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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Lektorius labai smerkė areš
tuotus kunigus ir, jo žodžiais 
tariant, kitus ekstremistus, 
kurie, pr is idengę religija 
šmeižia tarybinę tikrovę. Taip 
pat pasakojo, kad 1985 m. 
Lietuvoje buvo apiplėšta 30 
bažnyčių, bet piktadariai dėka 
tarybinių pareigūnų visi 
sugauti ir nubausti. 

įgaliotinis džiaugėsi, kad 
Šiaulių miesto bažnyčios 
nebuvo apiplėštos. Baigęs 
kalbėti, paprašė klausimų. 
Atsistojęs salėje Juozas Šilei
kis pasakė, kad netiesa, jog 
Šiauliuose nebuvo įsiveržę 
piktadariai į bažnyčias. Tai 
būna gan dažnai. Šią žiemą 
irgi buvo įsilaužę, net kelias 
durų spynas apdraskė, tik 
duris a daryti nepavyko. 
Tuomet išdaužė langus , 
sugadino vitražus ir virvių 
pagalba nusileidę j vidų, bet 
šeimininkavo neilgai — len
dant prie tabernakulio, įsijun
gė signalizacija, reikėjo bėgti, 
paliekant ne tik laimikį, kuri 
jau buvo pasiruošę, bet ir savo 
plėšimo įrankius, specialų 
maišą ir virves ant langų. Pas 
mus tokių piktadarių niekas 
neieško, o jei tikintieji, patys 
sugauna ir atveda į miliciją, 
vis tiek jų niekas nebaudžia, 
kalbėjo J. Šileikis. 

Prieš keletą metų Šiaulių šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje ant 
altoriaus bažnyčios tarnai 
pastebėjo rusų tautybės mote
rį, besidairančią ką nors 
vertingesnio pavogti. Minėta 
„viešnia" buvo nugabenta į 
miliciją. Tarybiniai parei
gūnai tik pareikalavo, kad 
vagilka atsiprašytų kleboną. 

Derybos Maskvoje 
Maskva . — Vakar ir šian

dien Maskvoje vyksta JAV-So-
vietų Sąjungos delegacijų 
derybos dėl nusiginklavimo ir 
ginklų kontrolės klausimų. 
Nuo šių derybų gali priklau
syti v i ršūnių susi t ik imas 
Amerikoje. 

Delegacijoms teks svarstyti 
sovietų vado Gorbačiovo bir
želio 11d . pareiškimą ir prezi
dento Reagano liepos 25 d. 
laišką Gorbačiovui. Reikalas 
daugiausia sukasi apie Ameri
kos erdvės gynybos ginklus. 
Gorbačiovas siūlo atidėti 15 
metų „erdvės ginklų" išvysty
mo planus. Reaganas sutin
kąs atidėti tų ginklų išdėsty
mą orbitoje septyneriems 
metams. 

Sovietų „Pravda" ir Mask
vos televizijos komentarai 
atmeta siūlymus. Amerikie
čiai siekia sumažinti tas 
ginklų rūšis, kur sovietai 
pralenkia Ameriką, tačiau 
nesut inka mažint i tokių 
ginklų, kur persvarą laiko 
Amerika. Tai nėra abipusio 
saugumo sąlygų išlaikymas, 
teigia „Pravdoje" Vsevolod 
Ovčinikov. pridėjęs, kad JAV 
administracija siekia karinio 
pranašumo. 

Sovietų „taikos" politika 
siekia atitraukti nuo Ameri
kos Europos sąjungininkus, 
formuojant jų viešąją opiniją. 
Geriausiai Maskvai sekasi 
pačioje Amerikoje Praėjusią 
savaitę Atstovų Rūmai 234-
155 balsais pridėjo prie gyny
bos lėšų įstatymo papildymą, 
kuris reikalauja, kad adminis
tracija sustabdvtu vieneriems 

metams visų branduolinių 
ginklų bandymus. Senatas 
irgi išreiškė nuomonę, kuri 

Tuo viskas ir baigėsi. 
Kitą kartą, dienos metu. 4 

jaunuoliai bažnyčioje prisi
rinko, kas tik jiems patiko, 
daugiausia kilimų. Švento
riuje juos pastebėjo bažnyčios 
tarnai — vienas buvo sugau
tas. Išsigandęs išdavė ir kitus. 
Viskas buvo perduota mili
cijai. . Bažnyčioje dirbantiems 
daug kartų teko lankytis 
milicijoje, kol pagaliau jiems 
paaiškino, kad minėti jaunuo
liai nieko nepadarė, neįvykdė 
jokio nusikaltimo, — jie veikė 
ateistiniais pagrindais. 

Toliau J. Šileikis užprotes
tavo, kad netiesa, jog nerašo
ma į dokumentus, kad yra 
tikintis. Aš su džiaugsmu 
sutikčiau, kad mano pase būtų 
atžyma, jog esu katalikas... O 
mano visiems trims vaikams, 
besimokantiems V vidurinėje 
mokykloje, charakteristikose, 
atžymėta, kad jie tikintys ir 
dargi fanatikai, o dukters 
Vitos charakteristikoje apibū
dinta visa šeima — „mergaitė 
giliai tikinti, visa šeima tvir
tai laikosi religinių įsipareigo
jimų, o tėvas tuo viešai 
didžiuojasi. Inidividualūs 
pokalbiai ir auklėjimas 
nedavė jokių rezultatų". 

J . Šileikio kalba nepatiko 
įgaliotiniui, ypatingai, kad 
p a m i n ė j o rusų t a u t y b ė s 
moterį. 

Be to, įgaliotinis piktinosi 
Mečislovu Jurevičium, kuris 
anot jo, kruvinomis rankomis 
ir, atsėdėjęs 25 metus, 
nepasitaisė, vadovavo Meškui
čių (į Kryžių kalną) eisenai ir 
buvo nubaustas trims metams 
kalėti. 

(Bus daugiau) 

administracijai nėra privalo
ma. Senatas 65-25 balsais irgi 
ragina sustabdyti branduoli
nių ginklų bandymus. Sena
tas 55-43 balsais leido bandyti 
erdvės gynybos ginklus. Atsto
vų Rūmų papildymas nelei
džia vyriausybei naudoti lėšų 
didesnių kaip 1 kilotono galin
gumo užtaisų bandymui. Kaip 
žinoma, Sovietų Sąjunga prieš 
metus sustabdė savo ginklų 
bandymus. 

Berlyno sienos 
25 m. sukaktis 

Ber lynas . — Keli šimtai 
Vakarų Vokietijos demonst
rantų sekmadienį su vėlia
vomis įsibrovė į Rytų Berlyno 
pusę, minėdami gėdingą 25 
metų sukaktį nuo Berlyno 
sienos pastatymo. Vokiečiai 
suplėšė Rytų Vokietijos vėlia
vą, mėtė fajerverkus, koliojo 
rytų vokiečius milicininkus. 

Rytų zonos pareigūnai igno
ravo triukšmadarius, Vakarų 
Berlyno policininkai irgi man
dagiai ragino išsiskirsyti. 
Demonstracija išsiskirstė tik 
apie vidurnaktį. Siena Rytų 
Vokietijos buvo pradėta staty
ti 1961 rugpjūčio 13 d. J i kiek 
pristabdė rytų vokiečių bėgi
mą į Vakarus ir liko simbo
liniu komunistinių režimų 
žmogaus laisvių varžymo 
paminklu. 

Amnesty Int. apie 
Kari Linno teismą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šeštadienį prezidentas 
Reaganas turėjo ligoninėje 
sveikatos patikrinimą. Urolo
gai paskelbė, kad viskas 
tvarkoj, jokių vaistų ar opera
cijų nereikės. 

— Italijoje mirė kardinolas 
Carlo Confalonieri, 93 metų 
amžiaus, jis apie 19 metų buvo 
popiežiaus Pijaus XII asme
ninis sekretorius, vėliau — 
L ' A ą u i l a a r k i v y s k u p a s , 
Vatikano švietimo kongrega
cijos prefektas. ir Vyskupų 
kongregacijos pirmininkas. 

— Japonijoje, Kamakura 
mieste mirė 86 metų amžiaus 
japonų diplomatas, buvęs 
Japonijos konsulas Kaune 
Sempo Sugihara. J į su 
dėkingumu prisimena Lietu
vos žydai, nes jis parūpino žy
dams vizas į Japoniją ir apie 
6000 išvažiavo į Vakarus dar 
prieš nacių okupaciją. Japoni
ja, kuri tuo metu buvo Vokie-

Popiežius Jonas Paulius II aplankė 14,000 Italijos skautų stovyklą Q ., .. ,. \ .. . " 
Piani de Pezza vietovėje, Abruzzo kalnuose. Jis. pasipuošęs ^ S " 1 3 1 ^ l S . amkjmatines 
skautišku kaklaraiščiu, pasakė skautams rūpintis, kad pasaulis tarnybos. Pernai lokijo mies-
pasikeistų į gerą pusę, ragino veikti už teisingumą, taiką, už soli- te diplomatas buvo apdovano-
darumą ir žmogaus vertės principus. tas aukš tu Izraelio Yad 

Vashem medaliu. 
— Rugpjūčio 8 d. Beiruto 

musulmonų sektoriuje sprogu
si galinga bomba užmušė 17 
žmonių, sužeidė 90. Bombos 
Beirute per 12 dienų užmušė 
80 žmonių, 400 sužeidė. Kai 
kurie Libano laikraščiai tvir
tina, kad bombas padeda 
Izraelio agentai. 

— Praėjusią savaitę Mask
voje lankėsi Palestinos vada
vimo organizacijos kairieji 
vadai. Skelbiama, kad pasita
rimų rezultatai buvo pozity
vūs. 

— Amerikos darbininkų uni
jų federacijos AFL-CIO prezi
dentas Lane Kirkland pasakė, 
kad jis Illinois gubernato
riaus varžybose palaiko 
respublikoną Thompsoną. Jis 
pridėjo, kad Amerikos unijos 
nėra koks demokratų partijos 
skyrius. 

— Izraelio radijas paskelbė, 
kad šį mėnesį bus pasikeista 
ambasadoriais su komunis
tine Lenkija po 19 metų 
pertraukos. 

— S o v i e t ų S ą j u n g a 
pasirengusi susitarti su Kini
ja dėl sienos Ussuri ir Amūro 
upėmis. Maskva nutarusi 
pripažinti, kad siena eina tų 
upių viduryje, o ne pakrante 
Kinijos pusėje, kaip dabar 
laikomasi. 

— Pietų Afrikos anglikonų 
juodas vyskupas Tutu pradėjo 
vizitą Kinijoje. Vakarų Šalys, 
kurios nepadės likviduoti P. 
Afrikoj aparteido, rizikuoja 
praras t i Afrikos žmonių 
draugiškumą, pasakė Tutu. 

— Britų karalienė Elzbieta 
praėjusią savaitę slaptai buvo 
ligoninėje, kur jai buvo apžiū
rėta širdis. 

— Indijos policijai pavyko 
sugauti radikaliausių sikhų 
vadą. Kalistano karinių jėgų 
viršininką Manbir Singh. Jam 
ruošiama byla dėl kelių tuzi
nų žmogžudysčių. 

Izraelis išvaro 
„dingusią gentį" 

— Clevelande iš prekinio 
Lenkijos laivo pabėgo jūreivis 
ir pasiprašė politinės globos. 

— Valstybės departa
mentas patvirtino, kad Irane 
buvo suimtas jau daug metų 
ten dirbęs amerikietis, tele
komunikacijų specialistas. Jis 
kaltinamas šnipinėjimu. 

New Y o r k a s . — Kai jau 
buvo rašyta, tarptautinė žmo
gaus teisių organizacija Ames-
ty International per savo 
egzekutyvinį direktorių John 
Healy parašė raštą valstybės 
prokurorui Edwin Meese, 
prašydama sustabdyti planuo
jamą Amerikos esto Kari Lin-
nas deportaciją į Sovietų 
Sąjungą, nes organizacija 
abejoja, ar jis ten galėtų tikė
tis teisingo teismo. 

Amnes ty y r a ž i n o m a 
žmogaus teisių grupė, veikian
ti iš Londono, Anglijoj. Grupė 
yra laimėjusi žmogaus teisių 
Nobelio premiją. 

Tos organizacijos atstovas 
New Yorke Josh Sugarmann 
paaiškino, kad Amnesty abe
jones sukėlė Linno bylos eiga 
1962 m. Sovietų Sąjungoje. 
Sovietų žurnalas „Socialis
tinis teisingumas" 1961 m. 
gruodžio 7 d. paskelbė savo 
bendradarbio G. Grigorjev 
straipsnį, kuriame rašoma, 
kaip Kari Linnas, sovietų 
teisiamas už akių, gavo mir
ties bausmę. Amnesty Inter
national Šį žurnalą, aprašiusį 
Linno teismą, gavo per JAV 
Kongreso biblioteką. Amnesty 
įtarimą sukėlė faktas, kad 
Linnas buvo teisiamas tik 
1962 m. sausio mėn. Tas rodo, 
koks teisingas teismas ten 
buvo, jei jo rezultatai (mirties 
bausmė) jau buvo paskelbti 
visą mėnesį anksčiau prieš 
teismui susirenkant. Pabal-
tiečiai puikiai prisimena, kad 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
suvaidintuose „liaudies rinki
muose" rezultatai Maskvos 
žinių agentūros buvo Londo
ne paskelbti irgi daug anks
čiau, da r prieš r inkimų 
pradžią, nekalbant jau apie 
balsų skaičiavimą. 

T a i g i , L i n n a s b u v o 
„pasmerktas mirti" teisme, 
kuris įvyko tik po mėnesio. Li
nnas. kaltinamas nuslėpęs 
savo praeities gyvenimo fak
tus, prarado JAV pilietybę 
1981 m. Jį nutarta deportuoti 
1984 m. Dabar šis 66 metų 
amžiaus Greenlow , Ix>ng 
Island gyventojas d a r kovoja 
Amerikos teismuose. J i s laiko
mas federaliniam kalėjime 
Manha t t an ' e . T e i s i n g u m o 
d e p a r t a m e n t o s p e c i a l i ų 

investigacijų skyriaus (OSI) 
direktorius Neal Sher pasakė, 
kad jo departamentas bijo, 
jog Linnas gali pabėgti, kaip 
padarė Bohdan Koziy, 62 metų 
ukrainiečių kilmės amerikie
tis, gyvenęs Floridoje. Jau 
buvo laukiama sprendimo jį 
deportuoti, tačiau jis 1984 m. 
pabėgo į Costa Ricą. Taip 
galįs padaryti ir Kari Linnas, 
kurio pilietybė buvo atimta 
US distrikto teisėjo Jacob 
Mishler 1981 m. 

Amnes ty In te rna t iona l 
patyrė, kad Sovietų Sąjungoje 
nuo 1979 m. 40 kaltinamųjų 
buvo nuteisti mirties bausme 
už nusikaltimus karo metu. 
Aš tuoni nuteistieji buvo 
sušaudyti, o kas atsitiko su ki
tais 32, Amnesty neturi žinių. 

Pažanga derybose 
dėl Tabos kurorto 
K a i r a s . — Izraelis ir Egip

tas skelbia, kad po savaitės 
derybų padaryta pažanga, 
sprendžiant Tabos teritorijos 
klausimą. Susitarta perduoti 
šį klausimą tarptautiniam 
trijų šalių „trečiųjų teismui". 
Dabar prasidės ginčai dėl tos 
komisijos narių. Tariamasi dėl 
procedūros, kaip bus renkami 
tie teisėjai. 

Izraeliui sutikus pasitraukti 
iš Sinajaus, jo pietiniame gale, 
prie Akabos įlankos liko 25 
akrų žemės plotas, su 700 jar
dų pajūrio. Izraeliui valdant 
okupuotą Sinajų, biznieriai 
pastatė Taboje ištaigingą 
viešbutį. Taba pasidarė kuror
tas, kurį labai mėgo Izraelio 
atostogautojai. Valdžia nuta
rė Tabos Egiptui negrąžinti. 
Jeruzalės valdžia ėmė tvir
tinti, kad 1906 m. žemėlapis iš 
O t om anų imperijos laikų 
neteisingai priskyrė Tabą 
Egiptui. 

Egiptas nurodė, kad po 1956 
metų karo Izraelis iš Sinajaus 
ir iŠ Tabos pasitraukė, o 1982 
metais jau nutarė nepa
sitraukti, nes ten buvo pasta
tytas viešbutis. 

Šią savaitę Izraelio, Egipto 
ir JAV kariniai matininkai ir 
žemėlapių gamintojai vyks į 
Tabą, matuos apžiūr inės 

apylinkę ir padarys žemėlapi, 
kuriuo remsis ateities ginčo 
sprendėjai. Egiptas tvirtina, 
kad Taba visada buvo Sina
jaus dalis, o dabar Izraelis 
vietovę okupavo ir todėl 
negalima su Izraeliu palaikyti 
normalių santykių. Šalia 
Tabos grąžinimo, Egiptas 
reikalauja atitraukti Izraelio 
karo jėgas iš visos Libano teri
torijos ir pagerinti okupuotų 
Vakarų kranto ir Gazos 
p a k r a š č i o pa les t in ieč ių 
gyvenimo sąlygas, nes visa tai 
buvo įrašyta į Camp David 
taikos sutartį. 

Jeruzalė . — Izraelio Aukš
čiausiasis teismas liepos 31 
atmetė 45 „juodųjų hebrajų" 
apel iac i ją i r p a t v i r t i n o 
vyriausybės nutarimą depor
tuoti juos iš Izraelio, kaip nele
galius imigrantus. Du juodieji 
praėjusią savaitę jau buvo 
išvežti į JAV, iš kur jie buvo 
atvykę. Tos sektos vadas, či-
kagietis autobusų vairuotojas 
Ben Ami Carter pagrasino, 
kad jis skelbs bado streiką, jei 
jo „hebrajai" bus deportuoja
mi. 

Aukščiausiasis teismas, 
svarstydamas bylą, atkreipė 
dėmesį į Izraelio rabinų teis
mo ankstyvesnį sprendimą, 
kad tie juodi amerikiečiai nie
kad nebuvo žydai ir dabar 
nėra žydai. Jie negali pasinau
doti „automatiškos pilie
tybės" įs tatymu, kuriuo 
naudojasi žydai iš kitų šalių. 
Kai pirmieji juodieji atvyko į 
Izraelį, jie naudojosi turistų 
vizomis, sakėsi atvykę apžiū
rėti Izraelį. Daugumas atvyko 
prieš 17 metų iš Liberijos. Jų 
vadas Carter teigė, kad jo 
sekta yra kilusi iš „dingusios 
izraeliečių genties". Jie esą 
tikrieji „Judo genties" ainiai. 
Juodiesiems buvo leista 
apsigyventi Negevo dykumos 
Dimonos mieste, kur jų skai
čius padidėjo iki 1,800. Vidaus 
reikalų ministerijos gen. 
sekretorius Y. Agassi pasakė 
spaudai, kad visi Dimonos 
„juodieji hebrajai" yra nele
galūs imigrantai ir visi bus 
išsiųsti namo. 

Juodųjų deportavimas bus 
vykdomas slaptai, nes neno
rima protestų ir demonstra
cijų. Amerikos juodieji jau 
atkreipė dėmesį j šiuos Izraelio 
trėmimus. Spaudoje pasirodė 
kritikos straipsniai. Laišką 
„Sun Times" laikraštyje para
šė ir Izraelio generalinis 
konsulas Chicagoje Zvi Brosh. 
J is rašo, kad tos grupės nariai 
nesiskelbia žydais, o skelbiasi 
tikraisiais senovės hebrajais. 
Kaip tokie jie nepripažįsta 
Izraelio valstybės ir tvirtina, 
kad teritorija tik j iems 
vieniems legaliai priklau
so. Jie pažeidė tradicinį 

Bolivijoj surado 
kokaino fabrike 

La Paz. — Bolivijos kariuo
menės daliniai, padedami 170 
amerikiečių su šešiais helikop
teriais, surado džiunglėse 
nemažą kokaino laboratoriją, 
kuri galėdavo pagaminti per 
savaitę apie 2 tonas gryno 
kokaino. 

Šiame fabrike, kuris susi
deda iš 22 pastatų, turėjo dirb
ti nemažas skaičius žmonių, 
tačiau puolimo metu jų neras
ta. Šalia buvo įrengtas ir 3,300 
pėdų ilgumo lėktuvų pakilimo 
takas, gerai užmaskuotas, 
kaip ir visi pastatai. Šie 
įrengimai rasti netoli Brazi
lijos sienos. Panašus fabrikas 
buvo liepos 23 rastas netoli 
Peru sienos. Jame buvo suim
tas nepilnametis vaikinas. 
Kokaino įmonėje buvo keli 
pastatai kokos lapelių džio
vinimui, rasta daug chemika
lų ir galingas elektros gene
ratorius bei darbininkų 
bendrabučiai. Kokaino šioje 
vietovėje nerasta 

Izraelio vaišingumą, nele
galiai atvykę, užsidarė į užda
rą savo bendruomenę ir igno-
nioia valstybės įstatymus. 
Vienintelė valdžia, kurią jie 
pripažįsta, yra Ben Ami Car
ter, kuris valdo juos dekretais, 
bauginimais ir fizinėmis baus
mėmis. J am atiduodami asme
niniai turtai, lėšos, pasai. Jis 
yra vienintel is teisėjas 
tokiuose klausimuose kaip 
vedybos, skyrybos. J is vado
vauja a t sk i roms švietimo 
ir sveikatos priežiūros siste
m o m s , k u r i o m s t r ū k s t a 
pagrindinių dalykų. Neregist
ruojami gimimai a r mirimai. 
Mi rus i e j i s l a p t a n a k t į 
palaidojami, net nepranešant 
atitinkamoms valdžios įstai
goms, rašo konsulas. 

Su tais „hebrajais" praeity 
sunkumų turėjo ir Liberijos 
vyriausybė. J i mielai priėmė 
brolius iš Amerikos, nes Libe
rija buvo įsteigta iš Amerikos 
atvykusių buvusių JAV ver
gų. Naujiesiems ateiviams 
buvo duota žemės, paskirta 
lėšų pastatams. Pradžioje 
naujieji ateiviai ėmė steigti 
kaimus, dirbti žemę, tačiau tas 
jiems greit nusibodo ir jie tapo 
našta Liberijos vyriausybei, 
kuri pagaliau juos išmetė. Tuo
met grupė vadų atvyko į Izrae
lį. Izraelis , nenorėdamas 
supykinti Amerikos juodųjų, 
pradžioje svečius pakentė. 
Kaip konsulas savo laiške 
rašo, Izraelis priėmė tūkstan
čius juodųjų iš Etiopijos ir kitų 
kraštų. Dabar ištremiami 
„turistai" buvo pradėję dirbti 
Izraelio vaisių pakavimo 
įmonėse, kas turistams drau
džiama, nes bedarbių skaičius 
Izraelyje ir taip didelis. 

Chicagos juodieji, išmesti iš 
Liberijos 1969 m., neturi jokio 
pagrindo prašyti Izraelio 
prieglaudos, kaip politiniai 
pabėgėliai, nes nei Amerikoje, 
nei Liberijoje niekas jų neper
sekiojo. Liberijos valstybės 
prokuroras paaiškino, kad jie 
t a p o n e p a g e i d a u j a m a i s 
svetimšaliais, nes neturėjo 
jokios intencijos tapti naudin
gais piliečiais. 

Įsteigę Negeve „valstybę 
valstybėje" juodieji hebrajai 
ne tik nebendradarbiavę su 
Izraelio įstaigomis, bet spau
doje buvo žinių, kad jie ėmė 
sąmokslauti su Izraelio pales
tiniečiais, mainikauti ginklais 
ir prekiauti amunicija. Jų 
vadas Carter įvedė daugpa
tystę, kas draudžiama Izraelio 
valstybiniais ir religiniais 
įstatymais. Pagaliau Izrealis 
nutarė atsikratyti jais. Teisme 
„hebrajai" ir jų advokatai 
aiškino, kad jų praleisti 17 
metų Izraelyje rodo, kad jie 
buvo „de facto" toleruojami ir 
tas statusas neturėtų dabar 
būti keičiamas. Izraelio 
valdininkai sako, kad Ameri
kos įvairiuose miestuose yra 
apie 25,000 „juodųjų hebrajų" 
ir panašių sektų. Valdžia bijo, 
kad jie visi sumanys keliauti į 
Izraelį, kuriam tokių galvo
sūkių nereikia, nes jis rūpes
čių turi pakankamai. 

K A L E N D O R I U S 
Rugpjūčio 12 d.: Gracilijus, 

Hilarija. Danguolis. Laimė. 
Rugpjūčio 13 d.: Ipolitas, 

Radegunda. Gilvilas. Elvyrė. 

— Pietų Korėjoje trys ameri
kiečiai kariai dingo karinių 
pratimų metu. Jie rasti negy
vi upėje, kurią reikėjo perženg
ti manevrų metu. Specialistai 
aiškina mirties priežastį. 

Saulė teka 
8.26. 

ORAS 
5:54, leidžiasi 

Saulėta, temperatūra dieną 
80 1., naktį 60 L 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 8515 So. Californl* A ve., Chicago, 1U. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

LAIMINGO, SVEIKO IR ILGO 
AMŽIAUS PAGRINDAS 

Pajėgumas normal ia i 
gyventi ir leisti kitam 
taip dienas leisti ir yra 
pagrindas žmogaus lai
mingos ateities. 

Gyvenimiška t iesa 
Kitaip tą patį pasakant išei

na, kad žmogus neturi kenkti 
nei sau. nei artimui. Dar ir to 
negana: žmogus turi savo 
gyvenimą gerinti ir talkinti 
kitam jo gyvenimo gerinime. 
Tai ir visas receptas, visa 
paslaptis — visa išmintis 
žmogaus laimingo gyvenimo 
čia ant žemės užtikrinimui. 
Tai ne svajonė, bet realy
bė. Tik tame reikale nebū
kime lengvatikiai - neti
kėkime, kad kas nors gero 
pasiekiama be atsakančių 
pastangų. Ne, ir dar kartą ne! 
Nėra tokio dalyko, kaip tas 
rėksnys — save dvasiškiu 
pasivadinės — tvirtina, jog be 
jokių pastangų, be jokio gero 
darbo tau. žmogau, visas gėris 
— nuodėmių atleidimas — tau , 
dangus yra užtikrintas. Tai 
nemiegančiojo sapnas — ir 
dar koks — toks tvirtinimas 
yra. Mat, visoks gėris čia ant 
žemės yra pasiekiamas tik 
kruviną prakaitą liejant. Tas 
pats" ir su minėtu čia ant 
žemes laimingu gyvenimu. Jo 
tokio pasiekimui reikia nepap
rastai didelių pastangų idant 
išaugtų toks žmogus, kuris nei 
sau, nei artimui ne tik nekenk
tų, bet dar ir sugebėtų gerinti 
savo ir artimo gyvenimą. 

T ik v ienas ke l ias 
žmoniško žmogaus 

susilaukimui 
O toks gėris žmoguje pasie

kiamas tik vienu vieninteliu 
keliu: išauginimu žmoniškos 
asmenybės kiekviename gimu
siame žmoguje, nežiūrint jo 
įvairumo visais kitais požiū
riais. Visų pirma žmogus turi 
būti asmenybe žmoniškas, jei 
jis nori būti laimingas ir 
pajėgti kitam laimės teikti, 
nežiūrint jo turto, rasės, reli
gijos, tautybės ir sveikatos. 

0 toks žmoniškumas, kitaip 
kalbant, toks charakterio 
gerumas, toks asmenybės -
nusiteikimų tvarkingumas 
pasiekiamas irgi tik dvejopas 
pastangas dedant. 1. Žmogaus 
prigimtį — jo genus gerinant 
ir 2. naujagimio aplinką tvar
kant iki tokio laipsnio, kad 
naujagimis bent iki savo 
šešerių metų amžiaus aptu
rėtų vien žmoniško gyvenimo 
pavyzdžius iš visų jį globo
jančiųjų — iš visų su juomi 
susiduriančiųjų. 

Jei jau paukščiukas, kačiu
kas mokosi iš savo tėvų paukš
čio, katės gyvenimo, tai tuo 
labiau žmogus turi turėti labai 
geras žmoniškumo pamokas 
nuo pat pirmo atsikvėpimo tik 
gimus. Gyvulio prigimtis labai 
daug lemia jo būsimą gyveni
mą. Žmogus irgi esti prigim
ties jėgų įtakojamas. Už tai 
tos jėgos turi būti nesugadin
tos. 

Antras dalykas žmogui yra 
labai svarbus — tai jo aplin
kos gerumas — žmoniškumas. 
Aplinkos veikiamas žmogus 
statosi žmonišką asmenybe 
an t a t s i n e š t ų p r ig imtų 
pamatu. 

Už tai tėvams yra vienas 
didžiausias atliktinas darbas 
— tai bent iki šešerių jų vaiko 
amžiaus metų padėjimas vai
kui dėti sveikus jo ateities 
gyvenimui pagrindus. 

Tie pagrindai turi būti tre-
jopi. 1. Sau ir kitam gera dary
ti pajėgumas per vaiko būdo. 
nus i t e ik imų , a s m e n y b ė s 
sužmoginimą. 2. Kūno stuvir-

tinimas. 3. Proto skaidrini-
mas. 

Tik taip trejopai pasirengęs 
tas šešiametis vaikas yra stip
rus kandidatas į savo ir arti
mo atžvilgiu žmonišką suau
gusiojo elgesį. 

Sva rb i aus i a s visų 
suaugusiųjų d a r b a s 

Tai visų dabar gyvenančių 
žmonių svarbiausia užduotis 
ir yra minėtai trejopai pajė
gaus žmogaus užauginimas; 
tokių žmonių savo aplinkoje 
pagausinimas ir juos tokius — 
taip žmoniškus visose atsakin
gose vietose patalpinimas. 

Tik tokį darbą atlikus, prasi
dės laimingas gyvenimas čia 
ant žemės. Tokio gyvenimo čia 
iki dabar žmonija stokoja, nes 
minėtai trejopai pakankamai 
nedirbo sau ir artimui geres
nių, laimingesnių, ramesnių, 
be narkotizavimosi ir be negi
musiųjų žudymo apseinant 
dienų užtikrinimui. 

J e i ž m o n i j a žmogaus 
žmoginimo darbe ir toliau taip 
snaus, ji niekad laimingesnių, 
ramesnių, sveikesnių dienų 
nesulauks. 

Už tai dabar visi bent kiek 
žmoniškesnieji turi šalia visų 
„mortiškų" darbų griebtis 
visomis jėgomis „marijiškos" 
veiklos — už paties svarbiau
sios — žmoguje tikro žmogaus 
išugdymo darbo Tik tokia 
veikla žmonija užsitikrins sau 
laimingą, gerą ir sveiką ateitį. 

Asmenybės sumenkimas 
v i s a i s frontais 

žudo žmogų 
Ko trūko viskuo perteku

siam, kyšius imančiam teisė
jui, kuris dabar gavo 10 metų 
kalėjimo — ar ne žmoniškų 
nusiteikimų, sveikos asmeny
bės?! Kada lietuvė našlė -
naujoji ateivė dirbdama dve
jose pamainose, neprašydama 
iš valdžios pašalpos, išaugina 
ir moksluosna išleidžia sava 
asmenybe brandžius, visuo
meniškai besielgiančius tris 
vaikus — tai ir yra įrodymas, 
kad žmogaus tvarkinga 
asmenybė yra vertingiausioji 
jo savybė. Todėl visi šiandien 
teisingai nusiteikime ir viso
mis pajėgomis siekime tokio 
nusiteikimo įgyvendinimo. 

Sve ika t a laikosi 
t ik p a s sveikai 

b e s i e l g i a n t i žmogų 
Štai lietuvis Chicagoje, dar 

prieš baigdamas medicinos 
mokslus ir gyvendamas pas 
močiutę kaip inkstas tau
kuose, valgė ir persivalgę. Jis 
gerte gėrė taukus, gomurį 
lepino grietinėle ir sviestu. 
Močiutė džiaugės, kad taip 
gardžiu valgiu gali savo 

Antanina Skinkienė <kr.), solo dainų pildytoja Bronė Bužinskienė ir 
savą kūrybą skaičiusi Juzefą Paulauskienė seka kultūrinę prog
ramą Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. N a g i o 

vaikaitį pamylėti. O vaikaitis 
neatsidžiaugė močiutės jam 
paruoštais, riebaluose mirks
tančiais gardumynais. 

Bet atėjo ožka prie vežimo — 
ir negavo šieno. Atėjo laikas, 
vaikaičiui, jau tapusiam gydy
toju Chicagoje, kada jo tau
kuose gyvenusi širdis ėmė 
atsisakyti dirbti. Tam gydy
tojui, dabar dirbančiam Illi
nois Universiteto širdies ligų 
skyriuje, buvo padaryta šir
dies operacija patvarkant jo 
priskretusias riebalais širdies 
arterijas. 

Dabar tas gydytojas pradėjo 
pūsti šaltus kopūstus: jis savo 
pacientams pataria: — „neval
gyk lietuviško maisto!", tą lie
tuviškumą maisto laikant 
gyvuliniais riebalais perte
kusią mitybą. 

Ar dar geresnės pamokos 
reikia mums visiems kitiems 
dar širdies operacijos neper
gyvenusiems l ietuviams?! 
Mylėkime visi tas mūsų 
mielas ir geraširdes mamytes 
ir močiutes. Tik jau nuo gyvu
linių riebalų tolinkimės į kitą 
gatvės pusę. Šeimoje meilę vie
nas kitam reiškime pagel
bėdami visokiuose reikaluose 
ir apsieidami be tų būk tai 
lietuviškų baumkuchenų-ra-
guolių, be tryniais, saldžia 
grietine pertekusio, nors ir 
gardaus maisto. Atgimkime 
savo širdies gerbūviui, visai 
pamiršdami gomurio paiki
nimą gyvuliniais riebalais, 
cholesterolio gausmumu ir 
druskos žiupsniais. 

Kada šio krašto prezidentas 
išėjo kovon su narkomanais, 
kada rusų vadovas kovoja su 
girtavimu, pats laikas mums 
visiems lietuviams, jų abejų 
nurodymus pildant, pradėti 
taip sužmoniškėti savomis 
asmenybėmis, kad pajėgtume 
imti misti kiek liesesniu. 
mažiau druskos ir cholestero
lio turinčiu maistu. 

Išvada. Patarimas, nors jis 
geriausias būtų, gali. kaip 
anas evangelijoje minimas 
grūdas, kristi į blogą dirvą — 
gali patekti asmenybe sumen
kusiam žmogui. Tada jis, kaip 
anas grūdas blogoje žemėje, 
neatneš jokios naudos. Taip 
dabar ir susilaukėm laikų, kad 
pamokslautojai vien beria ge
rus grūdus j krūmus — teikia 
gerus patarimus žmonėms, 
kurie visai nėra parengti 
savais nusiteikimais vykdyti 
gautus nurodymus, tiek iš 

kunigų, tiek iš gydytojų bei 
kitų jais besiūpinančiųjų, kaip 
sakysim dietininkių ar po 
ligos atsitaisymo specialistų. 
Nieko nepadeda geriausias 
gydymas ir naudingiausias 
patarimas net sunkiai sergan
tiems rūkoriams, girtuok
liams, narkomanams, ištvir-
kautojams... Tai vis minios 
asmenybe pasilpusiųjų mūsiš
kių ir kitataučių. Jau dabar 
praneša mediciniška litera
tūra, kad Afrika žengia pražū-
tin per gatvės merginų 
platinamą dabar dar mirtiną 
AIDS ligą. Ją platina pagal
ba tų merginų ne homosek-
salai, bet heteroseksualai. 

Matom, kaip toli žengia 
neteisybėn kiekvienas, nors ir 
mokytas, bet asmenybe pasti
pusysis. Dabar Chicagos mies

to seimelyje nubalsuota atim
t i ž m o n i š k a s t e i s e s 
homoseksualams, o heterosek-
sualam palikta laisvė, tarsi jie 
tuo pačiu yra teisėti, o homo
seksualai tuo pačiu pasmerkti. 

Tokiu nusiteikimu šaunama 
pro šalį: ne intymumo prakti
kavimo pobūdis lemia žmo
gaus likimą, bet jo turimas 
asmenybės subrendimo laips
nis. S u s i t v a r k ę s savoje 
asmenybėje homoseksualas 
nekenks nei sau nei artimui 
sava praktika. Toks neplatins 
AIDS ligos. Priešingai nusi-
duos su heteroseksualu, kaip 
dabar Afrikoje dedas, jis 
n e t v a r k i n g o s a s m e n y b ė s 
savininkas būdamas ištvir
kaus, savą žmona susirgdins, 
toji savo naujagimius apkrės... 
ir ta daina bus tokia begalinė. 
Ir vien per asmenybe sumen-
kusio, visų priimto jo inty
maus gyvenimo neleistinumą 
taip atsitiks. 

Dabar turi būti visiems, dar 
pakankamai smegenų ir geros 
valios turintiems, aišku, kad 
in tymumo re ika le lemia 
žmogaus asmenybės subren
dimas, o ne jo intymumo 
technika. Subrendęs asmeny
be homoseksualas bus nau
dingas sau ir artimui, o nesu-
b r e n d ę s #* a s m e n y b e 
heteroseksualas bus žalingas 
sau, šeimai ir visuomenei. 

Nešaukime pro šalį: tvarky-
kimės su savomis asmeny
bėmis, tada atpuls visos kitos 
su asmenybės nesubrendimu 
surištos negerovės. Daugiau 
tuo reikalu kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . Baker-Allen: 
„The Study of Biology". 
Addison -Wesley. 
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Arabai turi pasaką, kad 
didžioji Gizeho piramidė buvo 
pastatyta prieštvaninių kara
lių ir iš visų žmonių sukurtų 
dalykų tik ji viena potvynio 
siautėjimą atlaikė. Toks yra ir 
popiežijos likimas. Atrodė, kad 
ji jau didelių potvynių palai
dota, tačiau jos gilieji pagrin
dai pasiliko nepajudinti ir, 

tvanų vandenims nuslūgus, ši 
institucija vėl dienos šviesoje 
pasirodė vienintelė pasaulio 
griuvėsiuose. 

T. Macaulay 

KRIKŠČIONYS PO 
KRYŽIUM 

Pensininkai klausosi sveikatos pranešimo Alvudo pažmonyje Lietu 
vio sodyboje. Priešakyje po savo paskaitos apie cukralige klausosi 
tolimesnių gydytojo žinių gail. sesuo Ona Ankienė. 

Nuotr. M. N a g i o 

„Krikščionys po Kryžiumi", 
tokia antrašte Bonnoje pasi
rodė Federalinis Vokietijos 
vyskupų konferencijos sekre
toriato dokumentinis leidinys 
apie Bažnyčios ir krikščionių 
persekiojimą Šiuolaikiniame 
pasaulyje. 140 puslapių brošiū
roje yra suglaustai pristatomi 
konkretūs faktai apie krikš
čionių persekiojimą ir reli
ginės laisvės varžymus įvai
riuose pasaulio kraštuose 
Afrikoje, Amerikoje, Azijoje ir 
Europoje. Europos skyriuje 
penki puslapiai yra skiriami 
Sovietų Sąjungai ir Pabaltijo 
kraštams — Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai. Kiti pranešimai 
Europos skyriuje liečia vien 
tik komunistų valdomus kraš
tus, nes tiktai tuose kraštuose 
yra vykdomi religinės laisvės 
varžymai. 

Brošiūros įžangoje Esseno 
vyskupas dr. Franz Hengs-
bach rašo, jog krikščionių 
persekiojimas dažniausiai yra 
siejamas su imperatoriaus 
Nerono laikų prisiminimu. Bet 
tai didelė klaida Žmonių 
persekiojimai dėl jų religinių 
įsitikinimų vyksta ir mūsų 
gyvenamajame pažangiame 
dvidešimtame amžiuje. Nors ir 
sunku patikėti, rašo vysku
pas, bet ir dabar tikintieji yra 
areštuojami ir žudomi, kuni
gai ir misijorderiai ištremia
mi, daugelyje kraštų yra drau
džiama religinė literatūra, 
draudžiama religiniai auklėti 
vaikus. Valstybės, tarptau
tiniais susitarimais įsiparei
gojusios gerbti žmogaus teises, 
grubiai pažeidžia vieną 
pagrindinių žmogaus teisių — 

« nevaržomai išpažinti savo reli
ginius įsitikinimus ir religiją 
praktikuoti. Yra grubiai 
slopinamos religinėms bend
ruomenėms priklausančios 
teisės. Maža to. sakramentų 
teikimą*! yra baudžiamas mir
timi. Kairiųjų ir dešiniųjų 
diktatūros vieningai veikia 
pažeisdamos žmogaus asmens 
orumą ir pamindamos po kojo
mis jos pagrindines teises bei 
laisves. Pasaulis dėl to negali 
būt i a b e j i n g a s , n e g a l i 
užmerkti akių. 

L a i s v ė j e g y v e n a n t y s 
žmonės turi pajusti pareigą 

atverti savo Širdis tiems, kurie 
yra persekiojami vien dėl to, 
kad tiki į Dievą ir šį savo 
tikėjimą t rokšta nevaržomai 
išpažinti. Sąžinės, tikėjimo ir 
religijos laisvė priklauso prie 
elementariausių prigimtinių 
žmogaus teisių. Bažnyčia tad 
turi ne tiktai teisę, bet ir parei
gą kelti balsą prieš žmogaus 
asmens kilnumo ir jo pagrin
dinių teisių pažeidimus, 
neatsižvelgiant, kur jie bebū
tų vykdomi. Žmogaus teisės 
yra nedalomos. 

Vakarų Vokietijos vyskupų 
k o n f e r e n c i j o s i š l e i s t a m e 
dokumentiniame leidinyje yra 
pateikiamos popiežiaus Jono 
Pauliaus II kalbų ištraukos 
religinės laisvės apsaugojimo 
klausimu. Lietuvai skirtame 
brošiūros skyriuje pateikiami 
įvairūs tikinčiųjų persekio
jimo Lietuvoje faktai. Jų tarpe 
yra minimi Jadvygos Bie
liauskienės nuteisimas dėl 
vaikų katekizavimo, kunigam 
Sigitui Tamkevičiui ir Alfon
sui Svarinskui iškeltos teis
minės bylos ir jų nuteisimas, 
kunigui J o n u i Kastyčiui 
Matulioniui sovietinio teismo 
paskirta lagerio bausmė.. 

Kaz 

Jeigu kiekvienas rašytojas 
saugotųsi kartoti tai, ką jau 
kitas yra pasakęs, bibliotekos 
dabar būtų mažesnės, bet nau
dingesnės, ir žmonių gyve
nimas, nors trumpas, būtų pa
k a n k a m a s pe r ska i ty t i i r 
suprasti, tai, ka s gero parašy
ta; dabar gi, kad surastume 
vieną dalyką, turime skaityti 
dešimtį tūkstančių kitų nerei
kalingų dalykų, kurie niekam 
nereikalingi, kurie jau skaityti 
ir perskaityti tiek kartų ir tik 
sudaro tokį gaištą. T Gautier 
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Lietuviškoji knyga išeivijoje 

SUSIRŪPINKIME 
JOS LIKIMU 

l i e t u v i š k o s k n y g o s bei 
•Jtuda yra didžiulis mūsų tau

tas kul tūr inis tur tas . I r svetur 
leidžiami lietuviški r a š t a i yra 
"del is j n a š a s į t au tos lobyną, 

ypač š: o metu, kai okupuo
toje Lieiavoje beatodair iškai 
siaučia žiauri r a š to bei žodžio 
cenzūra. Bet ir pa t i ems i š r 
v iams lietuviška rašt i ja la. ii 
reikalinga, būt ina, nes palai
ko lietuviškąją gyvybę i r prail
gina jos amžių. 

Savoji spauda nėra pigus 
d a l y k a s . N e m a ž ą d a l į 
visuomeninių ir pr ivačių lėšų 
reikia skirti spaudai . Bet to 
nereikia gailėtis, nes lėšos bei 
aukos spaudai v i sada duoda 
gerų vaisių. 

JAV-bėse lietuviškoji perio
dinė spauda be per t raukos lei
džiama jau daugiau k a i p 100 
metų. Pr is imint ina , k a d pir
mas i s laikrašt is , ,Lietuwiszka 
gazieta" pasirodė 1879 m. New 
Yorke. Nuo to laiko buvo 
išleista š imtais pavadin imų 
lietuviškų laikraščių i r tūks
tančiai knygų, kurių bendras 
t i ražas siekia milijonus. Laik
raščiai, žurnalai bei knygos 
leidžiamos ir daba r . Po II 
pasaulinio karo, a tvaž iavus 
naujai išeivijos b a n g a i , atsi
radus svetur d a u g ir žymių 
intelektualinių pajėgų, knygų 
leidimas suintensyvėjo. J u k 
vien t ikta i Lietuvių enciklo
pedijos 37 tomų p a r u o š i m a s ir 
išleidimas y ra be galo reikš
mingas dalykas , kokia dar 
nebuvo lietuvių ku l tū ros isto
rijoje. Be to, buvo paruoš ta ir 
išleista daugybė mokslinio 
turinio, istorinio pobūdžio, 
beletristikos knygų, sukur ta ir 
paskelbta šimtai gerų roma
nų, poezijos leidinių, novelių 
knygų, d r amos kūrinių. 

Taigi reikia susirūpinti 
mūsų knygomis — lietuvių 
tau ta i skir tu palikimu. Šiuo 
reikalu jau iš seniau daug kas 
buvo ir yra daroma. Atlanto 
pakraščiuose gražiai veikia 
ALKA, įsigijusi reikiamas 
p a t a l p a s — s a u g y k l a s . 
Chicagoje y ra Pasaulio lietu
vių a r chyvas . Lituanistinio 
tyr imo cent ras , J . Žilevičiaus 
— J . Kreivėno jungtinis muzi
kologijos archyvas. Tebėra 
tur t inga ir gausi Šv. Kazi
mie ro sese rų v i e n u o l y n o 
biblio.eka. Paskut in iu metu 
privatus St. Balzeko Lietuvių 
k u l t ū r o s m u z i k a s įs igi jo 
didžiules pa t a lpas ir ruošiasi 
jose išplėsti lietuvišką biblio
teką . L i e t u v i š k ų le id in ių 
telkinius turi mūsų vienuo
lijos, kai kurios parapijos (bet 
tik keletas), Lietuvių kultūros 
židinys New Yorke ir kitur, bet 
tokių telkinių nėra (ar ka ip ir 
nėra) Clevelande, Detroite. 
L o s A n g e l e s , T o r o n t e , 
Montrealyje ir kitur, kur d a r 
y ra daugybė tautiškai gyvų 
lietuvių. 

Senesnio amžiaus lietuviai, 
nujausdami artėjančią savo 
gyvenimo pabaigą, yra susirū
pinę — kur dėti, kam palikti jų 
gyvenimo metu sur inktas 
l ietuviškas knygas . Reikia 
pasakyt i , kad tokių privatinių 
knygų r inkinių bei rinkinėlių 
mūsuose yra g a n a daug, nes 
netrukome knygų mylėtojų. 
Tik da l i s mūsų vaikų bei 
vaikaičių domisi lietuviškų 
knygų palikimu. Gal didžioji 
dalis tokiu knygų rinkinių lyg 
ir šaukia: „Imkdtemus ir saugo
kite!" Bet skaitytojų nėra d a u g 
ir nesimato, kad ateityje daug 
jų būtų. J ie , kaip minėjome, 
yra Lietuvoje. Taigi kas reikia 
daryt i? Saugot i a r naikint i? 

BAŽNYTINIAIS KLAUSIMAIS 
IŠ DEŠINĖS IR IŠ KAIRĖS 

Bet šiandieną lietuviškoji 
knyga išeivijoje i šgyvena 
krizę. Pirmiausia ji k a i p ir 
negali pasiekti plačiųjų skai
tytojų masių okup. Lietuvoje. 
O ten šiuo metu ji yra labai 
aukšta i ver t inama. Tač iau 
pasiekti mūsų knyga i Lietuvą 
be galo sunku. Daug sunkiau, 
kaip sakysime, buvo spaudos 
draudimo laikais. T a d a mūsų 
knygnešiai , kad i r su dideliu 
vargu, vis dėlto knygą gaben
davo svara is , pūdais , o ka r t a i s 
net vežimais. Š iandieną išei
vijoje išleistą knygą pravežti 
pro KGB pas t a ty tu s seklius — 
s o v i e t i n i u s , , m u i t i n i n k u s " 
beveik ne įmanomas da lykas . 
Tai, žinoma, be k o ki ta rodo, 
koks ga l ingas y ra mūsų tau
tos g ink las — išeivijoje išleis
tas l ietuviškas spausd in t a s 
žodis. 

Taigi išeivijoje išleistai lietu
viškai knyga i tėvynėje, „rin
kos" nėra, nors p a k l a u s a be 
galo didelė. Pažymėt ina , kad 
kokiu nors būdu ten pateku
sios mūsų knygos yra nere
tais atvejais perraš inėjamos 
ranka, mašinėle a r daugina
mos rotoprintu. Vis dėlto reali 
tikrovė tokia: mūsų knygos 
čia, o skaitytojai ten. Neatro
do, kad reikalai greitai pasi
keistų gerąja kryptimi. Tač iau 
gal i r ge l ež inė u ž d a n g a 
netvers amžius. Vilčių nerei
kia pamest i . Tai viena lietu
viškos knygos krizės pusė. 
nepareinant i nuo mūsų. 

Antroji krizės pusė slypi 
pačioje išeivijoje. Čia knygos 
nenaudai veikia laiko eiga. 
Taut iškai sąmoningų lietuvių 
skaičių sparčiai ret ina senat
vė, negalavimai , ligos, paga
liau ar tėjant i mirt is . Tiesa, ne 
visi mi r š t ame iš kar to , o ir 
numirus d a r lieka gerų lietu
vių, bet vis dėlto j au mažesnis 
s k a i č i u s , m a ž e s n i s i r jų 
domėjimasis knyga . Reikalą 
galėtų pagerint i d idesnė imi
gracija iš Lietuvos, be t ji 
negalima ir ačiū Dievui, kad 
taip yra . nes emigracija maža i 
tautai y ra labai nuostol inga — 
geri lietuviai ypač reikalingi 
dabart inėje Lietuvoje. 

Gyvai d i sku tuo j ama lie
tuviškoje išeivijos spaudoje 
bažnytiniais klausimais. Gaila, 
kad tai daugiausiai plaukia ne iš 
religinių, o labiau iš politinių 
siekių. Visur uškliūva neigiamas 
nusiteikimas prieš lenkus. 

Niekas neneigia, kad buvo ir 
yra lenkų tautinių šovinistų, bet 
jų netrūko ir netrūksta ir mūsų 
tarpe. Tautinis šovinizmas visada 
visiems yra daugiau žalingas, 
ka ip n a u d i n g a s . I š m i n t i n g i 
lenkai apgailestavo ir pasmerkė 
šovinistine Pildsuckio politiką 
Lie tuvos a tžv i lg iu . J i buvo 
žalinga ne t ik Lietuvai, bet ir 
Lenkijai. Mes galime džiaugtis, 
kad Lietuvos vyriausybė pasielgė 
teisingai, kai atmetė Vokietijos 
s iū lymą 1939 m e t a i s p u l t i 
Lenkiją ir ta ip pradėti antrą 
pasaulinį karą. 

Galime taipgi su pasitenkinimu 
teigiamai vertinti Lietuvos ir 
lietuvių šiltą priėmimą lenkų pa
bėgėlių, p ras idė jus a n t r a m 
pasauliniam karui . Tačiau buvo 
ir yra ir mūsų lietuvių tarpe fa
natiškai nusiteikusių prieš len
kus ir Lenkiją. Šiems visa, kas 
kokiu nors būdu turi bendro su 
l enka i s ar Lenki ja , a t rodo 
į t a r t ina , nepr i imt ina ir ne t 
smerktina. Šį istorinį tarpusavį 
neigiamą nusistatymą lietuvių ir 
lenkų šiuo metu p u i k i a i 
išnaudoja sovietai. Į vienus ir į 
antrus Maskvos imperialistiniai 
siekiai žiūri kaip į priešus. Juos 
siekia silpninti, kad lengviau 
galėtų pavergti ir suvirškinti. 
Turėdami bendrą i r galingą 
priešą, kuris tiesia savo im-
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perialistines rankas abu pavergti 
ir suvirškinti , turėtume ieškoti 
galimo sugyvenimo ir tarpusavės 
pagalbos, kad bendromis jėgomis 
a ts i sp i r tume prieš Kremliaus 
užmačias. Ypač mums lietuviams 
šiuo metu lenkai galėtų būti 
daugeliu atvejų naudingi sie
kiant Lietuvos išlaisvinimo. Bet 
žvelgiant ir į ateitį, jei laisvės va
landa kada išauš, tikriausiai su 
Lenkija reikės turėti politinių 
ryš ių . T i k r i a u s i a i a t s i r a s 
cent r inės Europos apjungtas 
politinis vienetas. įimant Pa
baltijo kraštus, Lenkiją, Čeko
slovakiją, Austriją ir Vengriją. 
Būtume neišmintingi, jei nūdien 
nepasinaudotume lenkais ten, 
kur jie gali ir nori mums padėti. 
Būtume akli , jei, žvelgdami į 
ateitį, atsisakytume bet kokio 
gal imo bendradarbiavimo su 
Lenkija. 

Šios y ra polit inės mintys , 
kur ias blaiviai turėtume svars
tyti. Politikoje reikia realizmo, 
a tmetant emocijas ir aprioris-
t inius nusistatymus. Bet mes 
norime liesti bažnytines, religi
nes aktualijas. 

L ie tuvos k r ik š to 600 
m e t ų s u k a k t i s 

Kiek šiuo klausimu diskutuo
jama? Minėti šią sukaktį a r ne? 
Yra, kurie pasisako neigiamai. 
Kodėl? Vien dėl to, kad šis 
istorinis faktas siejamas su Len
kija. Bet juk ne lenkai, lietuvis 
Jogaila su Vytautu ėmėsi ini
ciatyvos palenkti lietuvių tauta 

priimti krikščionybę. Nesupran
tu, kodėl mes ne tu rė tume 
didžiuotis Jogaila ir jo dinastija. 
Juk Jogaila buvo lietuvis ir davė 
centrinei Europai lietuviškos 
kilmės garbingą valdovų dinasti
ją. Mindaugas priėmė krikštą, 
bet tauta liko pagoniška. Tiesa, 
popiežius jam suteikė karaliaus 
vainiką kaip kr ikščioniui 
valdovui. Bet juk popiežius ir 
Vytautui su te ikė ka ra l i aus 
vainiką, nors tas vainikas ir 
nebuvo jam uždėtas ant galvos. 
Vis dėlto jis popiežiaus buvo 
nominuotas karaliumi ir pri
pažintas kaip krikščionis 
katalikiškos Lietuvos valdovas. 
Man rodos, kad mes turėtume 
pilną teisę Vytautą laikyti kara
liumi, o ne didžiuoju kuni
gaikščiu. J is juk tokiu buvo 
popiežiaus pripažintas, nors ir 
nevainikuotas. 

Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimui rengiamės ir ją iškil
mingai švęsim čia Romoje. Ji 
taipgi bus švenčiama Lietuvoje. 
Minėjimas nepatinka Maskvai, 
nes jis stiprins religinę ir tautinę 
lietuvių dvasią. Keista, kad kai 
kurie iš lietuvių, tikriausiai 
nesąmoningai, pasisakydami 
vienu a r kitu motyvu, prieš 
rengiamą Lietuvos krikšto iškil
mingą minėjimą, pasitarnauja 
mūsų tautos priešo politikai. Kai 
kas panašaus buvo ir rengiant šv. 
Kazimiero jubiliejaus minėjimą. 
„Akiračiai" ir tada pasisakė 
prieš, teigdami, jog tuo pasi
naudosią vien lenkai . Ačiū 
Dievui, kad mažai kas „Aki
račių" tada paklausė. Tikriausiai 

Naikint i mūsų tautos kultū
rinį tur tą — knygas būtų žiau
rus nus ika l t imas . Taigi reikia 
sudaryt i są lygas išmirštan-
čiųjų asmenų knygų pali
kimus paimti į globą, j a s 
saugoti „geresniems la ikams" . 
Žinoma, tokių palikimų atsi
r anda daug i r dažnais atve
j a i s j u o s e b ū n a t o s pa 
čios knygos . Taigi įsakmiai 
saugoti tektų rinktinius lei
dinius ir t a m tikrą jų kiekį. 
Kitas k n y g a s reiktų bandyt i 
nukreipti j ki tus kraštus, kur 
jų stokoja, sakysime, Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus, 
Venecuelos, iš dalies Aus
tralijos ir Europos kraštų lietu-
v i a i . J i e d a ž n i a u s i a i 
negalėjo lietuviškų knygų 
įsigyti dėl aukš tos jų kainos ir 
valiutinių suvaržymų. 

Konkrečiau kalbant , reiktų 
išeivijoje surast i instituciją, 
kuri globotų knyginius pali
kimus, gelbėtų juos nuo sunai
k i n i m o , p a d a r y t ų k n y g ų 
a t ranką ir kurtų jų r inkinius 
— bibliotekėles, kurios atei
tyje galėtų būti pervežtos į 
nepriklausomą Lietuvą. 

Naujos institucijos kurti gal 
ir nereiktų. Tur ime pakan
kamai d a u g kitų organizacijų, 
besidominčių lietuviška kny
ga. Cia pirmiausia savo veik
lą turėtų pareikšti Pasaul io 
Lietuvių, J A V Lietuvių Bend
ruomenės vadovai . Kultūros 
taryba. Li tuanist inio tyrimo 
bei studijų centras. Pasaul io 
Lietuvių a rchyvas , ALKA. 
parapijų vadovai . 

Šių eilučių autorius tuo tar
pu neturi daugiau konkrečių 
pasiūlymų. Taigi ir Šis raši
n y s turėtų tik iššaukti pozi
tyvias diskusijas. Turime d a r 
nemaža protingų ir išmanin
gų vyrų ir moterų galvų, 
kurios galėtų surasti reikiamą 
sprendimą. Je igu tai būtų 
padaryta , lietuviškoji išeivija 
i š s a u g o t ų a t e i t i e s nepr i 
klausomai Lietuvai savo kul
tūrinį palikimą, kuris y ra 
svarbesnis už mūsų mate
rialinį palikimą. 

b.kv. 

Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejinis medalis — abi pusės. 

ir dabar to paties žurnalo ir kitų 
vedama priešinga propaganda 
neras lietuviškoje visuomenėje 
pritarimo. 

Tenka labai apgailestauti, kai 
aiškiai klaidingai paduodami kai 
kurie faktai. Jie liečia krikšto 
sukakties minėjimą Lietuvoje. 
Lietuvos vyskupai su arkiv. L. 
Poviloniu priešakyje buvo nutarę 
minėjimą daryti Kaune. Šią 
mintį siūlė ir palaikė pirmoje ei
lėje arkiv. L. Povilonis prak
t iškais sumet ima i s . Tačiau 
vėliau, ypač po pokalbių Romoje, 
apsisprendė minėjimą daryti Vil
niuje, o ne Kaune. Taigi, ką 
„Akiračiai" teigia, — neva Vati
kanas neleidęs minėjimo daryti 
Vilniuje ir tik arkiv. L. Poviloniui 
pagaliau pavykę gauti iš popie
žiaus leidimą iškilmes turėti 
Vilniuje — yra aiškus melas. 

Arkiv. J u r g i o Matulaičio 
paske lb imas palaimintuoju 

Turime dėkoti Dievui ir Šv. Tė
vui, kad arkiv. J. Matulaičio 
beatifikacijos byla yra sėkmingai 
užbaigta. Popiežius Jonas 
Paulius II sutiko beatifikacijos 
iškilmes sujungti su Lietuvos 
krikšto minėjimu. Tai bus 1987 
birželio 14 d. Kaip galėtume ne
sidžiaugti, kad buvęs Vilniaus 
vyskupas ir vėliau Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimo 
paruošėjas bus pake l tas į 
altoriaus garbę kaip tik minint 
Lietuvos k r i k š t o 600 metų 
sukaktį. Tai katalikiškos Lie
tuvos gražioji dovana dangui, o 
tuo pačiu dangaus dovana 
Lietuvai. 

Sujungimas šių dviejų iškilmių 
į vieną nėra prie širdies Lietuvos 
okupantui. Kiek žinome, arkiv. 
L. Povilonis buvo įspėtas, kad jei 
abi iškilmės bus sujungtos į 
vieną, tai į Romą neleis niekam 
vykti. Kad sovietams šis mūsų 
tautos re l ig in i s t r iumfas 
nepatinka, tai lengva suprasti. 
Sunkiau suprasti, kad kai kurie 
ir iš mūsiškių bevelytų išskirti 
šias dvi iškilmes. Jie mintyja, kad 
dvejos iškilmės duotų daugiau 
propagandos Lietuvai. Tačiau 
visi gerai žinome, kad mūsų jėgos 
yra ribotos. Suvežti tais pačiais 
metais iš įvairių pasaulio kraštų 
į Romą didesnį skaičių žmonių 
būtų neįmanoma. Šiuo atveju 
vienos ir kitos iškilmės būtų 
blankios. Turime dėkoti Dievui ir 
Šv. Tėvui, kad sutiko šias dvi 
iškilmes sujungti į vieną. 
Sutelktomis jėgomis galėsime 
padaryti, kad iškilmės bus tikras 
katalikiškos Lietuvos triumfas. 
To sovietai bijo. 

Vilniaus arkivyskupi jos 
k laus imas 

Ruošiantis minėti Lietuvos 
krikšto sukaktį kai kam nežinia 
kieno įkvėpimu kilo mintis reli
ginį momentą išnaudoti poli
tiniams ir taut iniams reika
lavimams Šv. Sostui statyti. 
Mestas šūkis, kad krikščionybės 

įvedimo sukaktis yra gera proga 
r e i k a l a u t i , kad V a t i k a n a s 
prijungtų Vilniaus arkivyskupiją 
prie Lietuvos bažnytinės provin
cijos. Nieko malonesnio Maskvai 
negalėtume padaryti. Statyti Šv. 
Sostui reikalavimus, kurie dėl 
daugelio motyvų nėra keltini. 
Puiki galimybė sukelti lietuvių 
tarpe erzelį ir nustatyti daugelį 
t a u t i n i a i s motyvais prieš 
Vatikaną, ypač prieš Šv. Tėvą, 
kuris yra lenkas. Vėl lenkų klau
simas! Vėl žadinimas neapykan
tos prieš lenkus, jau ne vien 
politinėje, o ir religinėje sferoje. 

Šiuo klausimu jau buvo pakan
kamai rašyta ir išdėstyta, kodėl 
nė ra nei i šmin t inga , nei 
n a u d i n g a kel t i Vi ln iaus 
arkivyskupijos prijungimo prie 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
klausimą. Nėra išmintinga reika
lauti to. ką praktiškai jau turime. 

Į takingi l ietuviai 
Romos dvas išk ia i 

Nuolat girdima priekaištus, 
kad neva mūsų Romoj gyveną 
dvasiškiai esą kalti, kad mūsų 
s iekia i Va t ikano nėra 
patenkinami. Kad sulaukiame 
neužtarnautų priekaištų, ta i 
mūsų nestebina. Tai kiekvieno 
ištikimai Dievui tarnaujančio 
kunigo dalis. Kristus dėl šio įspė
jo. Šitai amžiais kartojasi. 

Seinų lietuvių teisėti bažny
t i n i a i r e ika lav ima i buvo 
p a t e n k i n t i ne u l t r apa t r io tų 
protestų ir šūkavimų dėka, o tų, 
kurie tyliai ir kantriai beldėsi į 
tas duris ir j tuos asmenis, kurie 
galėjo ir pagaliau sutvarkė 
reikalą. 

Vilniaus arkivyskupijos klausi
mu Romos lietuviai kunigai nėra 
reikalingi būti mokomi patriotiš
kumo. Vilniaus ir Lietuvos rei
kalai jiems visados buvo ir yra ar
čiau širdies. Jei šiandien lietuviai 
Romoje tur i įtakingų Vatikane 
kunigų, tai kieno nuopelnas? 
Tikrai ne tų, kurie paraduoja 
savo lietuviškumą ir dedasi turį 
teisę mokyti visus. Užuot kriti
kavę, visi daugiau turėtų remti 
mūsų pastangas Romoje. 

Jei Vilniaus arkivyskupijos ke
liamais klausimais mes pasi
sakome skirtingai, negu kai 
kurie mano, tai tik dėl to, kad 
esame geriau informuoti ir 
žinome, kas dabar gali būti mums 
naudinga ir kas žalinga. Ste
bimės, kad a t sak ing i mūsų 
lietuviškieji organizaciniai veiks
niai, pirma negu imasi inicia
tyvos Lietuvos bažnytiniais klau
simais, neranda reikalo pasitar
ti su atsakingais lietuviais dva
siškiais, kurie yra kompetentingi 
duoti naudingų nurodymų. Vie
ningomis jėgomis ruoškimės 
švęsti Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį. Padarykime visa. kad tai 
būtų tikras katalikiškos Lietuvos 
triumfas. Dėkokime Dievui ir Šv. 
Tėvui, kad pagaliau arkiv. J. 
Matulaitis bus iškeltas į altoriaus 
garbę. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Praėjusių dienų nuotykiai 
V L A D A S R A M O J U S 
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„Pačioje j aunys tė je iš ca ro okupuotos Lietuvos 

atvykęs į Ameriką, M. Šileikis savomis jėgomis, 
niekieno neglobojamas, kibo j mokslą . Baigė gimna
ziją ir meno inst i tutą. Studijos meno institutu 
nepasibaigė: j i s lanko kiekvieną meno parodą, kur j i 
bebūtų, j is niekuomet nepraleidžia paska i tų meno a r 
filosofijos temomis. Visur Šileikio p i lna , visur jis su 
pieštuku ir užrašų knygu te rankose . J o v isas gyveni
m a s — tai studijos, ieškojimas naujos šviesos, naujų 
kelių, kuriais veda modernieji la ikai . 

„1938 m. M. Šileikis po ilgo laiko ap l ankė laisvą 
Lietuvą. Kai j i s sėdėjo prie K a r o muziejaus Kaune, 
kai matė visur l ietuviškus už rašus , ka i aplink gir
dėjo tik lietuviškai ka lbant , jo skruos ta i s riedėjo 
džiaugsmo ašaros . Tą įvykį 15J60-61 m. žiemą m a n 
pasakojo pats da i l in inkas M. Šileikis.. .". 

Ir š iandien, m a n r a š a n t Šiuos nuotykius, 
dai l in inkas Mikas Šileikis tebėra g y v a s Chicagoje, 
nors jau sulaukęs g ražaus amž iaus . 

Žurnal is tas S t a sys V a i n o r a s net ikėtai mirė !964 
metų birželio 29 dieną. Po jo mir t ies „Drauge" 
rašiau: 

„Stasį Vainorą, didį jūros idėjos puoselėtoj.', tiek 
d a u g a tmint inų reportažų iš kelionių JUT >mis 
paskelbusį nepr ik lausomos Lietuvos spaudoje. 

susipažinau 1950 m. Great Necko miestelyje prie 
Nevv Yorko, pas jūrų kapitoną R. Vilčinską. Pasiro
dė esąs kuklus, s impat ingas, mielas žmogus. Atvyko 
t a d a pas kpt. R. Vilčinską su keliais latviais studen
ta is , nes jis pats ša l ia kitų kalbų gerai kalbėjo ir lat
viškai . Be to, su Latvija jį jungė praeitis, nes jis 
nacių okupacijos me ta i s buvo Lietuvos rezistencijos 
ryš in inkas su Latvija ir Estija, ir rezistencijos paves
tus uždavinius vykdydamas atliko nemažai slaptų 
kelionių, kol buvo sučiuptas ir uždarytas į koncentra
cijos lagerį... 

„Stasys Vainoras, būdamas .Naujienų' pirmojo 
pasaul io politinių žinių puslapio redaktorius, domė
josi ne tik politine veikla. J į matydavome dažname 
r imtesniame kultūriniame renginyje: dalyvaudavo 
dailininkų parodų atidarymuose, teatrų spektakliuo
se, koncertuose ir niekuomet nepraleisdavo Lietuvių 
operos spektaklių. Kai tik prireikdavo plunksnos 
ta lkos kuriam nors operos spektakliui aprašyti, jo 
p lunksna kiekvieną kartą šmaikščiai prabildavo. 
Trumpai , bet taikliai. Ir tai at l ikdavo šalia įtempto 
da rbo — redaguodamas ir kiekvieną dieną pats 
p r i rašydamas dienraščio pirmąjį puslapį... 

„Buvo didelis tolerantas. Kartą vertindamas 
.Draugo" redaktorių Kazį Rradūną, prasitarė, kad jis 
esąs labai pavojingas antrajam dienraščiui, nes 
perėmęs redagavimą aukštai iškėlė .Draugo" kultū
rinį priedą ir to poveikyje katalikų dienraščio priedas 
sut raukiąs nemaža naujų skaitytojų iš liberalų spar
no. Ta i Stasys Vainoras pasakojo ne su pagieža, bet 
ka ip giliau ir plačiau galvojantis kultūrininkas, 
supran tan t i s , kad sust ingimas senose pozicijose ir 
rutinoje bet kurio laikraščio ateičiai nieko gero neža
da. O sustingimą jis kaip tik matė .Naujienose'... 

„Paskutinį kartą Stasys Vainoras pasirodė savo 
kolegoms spaudos ir radijo darbuotojų suvažiavime 

1964 m. birželio 6-7 d. Tabor farmoje. Po šeštadienio 
posėdžių sekmadienio ankstų rytą grįžo į Chicagą, 
suredagavo dienraščio pirmąjį puslapį ir po kelių 
valandų vėl atsirado Tabor farmoje. Atrodė sveikas 
ir s t iprus. Tačiau greit atsekė liga ir po poros savai
čių mirtis. Su Stasio Vainoro nelaukta mirt imi išei
vijos lietuvių spauda neteko tikrai neeilinio darbinin
ko, o jo bičiuliai — mielo, s impat ingo ir nieko 
neužgaunančio žmogaus...". 

Žurnalis tas Stasys Vaonoras pala idotas Lietu
vių Tautinėse kapinėse Chicagoje pačiame jų prieky
je. Ne kartą lankiau jo kapą. pare ikšdamas amžiną 
pagarbą tauriam lietuviui, žurnalistui, rezistentui ir. 
sakyčiau vyresniam savo draugui . 

Amžiumi žymiai vyresnis dr. Pijus Grigait is 
pragyveno savo kolegą „Naujienose" Stasį Vainorą. 
Dr. Grigaitis mirė 1969 m. birželio 3 d. Po jo mirties 
pranciškonų leidžiamam „Darbininke" parašiau 
nekrologą, kurio i š t raukas čia cituoju: 

„1969 m. gegužės 22 Chicagos priemiestyje šir
dies priepuolio ištiktas staigiai mirė dr. Pijus Grigai
tis, ilgametis .Naujienų' vyr. redaktorius. Altos 
vienas kūrėjų, jo sekretorius bei vicepirmininkas. Su 
jo mirt imi kairioji lietuvių išeivijos srovė neteko 
vieno savo pagrindinių ramsčių, o visa lietuvių išei
vija — lietuvio patrioto, kuris tiek daug kairiųjų 
pažiūrų žmonių iš ankstyvosios išeivijos tarpo 
išgelbėjo iš komunistų glėbio ir pradedant 1940 m. 
vasarą atvedė į pozityvų Lietuvos laisvinimo darbą. 
Tas darbas, nors ir Altos svoriui senkant, aktyviai 
tebeatl iekamas iki šios dienos. 

„Kas be ko. daug kas prikiš, kad dr. P. Grigait is 
kovojo prieš LB, Rezoliucijų komitetą. Lietuvių 
Fondą ir t.t. Nors ir a t s tovaudamas kairiajai srovei, 
daug kam jis atrodė konservatyvus. 

(Bus daugiau) 

i 
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SUVAŽIAVIMAS 
Nors tą savaitgalį nelabai 

visi spėjome gerai išmiegoti, 
pirmajam Amerikos Lietuvių 
Jaunimo sąjungos politiniam 
seminare energijos ir entu
ziazmo tikrai netrūko. Aš, 
kaip Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjungos internė, turėjau 
progos ne tik dalyvauti 
suvažiavime, bet taip pat 
patirti, kiek yra darbo suruoš
ti tokį įvykį. 

Suvažiavimo tikslas buvo 
dvejopas — sudominti jau
nimą ateinančiu kongresu, 
kuris bus Australijoje 1987 
metais Kalėdų laikotarpy ir 
taip pat pasinaudoti proga 
sujudinti Amerikos Pasaulio 
Jaunimo sąjungą, kuri jau 
kelerius metus snaudžia. 

Pati programa buvo plati ir 
turtinga. Visų paskaitų ir 
pokalbių bendras ryšys buvo 
minčių pasidalinimas apie 
mūsų politinę sistemą Ameri
koje ir kaip mes, kaip Ameri
kos — Lietuvių jaunimas, gali
me su ja dirbti ir ją paveikti 
mūsų gėriui. Taigi pirma suva
žiavimo diena buvo paskirta 
susipažinti su Kongresu ir 
Baltaisiais rūmais. Kongrese, 
visi dalyviai turėjo progą pasi
klausyti senatoriaus Dole 
pasveikinimo ir padrąsinimo 
toliau kelti lietuvių rūpesčius 
politinėje scenoje. Toliau 
Tomas Brazaitis, kuris dirba 
Clevelando „Plain Dealer" 
laikraščio redakcijoje ir Jūra 
K o n č i ū t ė , k u r i d i r b a 
„Washington Post", visiems 
paaiškino ir patarė, kaip gali
ma iškelti pabaltiečių rūpes
čius laikraščiuose". Abu kėlė 
mintį, kad be laikraščių ir 
radijo' reklamos' 'retai kas 
kreipia dėmesį į bet kokį poli
tinį reikalą. Mums jų paskai
tos pristatė reikalingus patari
mus. Kongreso rūmuose taip 
pat kalbėjo Rasa Razgaitienė. 
Lietuvių tarpe jau kelerius 
metus yra iškilęs OSI klausi
mas. Rasa mėgino išaiškinti, 
kokie sunkumai yra susiję su 
OSI teismais. 

Po pietų visi dalyviai 
keliavo į Baltuosius rūmus. 
Tenai kalbėjo Terry Snell. 
Pabaltijo reikalų skyriaus 
vedėjas ir Bill Porter. Board of 
International Broadcasting 
atstovas. J ie išaiškino, kodėl 
lietuviai kaip ir kitos politinės 
grupės turi bėdų iškelti savo 
balsus. Dalyviai klausėsi ir 
statė klausimus įvairiomis 
temomis, ypač apie Ignaliną, 
Lietuvos okupacijos nepri
pažinimą ir Amerikos poli
tikierių išvykimą susitikti 
Maskvos atstovus Rygoje. 

Šeštadienį programa buvo 
taip pat užimta. Linas Koje
lis, prezidento atstovas Public 
Liason skyriuje, davė savo 
patarimus, liečiant Washing-
tono politiką ir kaip ją galime 
daugiau ir efektingiau paveik
ti. David Finzer, kuris veda 
„Save the Oppressed Peoples" 
organizaciją, labai įdomiai 
siūlė įvairius būdus, kuriais 
jaunimas gali pasinaudoti, jei 
nori iškelti Lietuvos okupa
cijos klausimą ar bet kokį 
rūpestį, liečiantį Lietuvą. 

Antra programos dalis 
šeštadienį buvo paskir ta 
susipažinimui su Jaunimo 
sąjunga ir Jaunimo kong
resais. Algis Zaparackas, 
PI>JS pirmasis pirmininkas, 
papasakojo dalyviams PIvJS 
istoriją. Algimantas Gečys. 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, mums 
išaiškino Bendruomenės tiks
lus ir P U S ryšį su Bendruo
mene. Gintaras Grušas. P U S 
d a b a r t i n i s p i r m i n i n k a s , 
pristatė kongresų tikslus, 
kodėl jie suriša viso pasaulio 
lietuvišką jaunimą, ir painfor 
mavo apie kiltą kongresą 

Sekmadienį programa vėl 
keliavo kitokia kryptimi. 
Amerikoje paskutiniais me
tais Jaunimo sąjunga labai 
silpnai veikė. Nebuvo nusta

tyta tikra valdyba, konkretus 
darbas nebuvo atžymėtas. 
Jaunimas snaudė. Sąjunga 
buvo įkurta tam tikslui, kad, 
jei jaunimas nedalyvauja 
universiteto studentų organi
zacijose ar ieško prisijungti 
prie lietuvių tarpo, kitokiu 
būdu galėtų kreiptis į sąjun
gos eiles. Tokią sąjungą 
atnaujinti, tikrai nelengvas 
darbas. Washingtono jauni
mas Dadėjo suruošti šį suva
žiavimą, atkreipti dėmesį į 
sąjungos veiklą. Suvažiavime 
buvo išrinkta nauja valdyba 
Chicagoje, vadovaujama ?Aio-
bos. Washingtono jaunimas 
apsiėmė teikti informaciją ki
tiems jaunimo sąjungos sky
riams, liečiančią polinę veik
lą. Kiti miestai buvo raginami 
susiburti į Jaunimo sąjungos 
eiles. Kad visiems būtu aišku 
kokius tikslus sąjun&a galėtų 
pasiekti ir kaip mes realiai 
gal im p a v e i k t i po l i t inę 
sistemą Amerikoje buvo 
pasiūlyti trys projektai. Mes 
nubalsavome, kokį darbą 
norime atlikti per ateinančius 
metus. Projektai buvo tokie, 
kuriais j aun imas galėtų 
džiaugtis, kad t ikrai ką 
pakeitė. 

Buvo siūlymai kreiptis į val
džią, kad veikliau jos atstovai 
sektų pasaulio žemėlapius ir 
užtikrintų, kad Lietuva yra 
atpažinta aiškiai. kaipo 
neteisingai okupuota tauta. 
Antras projektas buvo arčiau 
dirbti su amerikiečių organi
zacijomis ir pagarsinti Balio 
Gajausko vardą Amerikoje. 
Trečias projektas pabrėžė nau
dą kaip nors prisidėti ir 
išspręsti OSI sunkumus. Kiek
vienam projektui buvo paruoš
ta metų darbotvarkė ir tikslai, 
kurie turi būti atlikti iki 
nubrėžtos datos. Jaunimas 
nusprendė dirbti OSI projek
tą. Daugiau patirt apie OSI ir 
valdžios nuomonę. Tam spręsti 
buvo paskirtas antras jau
nimo suvažiavimas per padė
kos dieną. Iki tada susibūręs 
j aun imas yra ska t inamas 
padauginti ne tik eiles, bet 
taip pat papildyti Lietuvių 
Bendruomenės sąrašus. 

Suvažiavimas buvo ne tik 
smagus ir įdomus politine 
prasme, bet taip pasilinks-
ninimo vakarais. Jaunimas 
turėjo progos plaukti laivu 
Potomac upe. Šeštadienį buvo 
suruošti šokiai, kuriuos pra
vedė Margis Aistis. Suvažia
vimas siūlė galimybę daly
viams susitikti su įvairiais 
valdžios atstovais ir pakalbėti 
apie dabartinius Lietuvos 
reikalus, pabendrauti su pa
našiu pasiryžusiu jaunimu 
iš Amerikos kampų. Dalyvių 
skaičius buvo gausus (100-
120), o jo vietovės visokios 
(Bostonas, New Yorkas. 
Rochesteris. Texas, Tennes-
see, Californija, Kanada . 
Chicaga). 

Ateičiai mes siūlom vykti į 
Pabaltijo Jaunimo konferen
ciją, kuri vyks rugpjūčio 17-24 
dienomis Estų stovyklavietėj 
Long Lsland, New York. Dėl 
informacijos galima kreiptis į 
BATUN (Baltic Appeal to the 
United Nations). Jų telefonas 
yra 212—828-2237. Toliau mes 
skatiname dalyvaujantį jauni
mą iungti asmenis į jų eiles 
ir toliau padėti Bendruome
nei. Nepamirškite, kad darbas 
nesibaigė Washingtone, o tik 
prasidėjo. Turime visi sugrįžti 
lapkričio mėnesį aptarti stra
tegiją, liečiančią OSI reikalus. 
Platinkite Jaunimo sąjungos 
tikslus jūsų vietovėse. New 
Yorko jaunimas pristatė infor
maciją radijo valandėlei ir jau 
sušaukė pirmą organizacinį 

. su s i r i nk imą . Kiekv iena 

. vietovė skatinama išsirinkti 
savo ypatingą projektą ir taip 
pat tęsti darbą bendro projek
to gėriui. 

Visi esame dėkingi Gintarui 
Grušui, PLJS pirmininkui, ku-

ALFONSAS NAKAS 

Įspūdžius pradėkime nuo pa
baigos. Scenos erdvė aptems
ta . Ima kr iokt i a r t ė j a 
bombonešiai. Sugriaudėją bai
sios Antrojo pasaulinio karo 
patrankos. Kalena kulkosvai
džiai. Pokši karabinų šūviai. 
Sproginėja granatos. Klykia 
suže i s t i e j i , m i r š t a n t i e j i . 
Šūkauja mūšio vadai. Šūvių 
liepsnelės. Dūmai. Miglotoj 
prieblandoj per sceną bėga 
banga vokiško Wehrmachto 
vyrų, su vokiškais šalmais, su 
durtuvais ant šautuvų. Vėl per 
s c e n ą r i t a s i a n g l i š k o m 
(šiuolaikinėm) uniformom 
aprengtieji. Ginklai. Vėliavos. 
Dūmai, dūmai! Liepsnos, lieps
nos! Ir pragariškas jau 
nebeišskiriamų garsų triukš
mas. Koks čia mūšis? Dar 
prieš scenai nušvintant pava
dinu jį alijantų invazija 
Mnrmandiios pakrašty 1944 
metų vasarą. Šviesoms įsižie
bus net aikteliu! Scenos centre 
— milžiniška, pati didžiausia, 
ilgavamzdė vokiečių patran
ka; viena iš tų, kurios invazi
jos metu malė alijantų karius, 
talžė jų laivus ir plaustus. Tik 
daba r jau ramu. Aplink 
patranką ir visur scenoje, iki 
toliausių pakraščių, mūšio 
aukos. Kruvini lavonai. Mirš
tantieji. Gulsti ir sėdintys 
mažiau sužeistieji. Juos slau
gančios Raudonojo kryžiaus 
(taip!) seserys. Garuojanti, 
kavą ar sriubą tiekianti, karo 
lauko virtuvė. Dar eibės viso
kios šiuolaikinės butaforijos, 
kuriai aprašinėti neturiu vie
tos. Publikai iš nuostabos 
atsipeikėjus, sueina aktoriai 
dramos užbaigti. Kiek gi jų čia 
ta ip pragariškai kovėsi? 
Apytiksliai priskaičiuoju apie 
30. O buvo susidariusi iliuzija, 
kad kovojo bent trisdešimt 
tūkstančių!... 

Kas kitas begalėtų didesnį 
triukšmą scenoje sukelti už 
Robin Phillips, šio veikalo 
režisierių! Ak., ne vien šis 
..poslednyj y rešitelnyj boj", 
anot bolševikų švenčiausios 
giesmės. Buvo kvapą užiman
čių epizodų ir prieš tai, pvz., 
kai Jupiteris atvežė Post-
humus'o šeimos dvasias... 
Antrojo pasaulinio karo trimo-
toriu bombonešiu. Ta ip , 
bombonešių! Kol Jupiteris 
kalbėjo, trys žvilgančio plieno 
propeleriai sukosi, motorai 
zurzė. Viskas buvo taip tikra, 
realu, nuostabu. 

O Cymbeline (lietuviškai 
tarkime Simbelynas) buvo 
Anglijos valdovu maždaug 
Kristaus gimimo laikaus. Iš 
istorijos pelenų iškasęs, intri-
guojančiom pasakom perpy-
nęs, Williamas Shakespeare 
sukūrė jo vardo dramą, kurio
je veiksmo daugiau negu rei
kia. Posthumus Leonatus (jį 
vaidina Joseph Ziegler), slap
tai susituokęs su princese 
Imogen (Martha Burns), 
Cymbeline'o (Eric Donkin) 
ištremiamas ir apsigyvena 
Romoje. Ten, besididžiuo
damas Imogen ištikimybe, 
susilažina su Iachimo (Colm 
Feore). kad joks vyras jos 
nesuvilios. Kai Iachimo 
apgaulingai. Imogenės nesu
viliojęs, lažybas „laimi". 
Leonatus įsako tarnui Pisanio 
(Nicholas Pennell) ją nužu
dyti. Tuo tarpu Karalienė (Su-
san Wright), Imogenės pamo-

rio idėja buvo sušaukti 
suvažiavimą. Taip pat visi 
dalyviai dėkoja Astai Banio
nytei ir Algiui Šilui, kurie 
surengė suvažiavimo prog
ramą, ir visam Washingtono 
jaunimui, kuris dirbo šį savait
galį ruošdamas. Mes lietuviš
kus reikalus toliau skleisime 
mūsų valdžios politiniuose 
rėmuose. 

Reiškiu padėką Indrei Bis-
kytei, Janei Sirusaitei ir Arū
nui Godaičiui už jų patarimus 
bei užrašus. 

Rūta Stroputė 
P U S internė 

William Shakespeare „Cymbeline"" pastatyme aktorini Martha 
Burns kaip Imogen ir Joseph Ziegler kaip Postumus. 

Nuotr. R. C. Ragsdale 

tė, daro viską, kad sostas 
atitektų jos sūnui iš ankstes
nių vedybų, Cloten (Benedict 
Campbell), arogantiškam 
savanaudžiui , norinčiam 
paveržti Imogenę. Apgau
lingu laišku nuviliota į Valiją, 
kad ten susitiktų savo vyrą, iš 
Pisanio sužinojusi, jog turi žū
ti, to paties Pisanio apren
giama vyro drabužiais, klai
džiodama susiranda seniai 
karaliaus ištremtą didiką 
Belarius (Stephan Russell), 
kuris keršydamas pagrobė abu 
karaliaus sūnus, Imogenės 
brolius ir juos gražiai išau
gino. Ją atsekusį Cloten 
vienas iš brolių nužudo. Bri
tams ruošiantis mūšiui su 
romėnais, Leonatus įstoja į jų 
pulkus. Panaudojusi kara
lienės „vaistus" dėl miego, 
Imogenė palaikoma mirusia, 
bet laidojimui palikta atsibun
da ir tampa romėnų pažu. 
Pradžioje aprašyto baisaus 
mūšio metu Leonatus pereina į 
britų pusę. Jo, Belarijaus ir 
abiejų narsių karalaičių dėka 
britai laimi. Po mūšio ateina 
žinia,. kad karalienė mirė ir 
prie liudininkų išpažino visus 
savo niekšingus planus. 
Veikalo galas pats laimin

giausias: žuvo nedorėliai kara
lienė ir jos sūnus Cloten, 
Posthumus Leonatus susijun
gė su Imogene, karal iui 
Cymbeline grįžo abu sūnūs, 
lochimui atleidžiama. 

Iš mūšio aprašymo skai
tytojas gali suprasti, kad ir 
rūbai bei uniformos turėjo būti 
šiuolaikiniai. Taip, viskas 
1930-1940-jų stilium, išskyrus 
Belarijų ir abu karalaičiais, 
dėvinčius į jokį rūbą nesiūtais 
kailiais ir ginkluotus lankais 
su strėlėm. Keistoka, kad 
romėnų karių bei karininkų 
uniformos ne Musolinio Itali
jos, o Trečiojo reicho Wehr-
machto. Tikslus butaforinių 
daiktų parinkimas tiesiog ste
bina. Antai. Imogenė su Pisa
nio. atvykę iš Londono į Mil-
ford Haven, Valijoj. scenoje 
atsiranda dviračiais vedini. 
Bet argi tokį kelią dviračiais? 
Kur tau! Jų atvažiuota trau
kiniu, kurio nematom, bet 
matom pusiau atviruose užku
lisiuose vykstantį europėjinių 
geležinkelio stočių gyvenimą: 
nešiojamus lagaminus, stum
domus bagažo vežimėlius, ir 
t.t. Visi kostiumai ir butafo
rija tai Daphne Darė darbas. 

(Nukelta į 5 psl.) 

AKADEM1N16 SKAUTU 6AJ0D1S 
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KUR: 
KADA: 

KAS DALYVAUS 

KAS VYKS: 

ASS Šeimos Savaitgalį/Studijų Dienas 
Dainavoje — Manchester. Michigan 
šių metų rugpjūčio mėyi. 15-I7d (penkt -sekm.) 
ASS nariai ir jų šeimos, būsimi ASS nariai ir 
skautų vadovai (YPatingat raginame jaunus 
tėvus su vaikais.) 
Rimtoj i Pusė: Tema — Taut in is 
Sąmoningumas 
— paskaitos, diskusijos, seminariai 
— etninės sąmonės esmė ;r Įtaka organizacijų 
veikloje. 
— etninės sąmones įtaka išeivijos politikoje. 
— Lietuvos Krikšto įtaka šių dienų tautiniam 
sąmoningumui.. 
— Pasaulio Lietuvių Bendruomenės anketos 
duomenys, išvados ir jų (taka organizacijoms. 
— Dr Kęstutis Trimakas. S.J . p Rūta Udrienė 
fil Jonas Damauskas ir mes visi 
Linksmoji Pusė: 
— gamta, vanduo, poilsis, sportas ir žaidimai, 
laužai ir dainos, draugai, maisto nereiks gaminti. 
Vaikams: 
— užsisėmimai ir žaidimai 
Studijuojantiems S30 
Filisteriams, dirbantiems, suaugusiems S40 
Vaikams iki 14 metų - 0 -
Pensminkams -10°6 
Save. patalynę, uniformas, rankšluosčius,su 
pliusais, sporto ir maudymosi aprangą, gerą 
nuotaika 

KUR REGISTRUOTIS: 
fil. Antanas Rauchas 

10423 Broadmoor Dr., Palos Hills. III. 60465 
(312) 598-7438 

Registracija paštu tęsis iki rugpjūčio men 8 d 
Gaiima registruotis telefonu 

KAINA: 

KĄ ATSIVEŽTI: 

HELP WANTED REAL ESTATE 

BABYSITTER VVANTED 

Teacher looking for dependable 
woman to care for my 7-mo. old in 
m y Bogan home. 

Call: 581 -0962 

FOR RENT 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 3V2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

Brighton Parko apylinkėje iš
nuomojamas 4 kamb. butas antra
me aukšte. Pageidaujama 
vyresnio amž. žmonės. 

Skambint 927-9509 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-59% 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
L icensed , Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

RBMAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI' 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 1 

ttiii 

DALLAS TEXAS . i V 
Located 24 nules !i<xn Danas Cooitnouse 110 acies 

beautcful :o i ing land :*ce b<CK hort«? barns coiate we i 
v»d:eiea *>tn tanas and eoeunkn.:/ watet W>e C*m&t 
tmanced _* 

Also sma» norse opetaton near Danas. 4 fio'se bato. 
mce hoine. ąoick sale S8C 000 " ; o 

JO€ PRIEST 
REAL ESTATE 
(214) 287 4548 

rv 

m mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yrz vi-
;iems prieinamos 

lietuUoS 
Jfonbas 

217 BEDBR(X)K AVE., 
MONTREALAVEST. QUfc .. 

CANADA H4X 1S2 

įsijunkime į Mažosios Lietuvos Fon
dą šiandien! 

Tapdami: 
Rėmėjais: $10.00. Gaudami visus 
aplinkraščius ir nuolatinę informaciją. 

Nariais: $100.00 metinis arba 
$1000.00 vienkartinis mok. Gaudami 
viską kaip aukščiau, meniską 
pažymėjnR vi^as Fondo išleistas 
knygas su nai io pavardės 
paminėjimu 

Mecenatais: 51001.00 ir daugiau. 
Gaudami viską kaip,, aukšo«*U su . 
pr iv i legi ja pasirinkti . -knygą, 
finansavimui. K:j ,..'' . 

Steigėjais: 5W00.00 Gaudau*, kaip 
aukščiau su nuotrauka vienoj 
pasirinktoj kuvgoj. 

£ ) TAIP noriu įsijungti 
f (Pridedu čekį sumoje: 
( ) Atpigsiu čekį. 

Vardas ir pavardė t 

Miestas, prov.Ateifaš ' •"•''- ;-

ZIP CODE TELEFONAS 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietaisvirše-
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Pressi. Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

• IKTUVIŲ SBMOST»*Dia|C» 
'•T. •'••••• ' - . !«<JiHr Ii »> WgfllW 

Šis leidinys skirtas se imu tradici joms, kur ios yra tur t ingiausios 
ir reikšmingiausios visose VISŲ t au tu ku l tū rose. Čia apsir ibojama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, pradedant n u o pažint ies, einant p r ie 
sutarties ir santuokos, baigiant san tuok in i u vaisiumi — k ū d i k i u 
be i jo u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol. U/sakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda t% vaht. mokesčio. 

A L G I R D O G U S T A I Č I O 

KELIONĖS NEŽINOMUOSE 

K R A Š T U O S 
Nuotaikingai aprašyti atsiminimai 

iš kelionių po: 

MEKSIKĄ * V 
MALAZIJĄ \ 
SINGAPORA *JT 
JAPONIJA 
HONG K0NGA * 
KINIJA 
THAI 

Autorius su dail J. 

Pautieniumi Meksikoie 1963 m 

1 1 J 

Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St. Chicago. IL 60629 USA 

Kama $10.75 su persiuntimu Illinois gyventojai dar prideda .72 vaistuos mokesčio 

i 



PATARIMAI, PATARIMAI, 
NEPRAŠYTI PATARIMAI 

TAUTINĖS 
PARAPIJOS 
CHICAGOJE 

P a ž i n d a m i A m e r i k o s 
gyvenimą, visi labai gerai 
žinome, kad už patarimus 
rfeikia pinigus mokėti, dažnai 
labai daug. Norint gauti 
patarimą iš advokato, be 
pusšimtinė8 negalima nė durų 
var8tinėti. Tai vis vadinami 
profesionalai. Kiek kitaip yra, 
kai reikalas liečia mūsų kultū
rininkus, lituanistinių mokyk
lų darbuotojus ir visuomenės 
veikėjus. Tuomet jiems patari
mai byra lyg iš gt sybės rago. 
Visi patarimus rieškučiomis 
žarsto. Ypač daug patarimų 
turi tie, kurie atokiau nuo 
visuomen nes veiklos stovi. O 
patarimus duodančiųjų vieno
kį ar kitokį įsijungimą yra 
labai lengva patikrinti Be to, 
rašantieji patys dažnai išsi
duoda, kad turi menką 
supratimą svarstomuoju reika
lu. Jeigu rašinyje maišomos 
PLB ir LB sąvokos, tai rodo, 
kad rašantysis nesiorientuoja 
organizacinėje LB santvarko
je ir atokiau nuo jos laikosi. 
Atokiau nuo veiklos, bet ne 
nuo patarimų. Patarimus 
lengviau yra dalinti, negu 
aktyviai dirbti. 

Paskutiniuoju laiku patari
mus dalinantieji pasigavo du 
arkliukus, ant kurių su dideliu 
entuziazmu jodinėja, būtent 
Lietuvių fondą ir LB. Jodinėti 
jodinėja, bet avižų neduoda: 
tuo jau kiti turi pasirūpinti. 
Ant to patarimų malūno daug 
vandens užpylė. Černobylio 
nelaimė. Entuziastai tuojau 
š o k o s i f o n d o p i n i g u s 
parceliuoti ir ant bendruo
menės arkliuko jodinėti. Tuo
jau pasipylė pasiūlymai, kad 
fondas bent už milijoną dole
rių jodo tablečių ir pieno milte
lių pasiųstų, visai nekreip
dami dėmesio į tą faktą, kad 
pagal veikiančius nuostatus 
fondas to daryti negali. Taip 
pat nenuėjo į paštą pasitei-

Cymbeline 

(atkelta i š 4 psl.) 
Vyrus dvikovom paruošęs 
Jena-Pierre Fournier taipgi 
vertas pagyrimo. Šviesas tvar
kė daug patyręs festivalio 
veteranas Michael J. Whit-
field, o įspūdingas muzikos 
uvertiūras bei užsklandas teikė 
Louis Applebaum. Pirmame 
veiksme, karaliaus rūmuose, 
buvo pora minučių sensua-
laus baleto, atlikto grakščios 
šokėjų poros. 

Ka lban t ap ie vaidybą, 
didžiausią įspūdį paliko Mar-
tha Burns ir Colm Feore. Mie
gamojo scena, kurioje gerai 
girdimu šnabždesiu aptaręs 
visus daiktus, Iachimo su aist
ra žodžiuose ir gestuose apžiū
rinėja miegančiąją Imogenę, 
liks pati atmintiniausia, nors 
kuklesniems žiūrovams kai 
kur reikėjo prisimerkti... Bene-
dict Campbell laikyčiau 
trečiuoju tarp geriausiai vaidi
nusių, labiausiai įsimintinų, 
nors netoli nuo jo atsiliko ir 
Joseph Ziegler, Eric Donkin, 
Susan Wright, Nicholas 
Peaneli. Aplamai, visas vai
dintojų kolketyvas buvo pui
kus, kaip ir kituose Robin'o 
Phillips pastatymuose. 

„Cymbel ine" vaidinama 
didžiajame Festivalio teatre. 
Premjera įvyko rugpjūčio 1. 
Mano matytas spektaklis — 
rugpjūčio 2. Repertuare pasi
liks iki spalio 18 d. Visiems, 
visiems Stratfordo festivalio 
bičiuliams patariu šį pasta-
>vmą pamatyti. Nesigailėsite. 
Galite į festvalį važiuoti bilie
tų iš anksto neužsidakę — 
gausite. 

Šis yra paskutinis 1986-jų 
vasaros mano reportažas iš 
f '-atfordo. Nors mačiau visus 
10 pastatymų, į „Draugą" 
pateko tik keturių įspūdžiai. 
Nežinau, kaip man seksis su 
Stratfordu kitą vasarą, kai 
gyvensiu už tūkstanties mylių, 
bet planuoju ten nors kelioms 
dienoms nusigauti. 

JUOZAS ŽYGAS 

rauti, ar tokie siuntiniai į 
Lietuvą priimami Nueiti j 
paštą jau pareikalauja pastan
gų ir užsiangažavimo, o 
patarimus galima ir virtuvėje 
rašinėti. Lengva fondo pinigus 
abiem rankom žarstyti, jeigu 
prie tų milijonų sukaupimo 
nebuvo prisidėta. 

Kiti patarimų davėjai, žino
dami, kad tokie siuntiniai į 
Lietuvą nepriimami ir nėra 
galimybės juos pas iųs t i , 
pradėjo bendruomenę tampy
ti. Neva tai yra bendruome
nės reikalas patvarkyti, kad 
tokie siuntiniai į Lietuvą būtų 
priimami. Prileiskime, jeigu 
bendruomenė ir bandytų ką 
nors minėta kryptimi veikti, 
ką tuomet pasakytų tie, kurie 
prižiūri, kad bendruomenė po 
svetimas pupas nebraidžiotų. 
Bendruomenės link laba i 
dažnai pamokančiai pirštu 
rodoma, kad nebandytų po 
nesavas pupas landžioti. Vis 
primenama, kad bendruo
menės teritorija yra švieti-
mas.tautiniai šokiai ir pa
našūs reikalai. O politiniai ar 
vadinami „vadovavimo" 
reikalai tai tik tiems, kurie turi 
vadinamą „mandatą". Tačiau, 
ka i r e i k a l a i ku r n o r s 
susikomplikuoja, tai „manda
tas" patogiai primirštamas ir 
pradedama į bendruomenės 
pusę dairytis. Taip išėjo ir 
Černobylio atveju: nebuvo 
pirštu rodoma į kitų veiksnių 
ar fondų pusę, bet į LB ir 
Lietuvių f-«ndą. Pagaliau kas 
yra ta bendruomenė ir tas 
fondas? Tt i mes visi, kurie 
daugiau ar mažiau esame į tą 
reikalą įsijungę ir siekiame 
bendrų tikslų. Nuošal ia i 
stovintieji ir iš tolo veiklos 
būdus nurodantieji irgi galėtų 
tapti jų nariais, gal tuomet 
savo talentus naudingiau 
galėtų išnautoti. 

Spaudoje sąmoningai ar 
nesąmoningai pradėjus minė
ti s p a u d o s da rbuo to jų 
skaičiaus mažėjimą ir stoką 
prieauglio, atsirado tokių 
darbuotojų, kurie pasiryžo tą 
spragą „s inglehandedly" 
užkimšti. Pasirodė srautas 
r a š i n i ų , gab ių s p a u d o s 
darbuotojų, bet rašančių 
nepasirengus. Žinoma, iš kar
to bent du rašinius rašant, 
sunku pasirengti. Todėl ir tų 
rašinių nauda labai abejo
tina, jeigu iš viso ji yra. 
Spaudoje buvo paskutiniu 
metu keletas rašinių, kuriuose 
buvo gvildenami lietuviško 
prieauglio ir šeimų nulietuvė-
jimo klausimai. Rašiusieji 
buvo arba tiesiogiai susiję su 
jaunimo auklėjimu, a rba 
jaučiantieji tuo klausimu 
atsakomybę. Temai esant 
visuotinai aktualiai, teko 
laukti, kad bus ir daugiau tuo 
klausimu pasisakančių. Aktu
aliais klausimais išsiaiškinti 
reikia ir pasisakymai sveikin
t in i , tačiau tam reikia 
pasirengti. O rašant vien tik 
dėl rašymo — tai nauda yra, 
kaip iš to uodo arėjo, kuris, 
jaučio ausyje tupėdamas at
siliepė: „ir aš ariau". Kaip ir 
buvo galima laukti, „Drauge" 
1986.VII.24 pasirodė rašinys 
„Mažiau kritikos, daugiau dar
bų ir idėjų". Rašinys parašy
t a s sklandžiai, turi gerų 
minčių, tačiau yra ir silpnų 
vietų. Aiškiai matyti, kad 
rašančioji stovi atokiai nuo 
LB veiklos, tačiau nevengia 
jos pabarti ir pamokyti. Maty
ti, kad PLB ir LB sąvokos 
rašančiajai yra per daug 
komplikuotos, tad jų ir neski
r i a Rašoma: „Cia darbo dirva 
plati, gyvybiškai svarbi ir 
visiškai apleista, nors PLB 
sau prisiskiria nuopelnus švie
timo ir kultūrinės veiklos 
srityse, kartais ir pagrįstai, o 
kartais ir perdėtai". Nežinau, 
ar ta dirva yra „visiškai 
apleista", ir nežinau, ar 
rugiagėlės ar kūkaliai auga. 
Tik viena žinau, kad neteko 

niekur nei girdėti, nei skaity- Katalikų kunigas, socio-
ti, kad mūsų, t.y. JAV lietu- **** A n d r e ^ . G r e e l e y ^ 
vių, švietimas ir kultūriniai ^ o s . f į j ^ , , 1 ; 1 ; 
reikalai būtų tvarkomi PLB. r a S t y » T h e Chicago C atholic 
Cia jau gerokai prašauta pro (rugpjūčio 1 d.) atspausdintoje 

knygos recenzijoje aštriai šalį. PLB rūpinasi Pietų 
Amerikos lietuviško švietimo 
reikalais, Vasario 16 gimna
zija, koordinuoja švietimo 
klausimus po pasaulį išsimė
čiusių lietuvių ir pastaruoju 
laiku telkia lėšas Lituanis
tinei katedrai Chicagoje. Dėl 
pastarosios kilo nesusipra
timai su JAV LB krašto valdy
bos kai kuriais pareigūnais — 
šiuo metu „kovos kirviai 
užkasti" —tačiau reikalas nėra 
pilnai užmirštas. Nesusipra
timo nuosėdos visuomenės 
tarpe dar yra jaučiamos. Aš to 
straipsnio autorei patarčiau 
kurį laiką nesirodyti parengi
muose, nes tame pačiame 
mieste gyvena ir JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
kurią autorė totaliai ignora
vo. Kai nesusigaudoma mūsų 
visuomeninės veiklos labirin
tuose, tuomet ir kitų patarimų 
vertė labai abejotina. Be to, 
tame rašinyje daugybė temų: 
paliesta lituanistinių mokyk
lų mokinių skaičiaus mažėji
mas ir šeimų atlietuvinimas. 
Kiekvieną iš šių temų, atski
rai paėmus, būtų galima 
parašyti disertacijas. 

Lituanistinių mokyklų moki
nių skaičius mažėja ne vien 
dėl to, kad plačiai išsimė
toma, bet keičiasi ir šeimų 
s t ruktūra Jaunos šeimos 
didžiumoje yra vienavaikės 
Šeimos. Tauta su tokiomis 
še imomis ne tu r i a t e i t i e s . 
Pagaliau, jeigu kuri šeima ir 
turėtų daugiau vaikų, tai lietu
viškame rajone negaus išsi
nuomoti buto. Beveik visuo
tinai mūsų spaudoje ir radijo 
ske lb imuose p a b r ė ž i a m a : 
„Butas Marąuette Parke, be 
vaikų i r be gyvul iukų" , 
„Gražus b u t a s B r i g h t o n 
Parke, tik suaugusiems ir be 
gyvuliukų". Atrodo, mūsų 
visuomenei nei vaikai, nei 
gyvuliukai nėra reikalingi. O 
kitos tautos, gyvenančios 
mūsų aplinkoje, tiek vienus, 
tiek kitus myli. Išvadas glima 
lengvai patiems pasidaryti-
Šio klausimo iki šiol nėra 
svarstę nei mūsų visuomeni
n i n k a i , n e i p s i c h o l o g a i 
simpoziumų svarstybose. O 
tema yra aktuali. 

Dabar dar paimsime tai, kas 
liečia Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. „O kokia gi pagaliau 
yra Lietuvių Bendruomenės 
užduotis? Ar tik posėdžiauti, 
planuoti, daryti visiems žino
mas išvadas, bet nesiimti 
konkrečių darbų, pasitenki
nant simpoziumais ir...". Čia 
ir aš autorei bent dalinai 
pritarsiu, ir aš simpoziumų 
prasmės gerai nesuprantu. 
Nesuprantu ir nepateisinu 
kvietimo tokių akademikų, 
kurie simpoziume lietuviškai 
auditorijai pasako: „Neliesiu 
ašarų, jei lietuviai Amerikoje 
nutautės". Beveik be reikalo 
bandžiau autorei pritarti, 
toliau paskaičius jau kita 
plokštelė. J a u rašoma: „Steig-
tini pagelbiniai vienetai prie 
lituanistinių mokyklų, kuriose 
s impoziumo forma būtų 
sudarytas forumas jaunoms 
šeimoms..." Ir vėl simpoziu
mas... Čia aš jau ir „nesuta-
vaKoju". Kur čia žmogus gali 
susigaudyti? Na tiek to, sunku 
susigaudyti, jeigu pati autorė 
nėra savo minčių išmąsčiusi, o 
tik pažėrusi saują skambių 
šūkių. 

Iškeltoji tema yra labai opi 
ir į ją nėra lengvų atsakymų. 
A t s a k y m ų n e s u r a d o m e 
simpoziume, jų nesurasime nė 
siauruose rašinio rėmuose. 
Klausimai yra keltini ir disku
tuotini, tačiau nepateisinama, 
kai ta proga yra išnaudojama 
LB puolimui ar kaltinimui. 
Visai užmirštama, kad yra 
„patriotinės" organizacijos, 
kurios jokio švietimo nevyk
do. Už tai jos ir pylos negau
na! 

pasisako prieš tuos, kurie 
tautines parapijas laiko atgy
ventu dalyku, nebereikalingu 
šių dienų Bažnyčiai ir kurie 
skaito, kad jos nieko negali 
duoti tiems, kurie nori „pasi
švęsti va rgšų t a rnyba i" . 
Greeley piktinasi jų laiky
sena, lyg istorija būtų bereikš
mė ir lyg „etninės šaknys" 
neturėtų jokios įtakos religijai 
ir todėl ragina „nugriauti 
senas istorines bažnyčias, 
ignoruoti tuo* vyrus ir mote
ris, kurie pastatė šią archi-
dieceziją, ištrinti praeitį ir 
skatinti sandinitus". 

Greeley sako, tokie žmonės 
nesidomės naujai išėjusia kny
ga, „Chicago City of Neigh-
borhoods", parašyta Dominic 
Pacyga ir Ellen Skerett ir 
išleista Loyola University 
Press. J i s rašo, kad tautinė 
parapija yra viena genialiau
sių institucijų žmonijos isto
rijoje ir kad ten, kur kunigai 

turi pakankamai išminties 
nesikišti, jos atsikuria prie
miesčiuose ir yra vienintelė 
religinė įtaka, turinti bent 
kokį poveikį daugumos kata
likų gyvenimuose". 

Greeley knygą rekomenduo
ja tiems, kurie nesigėdi savo 
„šaknų", kurie pamilę Chica-
gą ir domisi jos kaimynys
tėmis, rajonais, istorija ir 
kurie supranta parapijų svar
bą toje istorijoje. Greeley 
nuomone, ši knyga yra 
prieinamiausią ir išsamiausia 
Chicagos tautinių rajonų isto
rija. 

Autoriai knygą yra suor
ganizavę 14-kos ekskursijų 
automobiliu formatu. Joje 
iškeliama pasauliečių, ne 
kunigų rolė Chicagos ir Chica
gos katalikų istorijos „rašy
me". Iškeliama, kad pasaulie
čiai, ne kunigai, ir toliau 
rūpinasi šių parapijų gyva
vimu, norėdami praeitį atkur
ti ne kaip istorinę senieną, bet 
kaip „šaltinį iš kurio galima 
semtis žinių idant atpažinus 
žemę, ant kurios stovime". 

DRAUGAS, antradienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 

Poezija neturi teisės užmušti 
viltį savo skaitytojo sieloj, bet pri
valo vesti žmoniją į nežinomąjį 
tolimo dangaus pasaulį, kur nu
rimsta visi sielvartai ir kančios. 

H. Heine 

P A D Ė K A 
A.fA. 

Algimantas Malinauskas 
Mirė 1986 m. birželio 23 d., palaidotas birželio 27 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje, 111. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 

pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į 
kapines. 

Dėkojame aukojusiems šv. Mišias, už gėles ir karstonešė-
jams. 

Dėkojame visiems už išreikštą mums užuojautą skaus
mo valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpes
tingą ir malonų patarnavimą. 

Liekame visiems labai dėkingi — 
Nuliūdę: Sesuo Ramutė su šeima, dukterys Debo-

rah ir Dawn. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS MAJORUI 

A.tA. 
LIONGINUI LEKNICKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą mielai 
poniai LEKNICKIENEI, dukrai MEILEI su šeima, 
sūnui MINDAUGUI su šeima ir švogeriui p. INČIŪ-
RAI. 

°V Jonas, Jadzė ir Algirdas Kaln.*ciai 

A.tA. 
PRANUI MATULIONIUI 

mirus, jo žmonai dr. JULIJAI, dukrai DAIVAI, sū
nums MARGIUI ir DOBILUI, jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Chicagos Lietuvių Dantų 
Gydytojų sąjunga 

A.tA. 
STASIUI CIRBULIUI 

staiga amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame 
jo seserį SOFIJĄ JURKŪNIENĘ, mūsų draugijos na
rę, nenuilstamą talkininke, jos dukrelės MILDOS šei
mą ir kitus Ttimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
Leit. VIKTORUI PERMINUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnėną VACLOVĄ 
ir žmoną MARGARITĄ MOMKUS Chicagoje. seserį 
VANDĄ RKRNATAVlClENĘ Vilniuje, kitus gimi
nes, artimuosius, draugus ir pažįstamus. 

Lietuvių Karių Veteranų 
sąjunga ..Ramovė", 

Detroito skyrius 

A.fA. 
JONAS CIBAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė li*86 m. rugpjūčio 10 d., 9:30 vai. vak., sulaukęs 66 

m. amžiaus. 
Gimė Iietuvoje. Amerikoje išgyveno 26 m. anksčiau 

gyveno Toronte, Kanadoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga (Krivvanek), 

Toronte brolis Kazys Cibas su šeima ir kiti giminės Lietu
voje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71st St. antradienį nuo 3 iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 13 d. Iš 
koplyčios 9 vai. vyto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi Žmona Olga. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Liūdime amžių (93 metus) išgyvenusios Lietuvos Mo
čiutės — Savanorės Kūrėjos 

A.tA. 
Stanislavos Statkevičienės, 

mūsų draugijos garbingos narės. Guodžiame visus jos 
paliktuosius. Suteik Ja i amžiną ramybę, Viešpatie. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.fA. 
ALEKSANDRUI BARADUI 

mirus, jo žmoną GENUTĘ ir jų gimines užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

J. A. Korsakai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Ca l i forn ia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St . , Ch icago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., C ice ro 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t — Tel. RE 7-1213 

11028 Sou thwes t Hwy., Pa los Hil ls . Illinois 
Tel . — 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x P a s a u l i o L i e t u v i ų 
i .nketos pilni duomenys (visų 
nurinktų 8078 anketų) pirmą 
Kartą bus pateikti prof. dr. K. 
Trimako paskaitoje Akade
minio Skautų sąjūdžio studijų 
dienose rugpjūčio 16 d. Daina
vus stovyklavietėje. 

x Eg l ė J u o d v a l k y t ė , 
dirbanti Laisvosios Europos 
radijo Miunchene, yra atvy
kusi į Chicagą pas savo tėvus. 
-.'i žada pabūti čia keletą 
savaičių. Eglės Juodvalkės 
vardu ji yra išleidusi jau kelis 
rinkinius eilėraščių. 

x Rugpjūčio 3 d. s ekma
dienio popietę Dainavoje 
prasidėjo Liet. Fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė. Daly
vauja daugiau kaip 40 daly
vių. Šv. Mišias laiko kun. V. 
Dabušis. Vėliavų pakėlimu 
r ū p i n a s i LFB t a r y b o s 
pirmininkas A. Raulinaitis, 
komendantas yra V. Brizgys. 
Tarybos vardu žodį tarė J. 
Kojelis. Paskaitą jau skaitė D. 
Mackialienė. Stovyklos virši
ninkas yra J. Mikonis. Vado
vauja prof. V. Vardys. Šei
mininkės yra B. Mainelienė ir 
U. Gaižutienė. 

x Au tobusas į mokytojų , 
tėvų i r j aun imo studijų , 
savai tę išeina rugpjūčio 17 d. 
8 vai. r. nuo Jaunimo centro. 
Prašoma nevėluoti. 

x Lie tuvos Vyčių se imas 
buvo rugpjūčio 7-10 dienomis 
Allentovvn Hilton viešbutyje 
Allentovvn, Pa. Chicagos ir 
apylinkės vyčiams atstovavo 
didelis būrys delegatų, kurių 
dalis grižo sekmadienj ir 
pirmadienį. Apie savo seimą 
jie rašys Vyčių skyriuje. 

x L i e t u v i ų T a u t i n ė s 
kapinės švęs savo įsikūrimo 
"ynų metų sukaktį rugsėjo 21 
d., sekmadienį. Martiniąue 
salėje Evergreen Park. 111. 
Programa prasidės 6 vai. vak. 
Gros Neo-Lithuanų orkestras, 
vadovaujamas Algio Modes
to. 

x J o h n i r Danguolė Kay, 
Miami Springs. Fla.. dr. Mar
tin Trautrimas, Fremont, 
Nebr., Vanda Bartaška. Gar-
den City. Mich., Juozas Alek-
siūnas. Chicago. 111., V.A. 
Mažeika. Clinton, Iowa. J. La
pinskas, East Chicago. Ind.. 
įvairiomis progomis atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x August inas Kuolas , 
Oakville, Ont.. Kanada, mūsų 
artimas bendradarbis, grąži
no laimėjimų šakneles su 15 
dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x P r a n a s J a n č i u k a s . 
Toledo. Ohio. grąžino laimėji
mo šaknelės, pridėjo 10 dol. 
auką su tokiu prierašu: „Ačiū 
už lietuvybės palaikymą". 
Ačiū už viską. 

x Dr. B e n i u s ir Gabr ie lė 
Ročkai i r d r . J u s t i n a s 
Dėdinas , nuoširdūs ir nuo
latiniai „Draugo" rėmėjai, jau 
įsigijo bilietus į metinį banke 
tą, kuris bus rugsėjo 28 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 

x Liberty s t a t u l o s repl ika 
bus išstatyta 330 North 
Wabash A ve. iki pusės rug
sėjo mėnesio pažiūrėti Chica
gos žmonėms. Vaikams prog
rama bus rugpjūčio 23 d. nuo 
11 iki 3 vai. 

x A te i t i n inka i užbaigs 
jubil iej inius 75-erius atei
tininkuos gyvavimo metus 
nepapras ta konferencija 
Toronte rugpjūčio 15-17 d. 
Konferencijoje vyks komisijų 
svarstybos. bendri posėdžiai, 
šeimyninė i švyka Reino 
konferencijai prisiminti . 
Konferencija vyks Prisikė
limo parapijoje ir Lietuvių 
vaikų namuose. Konferenciją 
liečiančioms informacijoms 
galima kreiptis pas konferen
cijos r e n g i m o komi te to 
pirmininkę dr. O. Gustainienę 
416—445-4521. 

x Čiur l ionio ansambl i s , 
diriguojamas Ryto Babicko, 
atvyksta į Chicagą. Margučio 
rengiamas koncertas bus 
rugsėjo 20 d., šeštadienį. 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bilietų 
jau galima įsigyti Marugčio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Lemonto apy l inkės 
gegužinė bus Ateit ininkų 
namuose sekmadienį, rugsėjo 
7 d., Šv. Mišios bus laikomos 
II vai., o gegužinė prasidės 
tuojau po pamaldų, apie 12 
vai. Bus skanaus maisto, 
veiks baras, laimėjimai ir vai
kams bus žaidimų ir užsi
ėmimų. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti ir pabend
rauti puikioje gamtoje, prieš 
pradedant rudens darbus. 

x Liudas A n č e r y s , Porter, 
Ind., Jonas Raulickis. Dear-
born Hts., Mich., Aldona 
Juozevičius, Oak Lawn. 111., 
Antanas Garkunas, Dundas, 
Ont., Kanada, Alfonsas Skipa-
ris, Seymour, Conn., Lucy 
Kikilas, Wisc, K. Paliulis, 
Waterbury, Conn., R. Latoža. 
Cicero, 111., I. Kudirka, Mason 
City, 111., C. Gibson, Detroit, 
Mich., Angelė Radčiauskas, 
Montreal, Kanada, Jonas 
Pipiras, Worcester, Mass., VI. 
Šniolis. St. Petersburg, Fla., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Danu tė Korzon ienė , 
Chicago, 111., Benius Razgys, 
St. Petersburg, Fla., Irena 
Ulpa, Dorchester , Mass. , 
Antanas Drazdys, Baltimore, 
Md.. Elena Pagirys, Holly-
vvood. Fla., Ona Stumbras, 
Richmond Hills, N.Y., Moni
ka Burbienė, Brockton, Mass., 
Albertas Misiūnas, Detroit. 
Mich.. C. Bastys, Chicago, III., 
Ramutė Bergstrum, N. Miami, 
Fla., Jonas Šarkauskas, Eu-
clid, Ohio, kiekvienas grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
aukomis. Nuoširdus ačiū. 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 100 metų gyv^-imo minėjime buvo pagerbtas 30 metu 
pirmininkavęs Povilas Dargis. Iš kairės: Gertrūda Largienė, Povilas Dargis, Vytautas Kasniū-
nas, Kristina Austin, Josephine Mileriūtė, Helen Vilkelienė, Aleksandras Čaplikas. Žymenį 
įteikia Birutė Apke-Apkevicienė ir Jonas Lapinskai. Nuotr Martino Nagio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J A V IR KANADOS LFB 
SAVAITE DAINAVOJE 

IJT3 centro valdyba, vado
vaujama Juozo Mikonio, 
rugpjūčio 3 d. 6:30 v.v. 
oficialiai atidarė 30-ją poilsio 
ir studijų savaitę pirmosios 
vakarienės metu. Pirm. J. 
Mikonis pasveikino suvažia
vusius bičiulius ir bičiules į šį 
gražų gamtos kampelį, prime
nantį Lietuvą. Komendantas 
Vytautas Brizgys su švilpuku 
lūpose palaikė stovyklos tvar
ką. Čia dalyvavo ir kiti valdy
bos nariai: informacijos vedė
jas Vincas Akelaitis, finansų 
tvarkytojas Jonas Vasaris. Po 
vakar ienės apsi tvarkius 
k a m b a r i u o s e visi buvo 
pakviest i į susipažinimo 
vakarą 9 vai. posėdžių kamba
ryje prie vyno ir sūrių. Laikas 
netruko prabėgti, draugiškai 
besikalbant su seniai bematy
tais bičiuliais. 

Rugpjūčio 4 d. darbotvarkė 
prasidėjo 8 v. rytinėmis 
pamaldomis įprastoje vietoje. 
Stovyklos kapelionas kun. 
Viktoras Dabušis aukojo šv. 
Mišias ir pasakė dvasią stip-

x Sol . Roma Mastienė, 
Hinsdale, 111., J. ir L. Damaus
kai, Chicago. 111.. Ona Miku
ta, Omaha, Nebraska, grąžin
dami laimėjimų šakneles, 
pridėjo ir po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. O. Mikuta 
palinkėjo daug aukų surinkti 
ir jai pačiai laimę turėti. 

x L a i m a D e g u t i s , 
Prospect, 111., mūsų nuoširdi 
dienraščio rėmėja, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū už mielą 
paramą. 

x A n t a n a s Š e d u i k i s , 
Brockton, Mass., mūsų arti
mas bendradarbis, grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Po 15 dol. atsiuntė 
Stasys Predkelis, Chicago, 111., 
Vilius Juška, Winter Haven. 
Fla., A. Pivoriūnas, Port 
Colborne, Ont., Kanada. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x Balfo gegužinė įvyks 
rugpjūčio 17 d., sekmadienį. 
Jaunimo centro patalpose. 
Pradžia 12 vai. Kavinė veiks 
nuo 10 vai. ryto. Visi kvie
čiami. <pr.) 

x Reika l ingas s ą ska i 
t in inkas (bookkeeper) dirb
ti pilną laiką. Turi mokėti 
naudoti rašomąją mašinėlę. 
Skambinti Mutual F e d e r a l 
Savings, tel. 847-7747. 

(pr.) 
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x P a d ė k a . Nuoširdžiai 
dėkojame p. Vytui Miceikai, 
Miska's Select Liąuors krau
tuvės savininkui, už paauko
tus įvairius gėrimus mūsų 
ruoštos gegužinės proga, taip 
pat p.p. Aldonai ir Juozui 
Ankams. Baltic Bakery savi
ninkams, už didelę dalį vaišių 
stalui paaukotų gėrybių, paga
mintų jų vadovaujamoje 
kepykloje. Lietuviškas ačiū vi-
soms-visiems talkininkams, 
savo triūsu ir pagalba prisi
dėjusiems prie šaunaus gegu
žinės pasisekimo. Padėka ir 
viešnioms bei svečiams už 
dalyvavimą ir mūsų veiklos 
parėmimą. 

Lietuvos Dukterų dr-jos 
cpntro valdyba Chicagoje 

(p r.) 

x S t a s y s A n t o n a i t i s , 
Chicago, 111., Vytautas Rauli
naitis, Palos, Hills, 111., E. PaŠ-
kauskas, Providence, R.I., 
Anonymous, Hamilton, Ont., 
Kanada, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. dienraščio 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

x H. T r a p i k a s , John Arbai-
tis, Jadvyga Švarcius, O. 
Bruškys, Our I>ady of Vilna 
Parish, A. Venckus, visi iš 
Chicagos, J. Balbntas, Cleve-
land. Ohio, Janina Tallat-
Kelpša. Cleveland, Ohio, Vitas 
Abramavičiu8, Worcester, 
Mass., Julia P. Oreska. Light-
house Point. Fla., P. Savic
kas, Dearbom. Mich.. P. 
Karelis, Chicago, 111., D. Juzai 
tis, San Francisco, Cal., įvai
riomis progomis atsiuntė po 10 
dol. aukų T *bai dėkojame. 

rinantį pamokslą. Tada po 
mišių visi rinkosi į kalnelį, kur 
jau paruoštos vėliavos laukė 
pakėlimo. Juozas Kojelis, LFB 
tarybos sekretorius tarė trum
pą žodį, o pakeliant vėliavas 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas. Po pusryčių visi skubi
nosi į posėdžių kambarį 
išklausyti pirmosios paskai
tos. Su prelegente Dalila Mac
kialienė supažindino dr. Vyt. 
Majauskas, iškeldamas jos 
teatrinę veiklą, ypač pabrėž
damas jos sėkmingą teatro 
darbą Los Angeles lietuvių 
tarpe. Režisierė D. Mackia
lienė kalbėjo tema „Lietuvos 
teatras okupacijų metais". 
Priminė, kad pirmasis dramos 
spektaklis įvyko 1920 m. Tai 
laikoma Lietuvos teatro pra
džia. Tačiau ji savo dėmesį 
atkreipė į Lietuvos teatro 
nelengvas sąlygas vokiečių ir 
rusų okupacijos me ta i s . 
Nušvietė Lietuvos dramos, 
operos ir baleto teatrų eitąjį 
kelią, siekiant meno aukš
tumų. Teatrai veikė Kaune, 
paskui Vilniuje. Ypač neleng
vas darbas buvo režisieriams, 
norint pras tumti nor imą 
veikalą, taikantis prie okupan
tų cenzūros. Priminė, kad 
dabartinis Vilniaus teatras 
yra įsikūręs naujai pasta
tytuose moderniuose rūmuose. 
Kai kurie veikalai yra vai
dinami ir rusų kalba, ypač 
gastrol iuojant po sovietų 
sąjungos miestus. Solistų ir 
baleto šokėjų tarpe yra nema
žas procentas rusų. 

Taipgi ji apibūdino ir kitus 
teatrus: Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio ir Šiaulių. Didelis 
skaičius spektaklių duodami 
Klaipėdos teatre rusų kalba, 
nes ten yra daug rusų kolo
nistų. Dar paminėjo folkloro 
saviveiklininkų teatrus įvai
riuose mažesniuose miestuose 
ir miesteliuose. Jie reikšmingi 
tuo. kad iškelia mūsų kaimo 
papročius, skirtingus įvai
riuose vietovėse. Jie turi didelį 
pasisekimą žiūrovų tarpe. 
Paskaita buvo gerai paruošta 
ir labai naudinga. 

Po pietų laisvalaikio metu 
dauguma nuskubėjo pr ie 
ežero: vieni vandeny atsivė
sinti, kiti saulėje pasideginti ir 
taip sulaukė pavakarių atve
žant į vėsią pastogę. Baigus 
užkandžiauti , J . Mikonis 
paskelbė, kad 4:30 vai. čia pat 
bus Apolinaro Bagdono 
p a s k a i t a . S u s ė d u s p r i e 
didžiųjų stalų, A.P. Bagdonas 
pranešė, kad jis kalbėsiąs 
tema „Senoji lietuvių reli
gija". Pradžioje supažindino 
su baltų religija apskritai, 
pacitavęs Adomo Bremeniečio 
posakį, paskelbtą 1075 m. apie 
sembų religiją šiais žodžiais: 
„Homines humanissimi, tai 
žmoniškiausi žmonės, būtų 
galima juos tikrai pagirti, 
jeigu jie išpažintų, Kristų". Po 
to ilgiau sustojo prie lietuvių 
religijos, apibūdindamas jų 
dievus ir deives, daugiausia 
remdamasis senųjų kroni
kininkų atsiliepimais. Reikš
mingi yra lenko Dlugošo. 

lietuvio Praetorijaus apibū
dinimai. Nemažiau reikš
mingi yra ir dr. Jono Balio bei 
dr. Algirdo Greimo lietuvių 
m i t o l o g i j o s t y r i n ė j i m a i . 
Išvadoje senąją lietuvių reli
giją galima apibūdinti kaip 
dvasių religiją. 

Po vakarienės stovyklauto
jai susirinko kieme prie Balto
jo namo, Audriui Polikaičiui 
akordeonu pritariant, dar ilgai 
dainavo įvairias populiarias 
dainas ir daineles, o jų aidus 
kartojo už ežero stūksą tylūs 
apsnūdę medžiai. 

Rugpjūčio 5 d. pradėta šv. 
Mišiomis 8 vai. ryto. Kapelio
nas savo žodyje iškėlė Kris
taus dievišką prigimtį, paci
tavęs šv. Pauliaus ištrauką iš 
laiško kolosiečiams. 

Po pusryčių visi rinkosi į 
salę. Ten J . Mikonis prog
ramai vesti pakvietė J . Kojelį, 
kuris supažindino klausytojus 
su šios dienos prelegentu dr. 
Augustinu Idzeliu. J i s jauno
sios kartos atstovas, visus 
mokslus baigęs JAV-se, gavęs 
doktora tą i š geografijos, 
dėstęs apie 10 metų aukš
tosiose mokyklose. Dabar 
nutarė pakeisti preofesiją ir 
pasirinko studijuoti teisę. Atei
tininkas nuo jaunų dienų. 
Paskaitos tema buvo „Išei
vijos pristatymas Sovietų 
spaudoje 1985 ir 86 m. 

Prelegentas pradėjo šiais žo
džiais: „Išeivija — realybė, 
kurios sovietai negali igno
ruoti". Nors mūsų išeivių 
mažas skaičius, bet kokybė 
aukšta. Jie sunkiai dirbo, kol 
įsikūrė, bet jų vaikai įsitvir
tino šio krašto gyvenime. 
Svarbus yra ryšių palai
kymas su kraštu. Q jis reiš
kiasi laiškais, apsilankymais, 
dovanomis. Yra net 8 agen
tūros, kurios organizuoja 
keliones į Lietuvą. Per metus 
tam tikslui išleidžiama 3-4 
milijonai dolerių, daugiausia 
kelionėms ir dovanoms. 

Inturistas tarpininkauja ir 
perveža apie 20,000 žmonių 
per mėnesį. Tas ryšių palai
kymas turi didelę įtaką į Lietu
vos gyventojų masę. Jie infor
muojami a p i e gyvenimą 
vakaruose. Todėl sovietams 
rūpi atsverti tą įtaką savo 
kontra propaganda. Pasirodė 
Lietuvos spaudoje apie 80 
straipsnių, liečiančių išeiviją 
— jos politinę ir kultūrinę 
veiklą. Daug rašė apie Lais-

Carol Novak-Novickas sveikina 
SLA 100 metų proga. 

Nuotr. M. Nagio 

1 vės išvyką Baltijos jūra. kurią 
smerkė ir niekino. „Tiesa" tuo 
reikalu išspausdino daug 
straipsnių, ypač smerkdama ir 
užsipuldama Štromą bei Venc
lovą. Šmeižė Vliką, vadino jį 
JAV saugumo įrankiu. Ypač 
tuo pasižymėjo Jakovskis ir 
Bagdonavičius. J ie visą išei
vijos veiklą sieja su tarnyba 
JAV saugumui. Sovietus bai
do kolektyvinis nacionaliz
mas, pvz. Pabaltijo iškėlimas, 
nepatinka nė Assoc. of Baltic 
studies organizacija. Puola 
Laisvosios Europos radiją. 
Ypač juos jaudina lietuviš
kųjų transliacijų perkėlimas 
iŠ Laisvės radijo į Laisvosios 
Europos transliacijų stotį. Jie 
vyresniuosius vadina nacių 
kolaborantais. Nepuolamas 
tik Amerikos balsas, nes iš ten 
jiems mažesnis pavojus. 

Pastaruoju laiku straipsnių" 
skaičius padaugėjo. Juos jau
dina demonstracijos ir Lais
vosios Europos radijas, kurį 
jie labiausiai trukdo. Puldami 
naudoja šmeižtus ir satyrą, 
visai apeidami esminius 
klausimus. Eilinis Lietuvos 
pilietis gali pagalvoti, kad išei
vijos veikla yra svarbi ir 
pačiai Amerikai. Jie norėtų 
ryšių palaikymą pasukti į kul
tūrinę, literatūrinę sritį, išjun
giant politiką. Atvykę 3 atsto
va i į Š v i e s o s - S a n t a r o s 
suvažiavimą prašė nekelti 
provokacinių klausimų, nelies
ti Bažnyčios padėties ar rusi
fikacijos. Sovietai išleido 
knygą anglų kalba apie nacių 
okupaciją Lietuvoje, kur iške
liami komunistai ir žydai, 
kaip vieninteliai rezistentai 
prieš nacius. 

Po paskaitos buvo dar 
keletas klausimų bei papil
dymų, kur įsijungė K. 
Ambrozaitis, J. Kojel ; M. 
Lenkauskienė, V. Dabušis, J. 
Baužys, ir kt. Po neilgos per
traukos buvo jau ir pietų lai
kas. Sulaukta svečių iš toliau, 
būtent atvyko dr. Vyt. Var
dys. Popietinis laisvalaikis 
buvo i šnaudo tas poilsiui 
paežerėje. 

Po pavakarių pastogėje 
vyko laisvi pokalbiai, kuriems 
vadovavo Algis Raulinaitis. 
Iškilo anketos klausimas. 
Išryškėjo, kad žiniaraštį leis 
LFB taryba, o centro valdyba 
savo ruožtu ryšių palaikymui 
leis savo biuletenius ar aplink
raščius. „I Laisvę" redak
torius J. Baužys prašė siųsti iš 
visų sambūrių savo veiklos 
aprašymus, kurių jis mažai 
tegaunąs. Nusiskųsta, kad 
„ D r a u g a s " n e n o r i dėti 
nuotraukų iš LFB veiklos. Po 
šių diskusijų visi skirstėsi į 
kambarius laukti vakarienės. 

Po vakarienės 8:30 vai. 
sambūrio dalyviai, vadovau
jant dr. K. Ambrozaičiui 
suruošė vakaronę, kuri buvo 
skirta kelioms sukaktims 
prisiminti. Dr. K. Ambrozaitis 
savo žodyje priminė, kad ši 
LFB stovykla yra jau tris
dešimtoji. J is pabrėžė, kad, 
nors mūsų akys daugiau 
nukreiptos į dabartį ir ateitį, 
naudinga prisiminti ir svar
besnius praeities įvykius. 
Toliau kalbėjo J. Baužys, 
pabrėždamas, kad 1986 metais 
yra daug sukakčių. 100 metų 
sukanka nuo trijų svarbių 
asmenybių gimimo, būtent 
prof. St. Šalkauskio, prof. 
Prano Dovydaičio ir pirmojo 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų kario Lukšio. Trys skir
tingi žmonės ir tręjopi jų 
darbai mūsų tautos gyve
nime. Toliau 45 metų sukaktis 
nuo pirmųjų masinių lietuvių 
trėmimų į Sibirą ir tiek pat 
metų nuo didžiojo sukilimo 
1941 m. 

Toliau aktorė D. Mackia
lienė deklamavo tremtinio 
laiškų ištraukas. Po to dr. K. 
Ambrozaitis smulkiau paaiš
kino apie tą didįjį 1941 m. 
sukilimą ir pasiruošimą jam 
sėkmingai įvykdyti. Po jo kal
bos Apolinaras Bagdonas pa
skaitė tris patriotinius savo 
kūrybos eilėraš6us. Po trum
pos pertraukos, pasivaišinus 
sūriu ir vynu, dr. K. Ambro
zaitis parodė skaidres iš 
Kennebunkporte ir Dainavoje 
vykusiu LFB studijų savnicių. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— P a s a u l i o Lie tuvių 
J a u n i m o sąjungos suruoš
toje Politinėje konferencijoje 
Washingtone buvo jaunimui 
įteikti du leidiniai, kurie juos 

- supažindins su OSI problema. 
Dalyviam „Lietuvių spaudos 
žvilgsnis į OSI" parūpino 
Americans for Due Process. 
Aukos iš Brighton Parko, 
Washingtono ir St. Peters-
burgo LB-nės apylinkių ir apy
gardų įgalino jaunimą sau 
parsivežti adv. "*. Žumbakio 
parašytą knygą „Soviet 
Evidence in North American 
Courts". Konferencijos metu 
OSI temą pristatė ADP Koor
dinatorė Rasa Razgaitiei'.ė iš 
New Yorko ir kartu parodė 
ADP susuktą video-juostelę 
apie liudijimus, kuriuos OSI 
priima iš už geležinės uždan
gos. 

— C o l o r a d o Lie tuvių 
Bendruomenės apylinkės lei
džiamame biuleteny „Žynyje" 
Evelina Masiokienė duoda 
trumpą straipsnelį apie lietu
vių kalbos kilmę. Ji pasiremia 
prof. A. Klimo ir prof. J . Ereto 
darbais, bet sutraukia aiškiai 
ir išsamiai, tinkamai tiems, 
kurie apie lietuvių kalbą 
mažai težino. 

ANGLIJOJE 

— Londone, surengtame 
trėmimų į Sibirą minėjime 
dalyvavo įvairių tautų atsto
vai ekumeninėse pamaldose. 
Pamaldos buvo St. Martin 
bažnyčioje, kur rengė Pabal-
tiečių taryba. Pamokslą sakė 
katalikų kunigas čekas J. 
Lang, SJ, maldas skaitė tos 
bažnyčios vikaras kun. G. 
Brown, latvių ortodoksų kun. 
A. Černejs, latvių katalikų 
kun. P. Cirsis, SJ, lietuvių 
katalikų klebonas kun. J. 
Sakavečius, MIC, latvių Hute 
ronų kun. R. Mužiks ir estų 
liuteronų kun. J. Taul. Giedo
jo visų trijų pabaltiečių cho
rai. 

— A. a. Vladas Karanaus-
kas , 74 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė gegužės 1 d. 
Ketteringe Lietuvoje gyveno 
Radvilišky. Nuliūdime liko 
žmona, dukra — JAV-bėse. 
sūnus — Australijoje. 

— A. a. P e t r a s Matulevi
čius mirė gegužės 2 d. Brad-
forde. Velionis buvo gimęs 
1903 vasario 12 d.. Ilgiausiai 
gyveno Kaune ir dirbo kariuo
menės generaliniam štabe. Į 
Angliją atvyko 1947 m. ir apsi
gyveno Škotijoje ir dirbo ūky
je. Vėliau persikėlė į Brad-
fordą. Aktyviai reiškėsi 
Lietuvių sąjungoje, „Vyčio" 
klube, dainavo „Atžalyno" 
chore. Už velionį šv. Mišias 
atnašavo kan. V. Kamaitis. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė 
A. Bučys. 

— Lie tuvių J a u n i m o 
sąjungos Anglijoje valdybą 
šiais metais sudaro: pirminin
kas Gerardas Jakimavičius, 
sekr. Regina Puodžiūnaitė, 
ižd. Algirdas Motuzą, poli
tiniams reikalams Andrius 
Blinstrubas, ryšininkas Algis 
Kuliukas ir „Lynes" redak
torius Vidas Puodžiūnas. 

Komentavo pats d r. K. Ambro
zaitis. Ekrane pamatėme 
nemaža tų veidų, kurie jau iš 
mūsų tarpo iškeliavę į kitą 
geresnį pasaulį. 

A.P. Bagdonas 
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