisa Kern paskambino 

trečioj vietoj — Cairas. Tokius 
duomenis paskelbė Business In
ternational bendrovė Genevoje, 

BANKRUTAVO BANKAS 
Užsidarė United of America 

bankas, 1 E. Wacker Dr., Chi
cagoje. Jame 8,121 žmjgus tu-

skaitė ses. Palmyra. Po paskai- Į ^ U 2 ^ m d ė i i ų . į dė l i a i 
tos Albertas Jonelis perdavė po- j b u v 0 apdrausti iki 100,000 dol ir 
piežiaus Jono Pauliaus n kalbą; n e p r a ž u s Numatoma, kad šį 
angliškai ir lietuviškai. Sol G 
Capkauslrienė pagiedojo kelias 
giesmes ir taip pa t giedojo "Pa
vasario" mergaičių choras, va
dovaujamas G. Capkauskienės. 
Akompanavo M. Roch. šv . Ka
zimiero parapijos klebonui kun. 
S. Šileikai palaiminus stalą, bu
vo bendri pietūs. 

— Hamiltono SLA kuopos su
sirinkimas buvo kovo 31 d. Ty
los minute pagerbtas buvęs vi
cepirm. a. a VI. Bagdonas. Pra
nešimus padarė kuopos pirm. J. 
Šarapnickas. ižd. 1 Varnas, o 
G. Melnykas perskaitė revizijos 
aktą ir pripažino, kad iždas ve
damas tvarkingai šiems me
tams išrinkta valdyba, kurion 
įeina pirm. ir fin. sekr. J. ša
rapnickas, vicepirm. K. Mikšys, 
prot. sekr. J. Bajoraitis, ižd. I. 
Varnas, iždo globėjai — G. Mel
nykas, R. Matukaitis, ligonių 
lankytojai — Z. Plianauskas ir 
V. Triponas. 

— A a. friž. Petras Lelis, 
spaudos bendradarbis ir visuo
menininkas, po neilgos ligos mi
rė balandžio 15 d. Toronte. Pa
laidotas balandžio 18 d. iš Pri
sikėlimo parapijos bažnyčios 

banką netrukus 
bankas. 

perims kitas 

87,000 DOL. TARNAUTOJAMS 
Teismas įsakė Le Perroąuet 

restorano savininkui J. Trebo-
yevic, kad jis išmokėtų savo 
tarnautojams 87,000 dolerių, nes 
buvo mokamas atlyginimas ma
žiau nustatyto minimumo, ku
ris yra 3 dol. 35 et. už valandą 

i MMĖJO BILIJONĄ 
Savo loterijomis Illinois val

stija jau surinko pelno daugiau 
kaip bilijoną dolerių. 

Mount Hope kapinėse prie savo 
seniau čia palaidotos žmonos. 
Velionis ypač daug bendradar
biavo Kanados "Tėviškės Žibu
riuose". 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzfte Avenue 

Chicago, t L 60629 
TeL — 776-3700 

Darbo v a i nuo 9 iki 7 vai., vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

Margučių ~.ar? nimo popiete dalyves Kairfje *Mi vsrlA Perpetu*. 
Chicagp)? •. <x ., įr popietAs rer.?^;a Aidona Vcs«tk:enė 

•-,< ,-,. 11: f xlailės instituto 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Suite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
TeL Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


