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„Aušra", Nr. 52 (92) 
Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Jo nurodytu keliu 
(Tęsinys) 

Kristus nesiūlė savo tautai 
vaistų nuo „kosulio", bet davė 
nuo džiovos, nes ji, lygiai kaip 
ir visa žmonija, sirgo džiova — 
dvasinio tamsumo, neapykantos 
ir smurto džiova. Jis pirmiau
siai davė šiuos vaistus savo 
tautai, ragino ją pirmą išgyti ir 
gydyti kitas tautas. Deja, 
tauta atmetė Kristaus siūlomą 
pagalbą — Evangeliją ir panie
kino garbingąją jos skelbimo 
misiją... 

Laimei, ne visi izraelitai 
nusigręžė nuo Kristus Evange
lijos. Apaštalai ir kai kurie kiti 
žmonės priėmė ją, jos dvasia 
gyveno ir ją skelbė kitiems. Jų 
skaičius nuolat augo, ir 
pasaulis, nežiūrint tūkstančiais 
įsisenėjusių ydų, pajutc 
išganingą Evangelijos įtaką. 
Roma, iš kurios j visas kaimy
nines šalis sklido t au tų 

pavergimas, dabar, Kristaus 
apaštalų pastangomis, tapo cen
tru, iš kurio į visą pasaulį sklin
da Evangelijos tiesa ir dvasia — 
tikrasis žmonijos išsilaisvi
nimas iš didžiųjų jos negalių. 

Trokšdami savo tautai gero
vės ir laimės, turime tad remti 
Kristaus Bažnyčią. Popiežių, 
ske lb ianč ius Evangeli ją: 
privalome patys vis tobuliau 
pažinti ir įgyvendinti meilės 
Evangeliją, kuri naikina neapy
kantos, smurto, gobšumo, išnau
dojimo, engimo bacilas ir lemia 
sveiką dvasinį žmonijos gyve
nimą; reikia nešti evangelinę 
gyvenimo sampratą ir jos dvasią 
į visus religijos ir pasaulio 
postus, organizacijas ir instituci
jas; reikia remti pasaulietinius 
sąjūdžius, valdžias ir partijas, 
kurios neprieštarauja Evangeli
jai ar net jos principais grindžia 
savo vidaus ir užsienio politiką. 

(Bus daugiau) 

Katalikai pasaulyje 
MEILĖS APAŠTALĖS 

Žmonių meilės apaštale 
motina Teresė iš Kalkutos, 
kalbėdama Scrantono univer
sitete, Pennsilvanijos valstijoje, 
nauju kvietimu kreipėsi} geros 
valios žmones, ragindama mels
tis, kad kiekvienas jau gimęs ar
ba dar negimęs vaiką? būtų 
mylimas ir trokštamas. Tai jau 
antras motinos Teresės vizitas 
Scrantone, kurio gyventojų 
daugumą sudaro katalikai, 
pasižymėję savo nusistatymu 
prieš negimusios gyvybės 
žudymą. 

Motina Teresė aptarė abortą 
kaip didžiausią meilės naikin
toją. Kreipdamasi į kūdikio 
laukiančias, bet jo nenorinčias 
moteris, motina Teresė jas 
kvietė kūdikiui gimus jį 
atiduoti jos įsteigtos seserų 
vienuolijos globai. „Aš noriu to 
vaiko, nežudykite jo!" Kiek
vienas dar negimęs kūdikis, 
pridūrė ji , yra skirtas dideliem 
darbam. Kiekvienas vaikas 
trokšta mylėti ir būti mylimas. 

Motinos Teresės vadovaujama 
žmonių meilės apaštalių vie
nuolija buvo įkurta 1948 m. 
Indijoje ir dabar turi daugiau 
negu tr is šimtus dvidešimt 
centrų septyniadešimt penkiuo
se pasaulio kraštuose. Šiuose 
centruose yra globojami 
vargšai, ligoniai, visuomenės 
apleistieji. Pastaruoju metu 
buvo įkurtas naujas centras 
Nevv Yorke, kuriame yra globo
jami sergantys AIDS liga. Du 
kiti panašūs centrai bus ar
t imiaus iu laiku įkurt i 
Washingtone ir San Franciske. 
Motina Teresė tiki, kad galės 
įkurti jos vadovaujamos vie
nuolijos centrą taip pat ir 
Sovietų Sąjungoje bei Kinijoje. 

VASARIO 16-JI ŠILUVOJE 

Maldos diena už Lietuvą 
Šiluvoje vasario 13 d., 
šeštadienį, praėjo gilaus su
sitelkimo i r maldingumo dvasio
je. Nepaisydami milicijos ir sau
gumo pareigūnų trukdymų, 
spaudos agentūrų žiniomis, į šią 
Marijos šventovę susirinko apie 
tūkstanti maldininkų iš visos 

Lietuvos. Daugelis neturėjo 
galimybės pasiekti Šiluvą, nes 
valdiškiems autobusam buvo 
uždrausta važiuoti t a kryptimi. 
Taksi vairuotojam Raseiniuose 
buvo draudžiama vežti kelei
vius į Šiluvą. Tarp Šiluvos 
maldininkų buvo ypač daug 
jaunimo. Saugumiečiai stebėjo, 
fotografavo ir filmavo maldi
ninkų minią, bet pamaldų ir 
procesijos netrukdė. Daugelyje 
automobilių buvo padaryta 
krata. 

GRIAUNAMOS 
BAŽNYČIOS 

Krikščionių teisių gynyba 
besirūpinančios tarptaut inės 
ekumen inės organizaci jos 
„Chr i s t i an Sol idar i ty 
International" skyrius Austrijos 
sostinėje Vienoje atviru laišku 
kreipėsi į Rumunijos vyriausybę 
kviesdamas nutrakt i bažnyčių 
naikinimą Rumunijoje. Bažny
čių griovimą organizacija laiko 
kaip antikultūrinį ir antireli
ginį veiksmą. Laiške, kurio 
nuorašas buvo pa s ių s t a s 
Jungtinių Tautų Organizacijai, 
su giliu susirūpinimu atkrei
piamas dėmesys, kad Bukarašte 
jau yra nugriautos kelios di
delės istorinės ir kultūrinės 
reikšmės senovinės bažnyčios 
toje vietoje, kur y ra pradėtas 
s ta ty t i nau jas ra jonas — 
politinis centras. Pagal valdžios 
projektą numatoma sugriauti ir 
s tač ia t ik ių p a t r i a r c h a t o 
katedrą. 

Afganistano laisvės 
kovotojai sudaro 

vyriausybę 
Jie pasirūpins Sovietų dalinių saugumu 

Vysk. Paulius Baltakis, antras iš dešinės, priima Atstovų rūmų pažymėjimą iš speakerio Jim 
Wright. kad jis buvo kapelionu, kai JAV Atstovu rūmai minėjo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 70 metų sukaktį Vasario 16 d. Wash;r,gtone. Kairėje — Atstovų rūmų nuolatinis 
kapelionas dr. James D. Ford, o dešinėje — kongresr.-^nas Frank Annunzio, kuris suorganizavo 
Vasario 16 stos paminėjimą Atstovų rūmuose. Atstovų rūmų nuotrauka 

Lietuvoje, kaip Stalino laikais 
Vilnius, vasario 23. Lietuvių 

Informacijos Centro žiniomis, 
vasario 22 iš Lietuvos Gorba
čiovui buvo pasiųsta protesto 
telegrama prieš grubius žmonių 
užpuolimus Vilniuje. 

Vienas iš užpultųjų buvo 
pasižymėjęs Vilniaus Dramos 
teatro dailininkas Vytautas 
Jančiauskas, kurį vasario 13 
milicija griebė gatvėje, jam 
beperkant gėlių. Jam ant galvos 
užmovė guminį maišą, įgrūdo į 
mašiną, ten primušė ir nuvežė 
į nežinomą patalpą. Toj patal
poj uniformuotas milicininkas 
koridoriuje jam nukirpo 
plaukus, trenkė per veidą su 
šiurkščia pirštine (nugrozdino 
veidą), ir taip smarkiai davė j 
galvą, kad Jančiauskui iššoko 
du guzai, dabar šašai. Jį 
pasodino į tamsią kamerą, kur 
išlaikė 4 paras be valgio, tik 

davė vandens gerti. Jančiauskui 
pasakė, kad pats pavojin
g i a u s i a s i r d i d ž i a u s i a s 
Lietuvos pr iešas y ra Nijolė 
Sadūna i t ė . Vasario 17 jam vėl 

Ok. Lietuvoje mirė 
kunigai K. Gilys ir 

J. Juodagalvis 
Vasario 11d. Palangoje mirė 

emeritas a.a. kun. Kazimieras 
Gilys. Velionis buvo gimęs 1907 
m. sausio 1 d. Kunigu įšventin
tas 1934 m. gegužės 26 d. 

.uždėjo maišą ant galvos, jį 
apstumdė, kažkur ta i vėl 
nuvežė ir išmetė. Jančiauskas 
per dvi su puse v? landas par
grįžo namo į Vilnia. Jis, be to, 
buvo praeitais metais saugumo 
pr imuš tas už dalyvavimą 
rugpjūčio 23 d. demonstracijoj. 

Ligoninės pilnos sužeistųjų 

Ki tas užpultasis. Algis 
Vaišnoras, buvo sulaikytas ir 
primuštas vasario 16 kartu su 
šimtais kitų. Vaišnorą paėmė po 
Vasario 16 vakarinių pamaldų 

•Sv. Mikalojaus bažnyčioje, kur 
laukė milicininkų — draugovi
ninkų kordonas: žmonės turėjo 
eiti per milicininkų - draugo
vininkų taką, iš kurio pa
vienius asmenis bauginimo 
tikslui griebė. Vaišnorą nuvilko 
į mašiną ir ten jį primušė, jam 
šonkaulius laužė. 

Vasario 16 žiauriai sumušė 
filologijos mokslo kandidatą 
Algi Vaišnorą ir Joną 
Volungevičių, taip pat šimtus 
kitų. Vasario 14. 20-21 d. prieš 
įstatymą namų arešte buvo 
sulaikyti Sadūnaitė, Terleckas, 
Bogušis ir Cidzikas. Vasario 21 
suėmė Andriu Tučkų. Joną 
Protusevičių ir daugelį kitų. 
Ligoninės perpildytos sužeis
tais. 

Islamabadas. — Afganistano 
Rezistencijos vadai, susirinkę 
Pakistane, priėmė griežtas 
taisykles Afganistano konflik
tui išspręsti, pranešdami, kad 
jie sudaro laikinąją vyriausybę, 
kurioje bus asmenys, nusistatę 
už visišką Afganistano 
nepriklausomybę. 

Peshawaro mieste septynių 
laisvės kovotojų grupių vadai 
pranešė, jog ši vadovybė pakeis 
dabartinę prosovietinę Na-
jibųllah administraciją dar prieš 
tai, kai turės būti pasirašytas 
susi tar imas, kur io nori 
Jungtinės Tautos. „Laikinoji 
vyriausybė, kur i turės 
pasirašyti Genevos susitarimus, 
bus pilnai atsakinga už Sovietų 
kariuomenės išvežimą", sako 
partizanų vadai. 

„Kabulo marionetinis režimas 
yra prieš visus įstatymus", 
pasakė Yunus Khales, Afganis
tano Rezistencijos vadas, 
atmesdamas koalicinės vyriau
sybės su komunistais sudarymą, 
kurių dėka teka afganų kraujas 
upeliais". Tačiau rodydamas 
Maskvai tam tikrą gestąjis 
pasakė, jog „laikinoji vy
riausybė laikysis nepriklau
somos užsienio politikos linijos 
ir palaikys draugiškus ryšius su 
kitais kraštais, o ypač su savo 
kaimynais". 

Vyriausybės sąstatas 
Išleistame komunikate 

rašoma, jog laikinoji vyriausybė 
bus sudaryta iš 28 narių, kurių 

Pasveikinimas Estijai 
Vilnius. — Vasario 23 d. 

Daugelį metų dirbo įvairiose Lietuvių Informacijos centrui 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Nikaragvos laisvės kovotojai 
Contras užpuolė stotį, kurioje 
yra įrentas komunikacijos cen
tras ir nutraukė bet kokį ryšį 
tarp sostinės ir šiaurinės krašto 
dalies, praneša Sandinistų Gy
nybos ministerija. 

— New Delhi, Indijos sosti
nėje, ministeris pirm. Gandhi 
pranešė parlamentui, kad Indi
ja sėkmingai išbandė savo 
pirmąją branduolinę raketą. In
dija dabar bus penktoji valstybė 
turinti šios rūšies raketas šalia vieną pusę atstovaus mujahed-
Amerikos, Sovietų Sąjungos, d e e n — partizanai, septyni bus 
Prancūzijos ir Kinijos. 

— Sovietai atleido iš pareigų 
Kaukazo regiono Komunistų 
partijos vadą Boris Kevorkov ir 
jo vieton paskyrė armėną 
Genrich Pogosyan. Armėnų 
demonstracijos tęsiamos, o 
Sovietai į Yerevaną atsiuntė 
tankus ir raudonarmiečius, kad 
išvaikytų protestuojančius. 

— Vals tybės sekr . G. 
Shultzas iš Briusselio atvyko į 
Jeruzale ir veda pasitarimus su 
Izraelio vadais Vidurinių Rytų 
taikos klausimais. 

— Wash ing tone prez. 
Reaganas kalbėdamas užsienio 
televizijoje, pasakė, kad Ameri
ka apsaugos Europą, nes 
„puolimas Miuncheno bus tas 
pats kaip ir užpuolimas Chica-
gos". Jo kalba buvo perduota 45 
miestams Europoje, 12-kai 
miestų Afrikoje ir 6-iems 
Viduriniuose Rytuose. 

pabėgėlių atstovai, dabar 
gyveną Pakistane,ir kiti septyni 
bus musulmonai afganai, esą 
Kabule, afganų sostinėje. Jų 
pavardės nebuvo paskelbtos, bet 
laikinosios vyriausybės galva 
turėtų būti Yunus Khales, pra
neša korespondentai. 

Laikinoji vyriausybė valdytų 
kraštą 16 mėnesių: 10 mėnesių 
būtų skirta Sovietų pasitrau
kimui ir 6 mėnesiai būtų skirti 
rinkimų pasiruošimui. Speciali 
komisija paruoštų rinkimus 
nuolatinei vyriausybei išrinkti. 
Jai padėtų taryba iš 75 asmenų, 
kurią sudarytų 56 provincijų 
atstovai ir 19 musulmonų, inte
lektualų ir technokratų. 

Nėra komunistų atstovų 

Vienas Azijos diplomatas 
mano. jog ši griežta linija nebus 
priimta Kabule. Tai Irano tipo 
vyriausybė, kurioje nėra 
Komunistų partijos atstovų. 

Komunikate pareiškiama, 
kad „Afganistanas bus islamiš
ka valstybė, kurios pagrinde 
bus Koranas ir pranašo Maho
meto mokymas". Diplomatų 
nuomone, „iraniška linija yra 
laimėjusi ir fundamentalistai 
dominuoja". Stebėtojai mano, 
kad vakariet iško st i l iaus 
demokratija ten yra 
pralaimėjusi. 

Sovietų Gorbačiovas pasakė, 
jog Raudonoji armija Afganis
tane pradės atsitraukti gegužės 
15 d., jei Genevoje bus pasi
rašytas susitarimas tarp Af
ganistano ir Pakistano iki kovo 
15 d. 

„Išleiskite mane 
iš psichiatrinės ligoninės 

— Chicagoje pradėjo rodyti 
vienšališką filmą, kuris yra 
paruostas Nikaragvos Sandinis
tų. Filmo pavadinimas: „Fire 
from the Mountain". 

— Panamoje prez. Eric Ar
tūro Delvalle atleido iš pareigu 
kariuomenės vadą generolą 
Mamel Noriegą, kurį Amerika 
apkaltino narkotikų prekyba. 
Jo vieton prezidentas nominavo 
Gynybos pajėgų viršininką Mar-
cos Justines. Bet Justines nesu
tiko, sakydamas, kad jis yra lo
ja lus Noriegos š a l i n i n k a s . 
Panamos policijos viršininkas 
pulk. Leonidas Mačias, kuris 
kartu yra Gynybos taryboje, 
sako, kad pats prezidentas bus 
pašalinta* iš pareigų. 

parapijose, bet nuo 1979 m. bu
vo ligonis ir gyveno Palangoje. 
Palangoje ir palaidotas. 

Vasario 12 d. buvo palaidotas 
Vilniaus Šventosios Dvasios 
parapijos vikaras a.a. kun. 
Juozas Juodagalvis Velionis 
buvo gimęs 1907 m. vasario 11 
d. Vilniaus krašte. Studijavo 
Kaune ir Romoje. Karo metu 
buvo Kunigų seminarijos 
Vilniuje ekonomas. Dabar jau 
buvo ligonis, bet stengėsi eiti 
kunigo pareigas. Įšventintas 
kunigu 1939 m. kovo 4 d. Palai 
dotas Vilniuje. 

Tai jau trečias ir ketvirtas 
šiemet ok. Lietuvoje miręs kuni
gas. Telšių vyskupijoje daugiau 
kaip 60 parapijų, Vilniaus arki
vyskupijoje daugiau kaip 20 

telefonu pranešė iš Lietuvos, 
kad per Maskva buvo pasiųstas 
lietuvių sveikinimas Estijai jos 

— VVashingtone liudydamas 
Kongreso komitete buvęs 
Valstybės sekretorius Henry 

70 m. nepriklausomybės Kissinger pasakė, jog Amerika 
šventės, vasario 24 d., proga. 
Pateikiame tekstą verstą iš 
rusų kalbos. 

Nuoširdžiai -veikiname su 
Estijos nepriklausomybės 
70-mečiu. Mes iietuviai esame 
susižavėję estų liaudies kova už 
Aukščiausiojo Dievo suteiktą 
teisę kiekviena; tautai būti lais
vai. Estų taut.nis orumas yra 
visoms sovietų tautoms sektinas 
pavyzdys. Tegyvuoja suvereni, 
nepriklausoma Estija, kuri, 
tikime, bus lygiateisė SNO 
narė. 

Pasirašė Jadvyga Bieliaus
kienė, Nijoie Sadūnaitė, 

neturėtų vesti derybų ilgųjų 
distancijų raketų sumažinimo 
reikalu tol, kol nebus susitarta 
sumažinti konvencionalines 
pajėgas. 

— Washingtone federalinio 
rezervo tarybos viršininkas 
Alan Greenspan pasakė, kad 
šiais metais nenumatomas eko
nominis atoslūgis, nors 
ekonomija šių metų pradžioje 
rodo tendenciją mažėti. 

Pečeliūnas, Alfonsas Bumbulis, 
Antanas Terleckas, Petras Cid
zikas, Bronius Poškus. Leonas 
Laurinskas , Algis Vaišnoras, 

parapijų neturi savo kunigo. Vytautas Bogušis, Povilas A n a r į u s Tučkus. 

Liepoja- — Latvių baptistų ' 
religinės bendruomenės narys 
Teovils Kurna prašo laisvojo 
pasaulio visuomenės pagalbos, 
kad būtų iš laisvintas iš 
psichiatrinės ligoninės, kur 
buvo įkalintas dėl savo religinių 
įsi t ikinimų. Apie latvio 
krikščionio tragišką likimą 
praneša Didžiojoje Britanijoje 
veikianti Kestono kolegija. 56 
metų amžiaus latvis baptistas 
Teovils Kurna buvo suimtas 
1980 m. liepos mėnesį už tai, 
kad Rygoje praeiviam dalino 
religinio turinio lankstinukus. 
Dėl to gydytojų komisija Rygoje 
nustatė, kad jis esąs psichiniai 
nesveikas. Nuo to laiko jau sep
tynerius metus jis yra kalina
mas įvairiose psichiatrinėse li
goninėse Sovietų Sąjungoje ir 
Latvijoje, kur jam yra nuolat 
teikiami jo sveikatai žalingi 
vaistai. 

— Londone vyriausybė pra
nešė, kad Anglijos keleiviams 
nebereikės vizų keliaujant į 
Ameriką. 

— Maskvo je paklaustas 
Sovietų Užsienio ministerijos 
spaudos pareigūnas Gennady 
Gerasimovas, kiek žmonių 
demonstravo Yerevano armėnų 
demonstracijose, atsakė, kad 
mažiau negu kiek yra sovietų 
karių Afganistane. Spauda 
skelbia, kad protestuotojų buvo 
100.000, o kitą dieną dar tiek 
pat prisidėjo, kai suvažiavo iš 
kitų apylinkių 

Vaistai žaloja sveikatą 
Nuo 1984 m. jis yra kalina

mas Liepojos psichiatrinėje ligo
ninėje. Praėjusiais metais 
Teovils Kurna kreipėsi į Latvi
jos aukščiausiąjį teismą, prašy
damas, kad būtų išlaisvintas, 
bet nesulaukė jokio atsakymo. 
Laiške teismui jis taip pat 
reikalavo, kad būtų nubausti 
asmenys, kurie neteisingai — 
vien dėl jo religinių įsitikinimų 
— jį įkalino. Teovilį Kurną 
Liepojos psichiatrinėje neseniai 
pirmą kartą aplankė liuteronų 
pastorius Maris Liudvikas, ku
rio dėka buvo patirta apie ka
linamojo likimą ir apie jo 
prašymą pagalbos, kad būtų 
išlaisvintas. Kurna yra dvasi
niai stiprus, bet jam teikiami 
psichoterapiniai vaistai smar
kiai žaloja jo sveikatą. 

KALENDORIUS 
Vasario 27 d.: Fortūnatas, 

Gabrielius, Ašmantas, Vilana. 
Ginvilas, Vilmantė, Skirmantė. 

Vasario 28 d.: II Gavėnios 
sekmadienis. Ruimas, Antonia, 
Alma. Vilgardas, Romantas, Os
valdas. Silė. Žygimantas. 

Vasario 29 d.: Vilgas, Vilūne. 
Kovo 1 d.: Albinas. Antanina. 

Rusnė. Tulgaudas, Dovydas. 

ORAS 

Saule teka 6:31, leidžiasi 5:37. 
Temperatūra šeštadienį 37 1., 

sekmadienį 45 I., pirmadienį 49 
1„ antradienį 43 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. vasario mėn. 27 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lavm, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

STUDENTAI ATEITININKAI 
ŽIEMA DAINAVOJE 

Nuo mažens visas vasaras 
praleidžiu Dainavos stovykloje. 
Dainava — tai žydinčios pievos, 
didžiojo ąžuolo pavėsis, kaitrūs 
saulės spinduliai, kvepiantis 
pušynas ir gaivinantis Spyglio 
ežeras. Tačiau 1985 metais, kai 
dalyvavau moksleivių ateitinin
kų Žiemos kursuose, pirmą 
kar tą Dainavą pamačiau 
kitokią — paskendusią giliame 
žiemos miege. Žiemą Dainavos 
pievos yra apdengtos sniego 
antklode, nuo didžiojo ąžuolo 
nuogų šakų kabo blizgantys 
ledo varvekliai, o Spyglio užšalę 
vandenys laukia čiuožėjų. 

Dabar esu pirmų metų 
studentė. Nors paskutinį kartą 
dalyvavau Žiemos kursuose per 
Kalėdų atostogas, su Dainava 
nereikėjo ilgam atsisveikinti. 
Po kelių savaičių, kartu su bro
liais, važiavau į SAS 101, 
studentų ateitininkų studijų 
dienas, kurios vyko Dainavoje 
nuo sausio 29 iki 31 dienos. 

Studentai į kursus suvažiavo 
penktadienio vakare. Atvyko 
arti 50 studentų iš Toronto, 
Hamiltono, Detroito, Chicagos, 
Clevelando, Hartfordo ir Los 
Angeles. Įsikraustė į Baltuosius 
rūmus, linksmai praleidome 
penktadienio vakarą bendrau
dami su senais draugais ir susi
pažindami su naujais. 

Atsikėlę anksti šeštadienio 
rytą, sutikome jau sunkiai 
virtuvėje bedirbančius virėjus, 
Taurą Bublį ir Danių Barzduką. 
Po pusryčių, studijų dienas o-
ficialiai pradėjo Studentų atei
t in inkų sąjungos centro 
valdybos pirmininkas Vytas 
Čuplinskas iš Toronto. J i s 
pasveikino gausiai daly
vaujančius ir supažindino su 
savo valdyba, kurią sudarė: 
vicepirmininkas Darius Polikai-
tis iš Chicagos, stovyklų-kursų 
ruošėjai Gytis Barzdukas ir 
Edas Čepulis, abu iš Detroito 
(Ann Arbor), aplinkraščio re
daktorės Zita Prakapaitė ir 
Dana Dirmantai tė , abi iš 
Toronto. 

Netrukus prasidėjo pirmoji 
paskaita; skaitė Bill Hough. jau
nas advokatas iš New Yorko, 
kuris rūpinasi baltų kraštų 
reikalais. Jis daug dirba steng
damasis išgauti daugiau 
„non-recognition" proklamacijų 
iš įvairių pasaulio kraštų. Šios 
proklamacijos yra t au tų 
pasisakymai, kad jos nepripažįs
ta Sovietų okupacijos Pabaltijo 
kraštų. Nors Bill nėra lietuvis, 
jis pasakojo, kad susidomėjo Pa
baltijo kraštų reikalu, kai jo 
sesuo draugavo su latviu. Dabar 
Bill dirba su jaunais latviais, es
tais ir lietuviais, ragindamas 
juos rašyti laiškus valstybių 
vyriausybėms, kurios nėra pasi
sakiusios Pabaltijo okupacijos 
reikalu. Mes užsidegėme pa
skai t ininko entuziazmu ir 
pasižadėjome savo vietovėse 
rašyti Bill Hough pasiūlytoms 
valstybėms laiškus okupacijos 
nepripažinimo tema ir iš jų iš
gauti nepripažinimo deklara
cijas. 

Vėliau, po pietų ir trumpo 
laisvalaikio, mums kalbėjo Vik
toras Nakas, jaunas ateiti
ninkas, dirbantis Lietuvių 
Informacijos centre, Washing-
ton, D.C. Viktoras mums paaiš
kino Informacijos centro veiklą, 
kvietė mus prisidėti prie jo dar

bo VVashingtone ir ragino kiek
viena proga savo pažįstamiems 
pasakoti apie įvykius Lietuvoje, 
kurie yra aprašyti Lietuvos ka
talikų Bažnyčios kronikoje. 

Po Viktoro paskaitos įvyko 
studentų sąjungos „mini-su-
važiavimas"; jį pravedė stu
dentų atei t ininkų sąjungos 
centro valdyba. Kiekviena 
studentų draugovė davė veiklos 
pranešimus. Buvo aptarti svar
būs sąjungos klausimai. Visi 
gėrėjomės Toronto draugovės 
veikla, naujos centro valdybos 
suruoštais kursa is ir 
pasiryžome būti veiklesniais an
troje mokslo metų pusėje. 

Pasisotinę Tauro ir Daniaus 
skaniai paruošta vakariene, 
susirinkome pokalbiui apie 
Australijoje įvykusį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą. 
Pokalbį pravedė PLJ kongreso 
atstovai — Indrė Čuplinskaitė iš 
Toronto, Algis Sodonis iš Chica
gos ir Dana Grajauską itė iš 
Hamiltono. Prie pokalbio prisi
dėjo kiti dalyvavusieji Aust
ralijoje. Jie papasakojo savo 
įspūdžius ir parodė tos kelionės 
nuotraukas. 

Nors buvo vėlyvas vakaras, 
tačiau po pokalbio apie 
Australiją, spontaniškai išsivys
tė antros diskusijos — krikščio
nybės klausimu. Mes kalbė
jomės apie savo asmenišką veik
lą ir klausėme ar studentai atei
tininkai savo kasdieniniame 
gyvenime parodo, kad mūsų 
sąjūdis turi penkis principus, 
pagrįstus Dievu. Pagalvojome 
ką mūsų gyvenime turėtų reikš
ti ateitininkų šūkis „Visa 
atnaujinti Kristuje". Šį pasi
kalbėjimą ir oficialią dienotvar
kę baigėme vakaro malda ir 
susitaikymu. Išsiskirstėme po 
ilgos dienos paišdykauti. pa
bendrauti ir pasidžiaugti vienas 
kitu. 

Sekmadienį kėlėmės anksti. 
Pavalgę sočius pusryčius, 
oficialiai uždarėme kursus ir 
susitvarkę išvykome į netolimą 
Manchester miestelį išklausyti 
šv. Mišių. Mes toje bažnytėlėje 
turėjome progos padėkoti Die
vui už gerus draugus, už puikų 
savaitgalį ir už naujos SAS cent
ro valdybos pastangas, ruošiant 
šias studijų dienas. Po Mišių kai 
kurie išvažiavo namo, o kiti dar 
kartu valgė „Prano picerijoje". 
Pagaliau atėjo laikas atsi
sveikinti . Skirs tėmės ir 
t raukėme l ink namų ir 
neatliktų namų darbų. 

Kai atvažiavau penktadienį į 
Dainavą, buvo malonu sugrįžti 
į gražią, sniegu apdengtą 
gamtą. Kai reikėjo išvažiuoti, 
Dainava liko šalta, paskendusi 
žiemos sniege. Tik malonūs 
prisiminimai keliavo su manimi 
namo. Gerai žinau, kad tų 
smagių prisiminimų iš Daina
vos neturėčiau be studentų atei
tininkų, nes tik geri draugai tai 
ypatingai vietai teikia gyvybę 
net šalčiausią žiemos dieną. 

R i m a Pol ikai tytė 

„ATEITIES" VAKARAS 

Tradicinis „Ateities" vakaras 
bus spalio 1 dieną Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Vakare jau
nimui bus įteiktos premijos už 
rašinius „Ateities" žurnale. 

Mažieji gyvai dalyvauja pašnekesyje jaunųjų seimu susir inkime Cice ro S v . A n t a n o parapijoje. 

KĄ GAUNAME MIŠIOSE? 
KUN. ANTANAS PAŠKUS 

Dažnai katalikai, ypač jau
nesnieji, teisina savo nenorą 
dalyvauti Mišiose tuomi. kad jie 
iš jų neturį jokios naudos; nieko 
negauną jose dalyvaudami. No
rint betgi iš Mišių šį tą gauti, 
reikia į jas ateinant šį tą ir atsi
nešti. Privalu, pvz., apie Mišias 
turėti šiokį tokį supratimą. Tas 
pats dėsnis tinka ir kitoms 
gyvenimo sritims, ne vien tik 
religijai. Sakysime, neturė
damas jokios nuovokos apie 
tapybos meną, negausi naudos 
lankydamas ir Louvre muziejų. 
Nieko nežinodamas apie 
Europos istoriją, ją lankydamas 
nepraturtėsi. Juk asilas iš kelio
nės visad grįžta asilu. Negausi 
nieko ir operos besiklau
sydamas, nebent būsi šiek tiek 
nuovokus muzikoje. Panašiai 
yra ir su dalyvavimu Mišiose. 
Bet siekiant atskleisti gilesnę 
Mišių sampratą, reikia žvilg
terėti į: 1) aukos esmę ir prasmę 
apskritai; 2) Mišių aukos esmę 
ir prasmę skirtinai; 3) daly
vavimą Mišių aukoje. 

1. Aukos esmė ir jos prasmė 
religijoje 

Etnologai tvirtina, kad nėra 
tautos ar genties, nežiūrint kaip 
primityvi ji bebūtų, netikinčios 
į aukštesnę jėgą, ar jėgas. įtai
gaujančias jos likimą. Visi 
pasaulio žemynai buvo ir tebėra 
nusagstyt i šventyklomis, 
maldyklomis, altoriais. Juk 
žmogiškai būtybei yra natūralu 
tikėti į dievybę, kaip natūralu 
būti apdovanotai regėjimo or
ganais. Beje, yra išimčių ir 
tikėjime, ir regėjime. Yra aklų 
individų ir yra netikinčių 
asmenų. Bet tai tik nukrypimai 
nuo bendrojo dėsnio. 

Žmonės tikį į Dievą jaučia 
Jam pagarbą, baimę, padėką, 
priklausomybę; nori Jį prašyti, 
Jį garbinti. Šie, kaip ir kiti, 
vidiniai jausmai savaime išsilie
ja išorinėmis išraiškomis, garbi
nimo veiksmais. įvairių dievų 
garbinmo pavidalų rasta visose 
senovės tautose: asyriečius, 
babiloniečius, egiptiečius, azte-
kus, graikus, romėnus... Tose 
skirtingų tautų, skirtingose 
apeigose prasikiša visiems gar
binimo būdams bendri elemen
tai. Norėdami pagarbinti savo 
dievus žmonės atlieka šiuos 
veiksmus: 

1. Renkasi draugėn prie 
dievui skirtos šventos vietos; 
paprastai prie akmens ar uolos. 
Tą vietą mes vadiname „al
toriumi". 

2. Visai šiai garbinimo eigai 
vadovauja kolektyvo-bend-
ruomenės specialiai tam įgalio
tas asmuo, kurį mes vadiname 
„kunigu". 

3. Bendruomenė parūpina 
dalykų, gyvulių ar valgomų 
daiktų (veršį, ožką, avį, duonos, 
alyvos ar vyno, net ir žmogų 
(aztekai)). Kunigas tas aukas, 
padėjęs an t al toriaus, su
naikina, užmuša, sudegina, iš

lieja... Tuomi parodoma, kad 
bendruomenė jų jau nebeturi. 
Auka atiduota dievui a r die
vams. Šis veiksmas vadinamas 
„aukojimu". 

4. Kartais, bet ne visur ir 
visada, garbinimo aktas bai
giasi puota. Dalyviai valgo ir/ar 
geria tai, kas jiems buvo su
grąžinta nuo altoriaus. Šiai puo
tai tiktų „komunijos" vardas. 

Pirmąsias tris sąlygas ran
dame visuose religinio garbi
nimo pavidaluose. Jos ir sudaro 
dievybės garbinimo esmę. Jas 
išpildydamas žmogus atlieka 
veiksmą, kurį vadiname auko
jimu arba atnašavimu. Bet 
kokia gi yra apeiginio aukojimo 
prasmė? 

Atidžiau pasižiūrėję į auko
jimo sudedamuosius elementus 
pastebėsime, kad aukojimo 
apeigos yra ne kas kita, kaip 
dovanos įteikimas dievui a r die
vams. Šią dovanos įteikimo 
funkciją atlieka „kunigas" 
bendruomenės vardu. Galėtume 
tad sakyti, kad aukos atnaša
vimas yra kolektyvinės dovanos 
atidavimas dievybei. Tačiau 
dovanos pagalba, medžiaginiu 
būdu, vieno asmens mintis ar 
jausena perduodama ki tam 
asmeniui. O pačios aplinkybės, 
kuriose dovana įduodama, pa
aiškina davėjo minties turinį, 
prasmę. Vadinasi, kuomet žmo
nių kolektyvas aukoja auką 
(duoda dovaną savo dievui) pa
aiškėja tos dovanos prasmė. 
Garbintojai savo veiksmais pa
rodo, kad jie savo dievą ar 
dievus garbina. Jie savajam 
dievui sako, kad jie jį šlovina, 
jam dėkoja, jo atsiprašo, nori jo 
malonės, siekia sueiti draugys-
tėn su juo, būti taikoje su juo. 

Vis dėlto dovana turi dar 
gilesnę prasmę. Ji simbolizuoja 
ir patį davėją, ne vien t ik jo 
mintį, ar jausmus. Kai, pvz., 
vaikinas dovanoja žiedą savo 
mylimai sužadėtinei, tai tas 
žiedas reiškia daugiau negu jo 
meilę jai. Jis reiškia patį davėją. 
Jis išreiškia davėjo norą ati
duoti save mylimajai, pri
klausyti jai, būti viena su ja. 
Lygiai ta pati simbolika iškyla 
dovanos davime dievui a r die
vams. Religinėje aukoje dovana 
ženklina 'reiškia) pačius garbin
tojus. Per dovanas jie siekia 
susijungti su savo dievu; 
sudaryti vienybės ryšį tarp 
savęs ir savojo dievo, save jam 
atiduoti. Žodžiu, aukos tikslas 
yra pasiekti vienybę su dievu ar 
dievais, kuriam/kuriems ta 
auka aukojama. Bet šis tikslas 
bus pasiektas tik tada, kai 
aukos dovanos bus vertingiausi 
ir brangiausi dalykai. 

Aukotojai tikėjo, kad dievui ar 
dievams priėmus jų dovanas, 
draugystės ryšys tarp jų būsiąs 
užmegztas. Bet kaip sužinoti, 
kad jų dovanos buvo dievams 
malonios0 Kai kuriais atvejais 
buvo prileidžiama, kad kuomet 
aukojama dievams brangiausi ir 
vertingiausi dalykai, tuomet tos 

dovanos privalėjo dievams ar 
dievui patikti. Dažnai gi buvo 
laukta ženklo iš paties dievo. O 
tuo ženklu buvo laikoma gau
tųjų dovanų pasidalinimas. 
Užtat aukotojai artindavosi prie 
„altoriaus" ir valgydavo bei ger
davo dalį dievams paaukotų gė
rybių (,,komunija"). Dalin
damiesi dovanomis su dievais 
jie vylėsi suėję su jais į glaudžią 
sandarą. 

Žinia, dievai, kuriuos primi
tyvūs žmonės garbino ar gar
bina, yra klaidingi dievai. Jie 
egzistuoja t i k garbintojų 
vaizduotėse, ne objektyvioje 
tikrovėje. Bet ne čia yra esmė. 
Esmė yra ta, kad nors garbi-
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narni dievai ir klaidingi, pats 
garbinimo būdas yra teisingas, 
išplaukiąs iš pačios žmogaus 
prigimties. Žinoma, dievybės 
įvaizdis ir garbinimo išraiškos 
atitiko garbintojų psichikos vys
tymosi laipsnį. Bet vis tiek jei 
žmogus tiki į dievą, teisingą ar 
ne, jis trokštajam pareikšti savo 
priklausomybę. Mes katalikai 

garbiname vieną tikrą Dievą. 
Bet jei mes norime Jį tikrai pa
garbinti, tai galime padaryti tik 
aukos atnašavimu, t.y. Dievo 
apdovanojimu. Mišios ir yra 
mūsų auka. Ji turi tuos pačius 
atnašavimo elementus kaip ir 
primityviųjų aukos, bet jos vertė 
yra esmiškai skirtinga. 
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Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marquet te Medicai Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . 436-7700 

R I M G A U D A S NEMICKAS, M . D 
S. P R A S A D TUMMALA, M . D . 

S U R E N D E R KUMAR, M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tiknna akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

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

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59th Street 

Vai pirm . antr.. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

D' Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 ik; 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

11800 Souttmest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v 

• • 



Kalbėti, kai reikia — 

TYLA TIK 
APGALVOTA 

Žmogus gali kalbėti ir išreikš
ti savo mintis, pasakyti kitiems 
savais žodžiais išmintį ir kvaily
bę. Bet kalbėjimas yra tik žmo
gaus dvasios galia, įrodymas, 
kad jis skiriasi nuo kitų gyvių 
ne tik savo išmintimi, bet ir 
galėjimu kalbėti. Ir lietuviškas 
posakis yra tikras, kai sakoma, 
kad liežuvis gali išgelbėti ir gali 
nužudyti. Tai peilis, kuris su
kurtas geriems darbams, bet 
galima juo ir kitą žmogų sužalo
ti, pačiam susižeisti ar net arti
mą nužudyti. Apie kalbą, tą 
žmogaus ypatingą galią, galima 
kalbėti gerai, jeigu ji gerai 
naudojama, bet galima kalbėti 
ir kaip priemonę, kuri gali arti
mui, tautai ir valstybei pa
kenkti. Tai žinome iš istorijos, 
tai žinome ir savo aplinkoje. 

Ne be reikalo sakoma, kad 
žodis, paukščiu išlėkęs, jaučiu 
grįžta. Paleistas neteisingas, 
neapgalvotas žodis gali kitą 
nužudyti, jei ne fiziškai, tai 
dvasiškai, psichologiškai, tau
tiškai. Tai ypač ryšku mūsų 
atvejais išeivijoje. Atstumiami 
nuo darbų net geriausi žmonės 
tik dėl neteisingų kalbų, neap
galvoto žodžio, kuris sužeidžia 
ki tą iki kaulo gelmių ir 
atstumia net nuo savos visuo
menės. Toks žmogus pasilieka 
tik savo ratelyje arba dar blo
giau — užsidaro savo kiaute. 
Nors sakoma, kad tyla yra pasi
renkama, kad nesukeltų ne
reikalingo erzelio ar triukšmo, 
bet kartais ji reikalingesnė, 
negu neatsakingi nors ir labai 
gražūs žodžiai. 

Kodėl čia tiek kalbame apie 
žmogų, kuris gali kalbėti? Ogi 
todėl, kad daugelis mūsųjų net 
dažnai paleidžia kalbos vadžias 
savo žodžių neapgalvoję ir 
įžeidžia tuos, kurie daro ir dar 
galėtų padaryti gera savo pa
vergtai tautai, savo tautiečiams, 
nors ir labai išsklaidytiems. 
Atsargumo ir atsakomybės už 
paleistą žodį, kuris liečia mūsų 
artimą, ypač reikia išeivijoje, 
nes čia žmonės yra jautresni ir 
didesnės savigynos. 

PALESTINIEČIŲ SUKILIMAS IŠ Rimties val^ėiei 
ARABŲ PERSPEKTYVOS 

Ir tylėjimas kartais yra nusi
kaltimas prieš visuomenę ir 
artimą. Kai gresia pavojus as
meniui ar didesniam visuo
menės būriui, negalime tylėti 
dėl to. kad nesukeltume triukš
mo ar nepakenktume vado
vavimui kuriai nors lietuviškai 
organizacijai išeivijoje. Ginti 
prieš savuosius ir prieš sveti
muosius mes turime žodžiais ir 
spauda savo tautą vergijoje ken
čiančią. Neturime išduoti slap
tų kovotojų, bet turime kalbėti 
už kovojančius ir ginančius tie
są ir laisvę, ginančius švenčiau
sias žmogaus teises ir asmens 
įsitikinimus. Taip dabar iškilo 
pavergtoje tėvynėje Vasario 
16-tosios proga, kai ten buvo 
persekiojami, suimami mušami 
kovoja už savo tautą, nesigailė
dami net laisvės ir gyvybės. 

Neturime jų mėginti įtikinti, 
kad jie jau tarnauja okupantui, 
nedr įsdami paaukoti savo 
gyvenimų kančiai, kalėjimui, 
persekiojimams ar tremčiai. Ne
galima reikalauti ir net laukti, 
kad visa pasilikusi tauta būtų 
tik didvyrių tauta. Išeivijoje 
daug lengviau aukotis laisvei ir 
darbams už tėvynę ir lietuvybę, 
bet ir čia sunku rasti didvyrių. 
Gal jų ir yra, tik mes jų kasdie

nėmis akimis ir kasdieniuose 
darbuose nelaikome didvyriais. 
Maži darbai mums atrodo nėra 
verti didvyrių vardo. Iš tikrųjų 
tie darbai ir sudaro laimėjimus, 
nes reikalingi nuolatinių pa
stangų ir nuolatinio pasiauko
jimo. Apie juos tylėti yra nusi
kaltimas, kaip yra nusikaltimas 
apie juos blogai kalbėti. 

Suderinti savo kalbą ir 
tylėjimą yra tik tada išminties 
ženklas, kai vienas ar kitas yra 
savo vietoje. Mes norėtume, kad 
organizacijų vadai padarytų 
tautai ir jos laisvei tik didelius 
darbus. Bet matome tik kasdie
ninius, o kartais ir tų darbų 
nematome. Kritikuoti juos nėra 
sunku, bet jų vietoje padaryti 
bet kokius darbus tikrai ne visi 
galėtų, ne visi norėtų ir ne visi 
sugebėtų. Taigi ir čia turi būti 
suderintas kalbėjimas su 
tylėjimu. Turime žinoti, kad, 
anot Sokrato, nieko nežinome 
arba žinome labai mažai. Išei
vijos visuomeninis ir politinis 
darbas tėra tik kasdienybė, 
kurią galime matyti tik tiek, 
kiek aplinkybės leidžia. 

Australijos veiklus lietuvis 
Vytautas Janavičius kadaise 
teisingai yra pasakęs: „Mes 
klausiame, kaip išlikti lie
tuviais. Mes turėtumėm klaus
ti, ar įmanoma lietuviais ne
būti... Norėdami susitapatinti 
su kita kultūra, mes gal būt, 
save kūniškai ir psichiškai 
sužalotume" (Aidai, Nr. 10, psl. 
453,1974). Tai kartu ir priekaiš
tas tiems, kurie nori atsitolinti 
nuo savo tautos kamieno, ir filo
sofinis tvirtinimas, kad negali 
niekas būti kitoks, negu jis yra. 
Bet gali kiekvienas kenkti savo 
tautai, savo tautos laisvei ir 
ateičiai, savo tautiečių veiklai 
pavergtame krašte ir išeivijoje, 
nemokėdamas panaudoti kalbos 
ir nemokėdamas kalbėti ten, 
kur reikia savąjį ginti, už savuo
sius kovoti, būti atviru balsu tų 
nutildytųjų, kurie negali viešai 
kalbėti. 

Galime pakartoti, kad žodis, 
pagal mūsų pačių posakį, žvirb
liu išlekia, o jaučiu parskrenda. 
Niekas neturi atsisakyti atsako
mybės už savo žodžius, kai jis 
juos sako viešai. Galima neap
galvotą žodį paleisti kalboje, 
kurį jau negalima sulaikyti. Bet 
dar blogiau, kai neapgalvotas 
žodis išsprunka spaudoje, kai jis 
įžeidžia ne vieną, o daugelį, kai 
jis sumenkina ne tik vadovus, 
bet ir visą organizaciją, kuriai 
tie vadovai atstovauja. 

Taip pat joks vadovas negali 
atsisakyti atsakomybės už savo 
tylą, kai reikia kalbėti, kai 
reikia bent savo organizacijos 
narius informuoti, kai reikia 
žodžio tiems, kurie jais pasitiki. 
Taip šį kartą *a neapgalvota 
tyla iškilo vadovų nepasiti
kėjimu, taip ne kartą išėjo su 
kitų organizacijų vadais. Jie 
blogo savo tautai nenorėjo pa
daryti, bet bloga padarė savo or
ganizacijai ir išeivijai ją 
suskaldydami. Jie tylėjo, kai 
reikėjo kalbėti, o kalbėjo neiš
mintingai, kai reikėjo tylėti ar
ba tik žmoniškai paaiškinti. 

Nedarome niekam asmeniškų 
priekaištų. Bet laukiame iš 
mūsų visuomenės vadų išei
vijoje atvirumo, o tylos ten, kur 
ji būtina pavergtuosius prieš 
svetimuosius išlaikyti. 

Pr. Gr. 

Keturiasdešimt metų žydai 
dominavo Izraelio arabų 
gyvenime be rimto tam vietinio 
pasipriešinimo. Prieš porą 
mėnesių prasidėjo, kaip arabai 
vadina, palestiniečių sukilimas 
prieš okupantą. Prieš šiuos 
įvykius dešimtmečiais palesti
niečiai visokiausiais būdais Iz
raelyje, bet daugiausia už" jo 
ribų, reikalavo išrišti jų teisių 
problemas. Griebėsi terorizmo ir 
nekaltų žmonių žudymo, kad tik 
atkreiptų pasaulio dėmesį į 

JONAS PABEDINSKAS 

išsprendimą. Ir kad Reagano 
valdžia visada buvo visiems ara
bams draugiška. Ką dabar 
galime pasakyti šioje situacijoje, 
išskyrus tai, kad, jei kas tuo 
tiki, tai jie yra labai naivūs. 
Mūsų prie jų nepriskaitykite". 

Privačiai ne vienas išsilavinęs 
arabas išsireiškė, kad žydai 
Amerikoje tur i teisę daryti 
spaudimą į JAV valdžią gin
dami savus interesus. Tačiau 

jiems nepakenčiamą situaciją. jįe negali suprasti Reagano lai-
Pasaulis klausėsi, bet nieko kysenos su Izraeliu arabų 
konkretaus nedarė, nes prob
lema sunki ir nelengvai išspren
džiama. Dar ir todėl, kad Izra
elis su Amerikos pagalba galėjo 
tęsti dabartinę palestiniečių 
padėtį, laukdamas kuo geresnių 
sąlygų savo krašto apsaugai. 
Nepaprasta žydų įtaka Wash-
ingtone neleidžia Amerikai 
paspausti Izraelio, kad šis 

atžvilgiu. Už Reaganą 
palygint mažai žydų bal
savo, o šiais metais jis net neturi 
rūpintis rinkimais ir gali bent 
dabar ir bent šį kartą nenu
sileisti žydų lobby reikala
vimams. Jiems neaišku, kaip 
galingiausias ir turtingiausias 
kraštas pasaulyje suvirs 200 mi
lijonų gyventojų gali daryti kar-

padarytų užtektinai nuolaidų tais sprendimus savo nenaudai, 
savo pozicijoje ir pradėtų rimtai o tik 3 milijonų gyventojų Izra-
spręsti palestiniečių problemas, elio naudai ir prieš 100 milijonų 

Su demonstracijomis staiga arabų interesus, 
reikalai pasikeitė. Spaudimas Pagal arabus, Washingtono 
dabar Izraeliui yra pačiam jų pasiuntiniai siekią taikos Vi-
krašte ir ne iš kokių teroristų, dūriniuose Rytuose ne tik netu-
bet iš tūkstančių demonstrantų, ri gerai apgalvoto plano, bet 
gyvenančių jų okupuotoje teri- jie negali daryti tvirtų susi-
torijoje. Visi arabų kraštai tarimų, nes tokios sutartys turi 
susijaudinę seka tuos įvykius, būti peržiūrimos ir patvirtina-

Tai situacijai tipiška reakcija mos „sionistų" Amerikoje, 
buvo „Kuvvait Times" vedama- Jiems Kissingeris, kad ir žydas, 
jame (1988.2.4), kur kalbėdami reprezentavo Ameriką garbin-
apie JAV vetavimą prieš Izra- gai, žinojo, ką darė, nesimėtė, o 
elio papeikimo rezoliuciją ir svarbiausia įvertino, kad taikai 
konstatuodami, kad tas Wa-
shingtono žingsnis buvo nepro
tingas, sako: „Tai tiesa, bet jis 
nebuvo netikėtas. Ar bet kas 

pasiekti visiems reikia nusileis
ti. 

Paprastai žmonės, kaip tai 
kareiviai, taksių vairuotojai, 

galėjo iš Amerikos ir Reagano fabriko darbininkai nėra 
valdžios k i tko t ikė t i s? 
Ankstyvesnis Amerikos balsa
vimas už Nr. 605 rezoliuciją 
pasmerkti Izraelį buvo pro
tingas. Bet tai buvo nesitikėta. 

nusistatę prieš Ameriką ar ame
rikiečius. Jiems šis kraštas yra 
dangoraižių, gerų uždarbių ir 
didelių mašinų šalis, kur būtų 
gerai įsikurti. Daugiausia anti-

Tas iliuzijos blykstelėjimas buvo amerikiečių nusiteikimų jaučia-
trumpas. Amerika ir vėl yra sio- si Egipto ir Alžyro studentų 
nistų rėmėja. Kur yra JAV-ės tarpe ir, žinoma, pabėgėlių 
vis-a-vis arabų pozicijos? At- palestiniečių eilėse, 
sakymas yra pap ra s t a s ir Dėl JAV pozicijos arabų inte-
aiškus: prieš!'... „Amerikos veto resų atžvi lgiu, eilė Golfo 
reiškia, kad nereikia sustabdyti valstybių (alyvą eksportuojan-
sionistų teroro pasireiškiančio čių kraštų, kurie prieina prie 
Izraelio kariuomenėje ir jis gali Arabų - Persų įlankos) nese-
toliau tęstis..." „Kitaip sakant, 
Reagano valdžia p r i t a r i a 
sionistų logikai, kad teroras turi 
toliau tęstis nežiūrint bet kokių 
kitų svarstymų" ... „ir tokiai 
situacijai esant, mes esame pra
šomi tikėti, jog Amerika dirbo, 
dirba ir dirbs už teisėtą ir 

niai pradėjo kalbėtis su Maskva. 
Pavyzdžiui. Omane, į kurį 

keletą metų pilietis iš komu
nistinio krašto negalėjo net ap
silankyti, dabar šio krašto 
sultonas Qabooz siūlo visiems 
Golfo kraštams tartis su sovie
tais. Be to, visokio plauko 

teisingą palestiniečių problemos teroristų rėmėjas Libijos pulk. 

Gaddafi jau yra kviečiamas 
susikalbėti su kitais arabų kraš
tais. Alžyro prezidentas Chadli 
Benjedid neseniai išsireiškė: 
„Jei mes Libiją izoliuosim, tai 
ją paliksim ieškoti sąjungos, 
kad ir su velniu". Čia galime 
pridėti, kad, nežiūrint koks tas 
Gaddafi bebūtų ir kokias ne
sąmones jis išdarinėtų, jis vis-
tiek yra arabas ir, kada Ame
rikos aviacija Tripolį bombar
davo, daugumas arabų buvo 
pasipiktinę, kad buvo pasikė
sinta prieš vieną iš jų „brolių 
arabų". Žinoma, jie pripažins, 
kad tas „brolis" apsisukęs gali 
kitam arabui į nugarą peilį 
suvaryti, bet jie skaito, kad tai 
vidinis arabų reikalas. 

Iš savęs galėtume pastebėti, 
kad, jei dėl palestiniečių prob
lemos nesutvarkymo būtų 
kaltas tik Izraelis, tai pasaulio 
opinija ir arabai vieni be Ameri
kos intervencijos palestiniečių 
ateitį išspręstų. Jie ilgus metus 
nenorėjo nusileisti keliose savo 
pozicijose, tarp savęs jie yra 
labai susiskaldę ir ne tik susis
kaldę, bet dar tarp savęs kovo
ja ir yra dideli fanatikai. Pavyz
džiui, palest iniečiams dar 
neseniai atstovavo 50 organi
zacijų. Visi Golfo kraštai , 
įskaitant Saudi Arabiją, yra 
apgailėtinai silpnoj militarinėj 
pozicijoj, kad ir turi visokiausių 
modernių ginklų. Mat nei jų ka
rininkai,nei kareiviai nėra 
užtektinai darbštūs išmokti 
laisvai tuos komplikuotus gink
lus vartoti. Visokie samdyti 
kariniai patarėjai, ar tai iš 
Pakistano ar kitų kraštų, už 
svetimą kraštą rimtai nekovos. 
Pinigų perteklius tuose kraš
tuose vietinius padarė mažai 
darbingais srityse, kur reikia 
pasistengti. Pavyzdžiui Golfo 
kraštuose vien iš Sri Lanka 
(buvusio Ceylono) dirba 80,000 
tarnaičių. O dar kiek iš kitų 
kraštų. Tuose pat kraštuose mo
terys yra daugiausia gražiai 
traktuojamos, bet daugelyje 
atvejų turi mažiau teisių nei 
palestinietis Izraelyje. Kitaip 
sakant, jei arabų kraštai netu
rėtų patys tiek problemų, tai 
geriau galėtų padėti išspręsti 
palestiniečių ateitį. 

Susumuojant gal reikėtų 
pastebėti, kad pagal arabus 
dabar JAV-ių Vidurio Rytų po
litika priėjo prie visiško 
bankroto ir, kad palestiniečių 
sukilimas pačiame Izraelyje 
jiems duoda vilčių rimtai pa
spausti jo valdžią, kad kas nors 

KRISTAUS MOKSLAS -
NAUJAS RAUGAS 

Naujame Testamente raugas 
kartais imamas blogąja prasme, 
pvz. kai Jėzus sako: „Saugokitės 
fariziejų raugo ir Erodo raugo" 
(Mk.8,15). Matas evangelistas 
dar prideda, kad Jėzus liepė sau
gotis dar ir sadukiejų raugo (cfr. 
Mt.16,6). Čia tas fariziejų, sa
dukiejų ir Erodo raugas reiškia 
jų sugadintą, iškreiptą mokslą. 
Šv. Paulius savo laiškuose kar
tais pavartoja priežodį, 
kuriame sakoma , jog truputis 
raugo suraugina visą maišymą" 
(I Kor.5,6; Gal.5,9). Čia yra 
įspėjimas saugotis netinkamo 
raugo, kuris gali sugadinti visą 
maišymą. Vienintelis pas žydus 
teigiamas raugo apibūdinimas 
yra Talmude, kur sakoma; 
„Palaimintas tas, kuris savo 
nuomonę paraugina". 

Kadangi Šv. Rašte kartais 
raugas yra imamas blogąja 
prasme, tai yra ir egzegetų, 
kurie norėtų Kristaus palygi
nime apie raugo veikimą matyti 
irgi neigiamą prasmę, būtent 
Kristaus įspėjimą apie piktosios 
dvasios veikimą, kuriuo viskas 
sugadinama ir sunaikinama. 
Taigi Kristaus palyginime 
reiktų įžiūrėti būsimą Dievo 
karalystės sužalojimą, sunaiki
nimą ir panašiai. Tačiau toks 
aiškinimas yra priešingas 
Kristaus palyginimo minčiai ir 
prasmei. Palyginime Jėzus 
kalba (kaip ir kituose pana
šiuose palyginimuose apie 
Dievo karalystę) ne apie tos 
karalystės kliūtis, o tik apie jos 
nuostabų augimą ir stiprėjimą. 
Taigi raugo pavyzdžiu Viešpats 
Jėzus Kristus nori pasakyti 
apie raugo teigiamą veikimą, 
parodyti išvidinę Dievo 
karalystės jėgą, kuri turi perim
ti ir ugdyti iš vidaus Dievo 
karalystę arba Bažnyčią. Iš 
tikrųjų tokia yra Dievo kara
lystė. Iš pradžios ji yra maža ir 
menka. Jos skelbimas yra tarsi 
paslėptas mažame apaštalų 
būrelyje. Bet ne t rukus 
pasirodys jos nepaprasta jėga, 
kuri atvers ir transformuos 
visos Romos imperijos tautas. 

būtų konkretaus daroma su 
palestiniečiais. 

P.S. J. Pabedinskas prieš ke
lias dienas grįžo iš penkių savai
čių kelionės po Vidurio Rytus, 
kur gana dažnai apkeliauja 
beveik visus arabų kraštus. 

Kiek yra pasikeitę žmonių-
gyvenimo papročiai Evangelijos 
ir Kristaus malone matyti iš to, 
jei palyginsime senuosius 
pagonių papročius, kur iuos 
galima suprasti iš senosios 
Pompėjos paveikslų arba iš šv. 
Pauliaus laiško romėnams, kur 
apaštalas sako: „Dievas, per jų 
(pagonių) širdžių geismus 
atidavė juos neskaistumui, taip, 
kad jie patys teršė savo kūnus. 
Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir 
lenkėsi bei tarnavo kūriniams, 
o ne Kūrėjui" (Rom.l, 24-25), su 
pirmųjų ir vėlesniųjų krikščio
nių skaisčiais ir šventais pap
ročiais, su kilniais švento 
gyvenimo nuostatais. Tai yra 
labai paveikslus argumentas 
krikščionių apologetikoje; 
neturtas, mirtis už Kristų, 
mokslas skelbiąs nuolankumą, 
susivaldymą ir kita. Paprastas 
dvylikos galilėjiečių žodis pajėgė 
pakeisti Romos imperiją. Stabų 
šventyklos buvo pakeistos į 
vieno tikrojo Dievo šventoves. 

Kai palyginime apie 
garstyčios grūdą vaizduojama 
ekstensyvinė Dievo karalystės 
jėga, palyginime apie raugą 
duodama vaizdas intensyvinęs 
Dievo karalystės jėgos. 

Pagal iau ne t ik š is 
palyginimas, bet visa Evange
lija kalba apie reikalą atsinau
jinti, atsiversti iš vidaus, apie 
metanoją arba vidinį nusigręži
mą nuo žemiškų dalykų ir at
sigręžimą į dangiškuosius. Kas-
seniau buvo „senasis žmogus , 
Kristaus mokslu ir krauju tapo 
„naujuoju žmogumi". Tai labai 
dažnai pabrėžia šv. Paulius 
apaštalas, panaudodamas irgi 
raugo palyginimą: „Išmeskite 
senąjį raugą, kad taptumėte 
naujas maišymas. Jūs juk esate 
nerauginti, nes jau yra paau
kotas mūsų velykinis Avinėlis 
Kristus. Taigi švęskime šventes 
ne su senuoju raugu, ne su 
blogybėmis ir nusikal t imo 
raugu, bet su neauginta tyros 
širdies ir tiesos duona" (I 
Kor.5,7-8). 

Tik išvidine Dievo karalystės 
jėga šv. Pauliaus žodžiais „Kas 
buvo sena — praėjo, štai at
sirado nauja" (II Kor.5,17). 

J .V. 

Darbas žmogų gražina, 
tinginystė suodina. 

Lietuvių patarlė 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 
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Tikrą, kilnų didvyriškumą 
galima ir dabar atrasti, kaip ir 
visada, tik reikia jį pažinti ir 
nemanyti, kad jisai težydi tik 
kautynių laukuose. 

Gotthelf 

Vakarykščia diena jau praėjo, 
rytojus nėra tau užtikrintas, ši 
diena yra trumpa; jei nori ką 
nors atlikti, pradėk dabar; 
atidėliojimas yra laiko vagis. 

Anonimas 

— Kartu dirbom vienoje bendrovėje. 
— Lankėtės vienas kito namuose? 
— Ne. Kartais vienas kitą paveždavom iš darbo 

namo. 
— Aha, — matyt, Devinskis greitai nusprendė 

kokia negili ta jų draugystė. 
Devinskis pradėjo dairytis po restoraną, lyg Prū

sas jam būtų daugiau nebeįdomus. Gal ieškojo pažįs
tamų veidų ir staiga pasveikinimui iš tolo kažkam 
pakėlė ranką. Tuoj prie stalo prisiartino ir Prūsui buvo 
pristatytas vidutinio amžiaus vyras. Jiems apie au
tomobilius kiek pašnekėjus, Devinskis žvilgterėjo į 
laikrodėlį, į Prūsą ir pasakė: 

— Ar tau ne laikas? 
— O taip, laikas. 
Prūsas linktelėjo galva, pasiėmė sąskaitą, fotogra

fijas, atsistojo ir atsisveikino su nepažįstamuoju. 
Devinskis dar pridūrė: 
— Pagalvok, apie ką čia kalbėjom, ir man rytoj 

pranešk, ką sugalvojai. 
Nepažįstamasis žiūrėjo didelėm akim įjuos, nieko 

nesuprasdamas. 

XVIII 

Tai va, išeidamas iš restorano. Prūsas galvojo apie 
paskutinius Devinskio žodžius. Dar neužteko, dar nori 

rytoj tęsti tas pačias kalbas, tuo pačiu įkyriu, bau
ginančiu ir gniuždančiu tonu. Vėl knebinės, laikys 
mane tarp savo gvildukų, kol kada sumanys galutinai 
sutraiškyti. Ir gal tai bus greitai, nes jo kalboj tai 
regima. 

Tokia knypava: koktus dailinimas kalboje, 
piktumas ir niekšingumo mišinys! 

Kaip jis prie nepažįstamo mane karikatūriškai 
pasiuntė atgal į darbą! Kaip paviršutiniškai, pamak-
nojęs po fotografijas ir straipsnius, nubraukė jas mano 
nenaudai! 

Kai jam kas nepatiko, dunkstelėjo net kumščiu į 
stalą! Kaip mėnulis po to išsišiepė, nes priminiau, kad 
ir jam, ne tik man, geriau patiktų dirbti kitą darbą... 
Jis dabar tik drugeliu plasnoja pas merginą ir varinėja 
samdinius, kaip koks žaltys, o kalba apie profesiją. Jis 
— nuobrizga nuo tikros profesijos! Keista, kad randa 
pasitenkinimą tokiam darbe. 

Net apmokėtas neimčiau tokio darbo. 
White netaktiškam pakalikui įkišo šuns darbą — 

tas apžiojo ir gali juo pasikliauti. Nedaug yra žmonių 
pasaulyje su tokiu poelgiu, nemažai gal tik pragare... 
O čia man žemėje su juo reikia kankintis. 

Prūsas įstaigoj prisėdo prie savo stalo ir tuoj visom 
jėgom įniko dirbti - j i s nebuvo tinginys, kaip Devin
skis norėjo įrodyti. Dirbo kaip mokėjo, bet vis buvo ne
gerai... Gėdinosi apie tai net Dobilui papasakoti, bijo
jo pranešti Elenutei, kad jo dienos jau suskaitytos. Kam 
ją bauginti? 

Teisingai Elena galvojo, kad fotografijų ir straips
nių neverta rodyti ir reikia remtis tik draugyste su 
Glowerčiu. Bet ir apie tai jau sukosi Devinskis: „Ar 
lankėtės vienas kito namuose?" teiravosi. „Kas tau yra 
Glowertis? Labai artimas?" Ką reiškia „ar artimas" 
man? Jei vicedirektorius Glowertis man artimas, 
Devinskis nelies manęs? 

Juokai. Glowertis dabar nieko nereikš. Kai White 
atostogose — Devinskis dangoraižio viršininkas ir jam 
plušu. Netiktų net skųstis Glowerčiui. 

Taip ir papuoliau į keblią situaciją: liksiu be gynėjo 
ir be globėjo. 

Tiek vargau pradžioj Amerikoj... Kiek drąsos įdėjau 
steigdamas savo kontorą. Triūso. Smegenų. Kapitalo... 
Kapitalistiniame krašte stengiausi tapti kapitalistu. 
Juk sakoma, kad reikia išradingumo, reikia kurti mažą 
biznį, nes tai padeda šiam kraštui kilti ekonomiškai. 
Biznis — Amerikos stuburkaulis. 

Bet po šešerių metų kontora iširo... 
Dabar Devinskis grasina. Jei uždavinio jam 

neatliksiu — paleis ganytis ant žolės... Sovietai u i 
menkniekius grasina Sibiru, čia — atleidimu iš dar
bo. Blogais laikais tai tiesiog pakerta kojas. 

Nors imk ir pasikark... Mechaniškame pasaulyje 
žmogus kaip metaliniais krumpliais traiškomas visur. 
Ir nepajėgi tam pasipriešinti. 

— Pakilk, musele, pakilk... 
Paėmęs po lapą popieriaus į abi rankas. Prūsas jas 

išskėtė ir komiškai paplasnojo. 
Kažkas braižykloj tai pamatė ir šyptelėjo. Žmogus 

eina iš proto, turbūt sau pagalvojo? 
— Pakilk, musele... — dar Prūsas paplasnojo. 
Net rankos jam pavargo. Aukštyn, aukštyn. Toliau 

nuo Muravjovo ir Devinskio, naujo Koriko... 
Grįžęs į namus, Prūsas pabučiavo Elenutės skruos

tą ir staiga jo veidas išsikreipė, rodos ims ir tuoj 
pravirks. 

— Kas tau? — susirūpino ji. 
— Pietavau su Devinskiu. įsivaizduok, jis išdrįso 

pasakyti, jog mano darbas jam nepatinka. Dirbu išsijuo
sęs keliems viršininkams, bet jam nė motais. Vis mala 
savo. 

(Bus daugiau) 
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VASARIO 16-JI JAV 
S O S T I N Ė J E 

Šiais meta is Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b ė s a t s t a t y m o 
70-toji sukak t i s antradienį , 
vasario 16 d., buvo paminėta 
JAV Atstovų rūmuose, Ameri
kos Balso lietuvių tarnyboje ir 
Lietuvos pasiuntinybėje Wa-
shingtone. Deja, neteko girdėti, 
kad ji būtų buvusi paminėta 
JAV Senate, kaip buvo skelbta 
„Draugo" vasario 16 d. nr. 

Į Kongreso rūmus vasario 16 
d. vidurdienį nuvyko speciali 
lietuvių delegacija, kurią sudarė 
vyskupas P. Baltakis, Washing-
tono lietuvių kapelionas kun. 
dr. T. Žiūrait is, Altos atstovas 
pulk. K. Oksas, Vliko atstovas 
dr. D. Krivickas, LB Washing-
tono apyi. a ts tovas pulk. D. 
Skučas, Bendrojo Baltų komi
teto atstovai dr. J . Genys, M. 
Vaivadienė ir G. Palubinskaitė, 
Amerikos Balso atstovas R. 
Kasparas, Eltos informacijos 
tarnybos vedėja M. Samatienė 
ir A. Eiva. 

Minėjimą Atstovų rūmuose 
globojo i l g a m e t i s l ietuvių 
d r a u g a s , I l l i no i s valstijos 
kongresmanas F r a n k Annun-
zio. Pradžioje vyskupas P. 
Baltakis anglų kalba paskaitė 
invokaciją, kur i lietuviškai 
t a i p skambė jo : „Visagalis 
tautų valdove, mes Tau dėko
jame už demokrat inės sistemos 
vyriausybę, kurią palaimingai 
mums suteikei ir šiuos garbin
gus rūmus padarei jos dalimi... 
Pasaulis į čia padarytus spren
dimus žvelgia siekdamas paspir
ties, padrąsinimo, kaip antai 
daro lietuvių t au ta , šiandien 
švęsdama nepriklausomybės 
atstatymo 70-tąsias metines, 
nežiūrint, kad daugiau negu 
pusę to laiko nepriklausomybės 
neturėjo. Mes dėkojame Tau už 
Lietuvos k a t a l i k ų religinės 
laisvės grupę šiuose rūmuose ir 
meldžiame gailestingo palaimi
nimo lietuviams". 

Po vysk. P. Baltakio invokaci-
jos žodį t a rė pats minėjimo glo
bėjas F. Annunzio ir dar penki 
kongresmanai . Kongresmanas 
Annunzio sakė: ,,Aš noriu 
pasve ik in t i labai ryžtingus 
Lietuvos žmones už jų pastan
gas išlaikyti laisvės žibinta 
neužgesintą, už jų narsią kovą, 
kurią jis tęsia jau daug metų. 
a k c e n t u o d a m i la i svės i r 
žmogaus teisių principus visai 
žmonijai". 

Po to savo įstaigoje Kapitoly-
je lietuvių delegaciją priėmė 
Atstovų rūmų pirmininkas ir 
demokratų daugumos vadas 
J im Wright. Ta proga Amerikos 
Balso pareigūnui R. Kasparui 
Atstovų r ū m ų p i rmin inkas 
Wright padarė šį pareiškimą, 
kuris per radiją buvo perduotas 
Lietuvai: „Šiandien mes su 
dideliu malonumu priimame 
l i e tuv ių k i l m ė s Amerikos 
piliečių delegaciją, palaikančią 
gyvą vilties ir tikėjimo žiburį 
bei tikėjimą Lietuvos laisve, 
lietuvių tautos laisve. Mes nori
me, kad jūs žinotumėte, jog šių, 
jūsų nepriklausomybės metinių 
proga, jūs tur i te daug draugų. 
Mes kasmet prisimename Lietu
vos nepriklausomybę. Taipgi 
ž inok i t e , kad m e s jūsų 
nepamirštame. Mes viliamės, 
kad jūs pasieksite laisvę gyventi 
jums priimtinomis sąlygomis 
jūsų tėvynėje". Taip kalbėjo 
vienas iš į takingiausių JAV 
Atstovų rūmų narių iš Texas 
valstijos, Atstovų rūmų pir
mininkas J im Wright 'as. 

Amerikos Balsas Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b ė s a t s t a t y m o 
sukakčiai paminėti , kaip kiek-
vieneriais metais, skyrė visą 
savo laidų antrąją dalį su 
L ie tuvos h i m n u , Lietuvos 
a t s tovo W a s h i n g t o n e St . 
Lozoraičio sveikinimu tautai ir 
ki tais šiai dienai pritaikytais 

niuansais . Taip pat dalį savo 
programų pagal tradiciją Lietu
vai skyrė Amerikos Balso latvių 
ir estų kalbinės tarnybos. 

Po laidų Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga į lietuvių 
redakciją susirinko apie 70 
svečių, kuriuos sudarė Ameri
kos Balso aukštesnieji parei
gūnai , latvių bei es tų tarybų 
štabo nariai ir kiti. Jų tarpe 
buvo ir vysk. P. Baltakis . 
Šventės proga buvo pakeltos 
šampano taurės už Lietuvos 
ateitį. 

P R I Ė M I M A S LIETUVOS 
P A S I U N T I N Y B Ė J E 

Vasario 16 d. vakare penkia
aukščiai Lietuvos pasiuntinybės 
rūmai Washingtone buvo atviri 
visiems lietuviams, kurie tik 
panorėjo atvykti į Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
ruoštą priėmimą. Tuo tarpu 
amerikiečiams pareigūnams ir 
užsienio šalių diplomatams 
buvo išs iunt inėt i specialūs 
pakvietimai. Atvirumo išdavoje 
šiemet ypač dominavo jauni
mas, kurių nemaža dalis buvo 
pasipuošusi taut iniais rūbais. 

Kai žvelgdami aukštyn rinko
mės į Lietuvos pasiuntinybės 
rūmus , matėm jų priekyje virš 
trečiojo aukš to e lekt ra ap
šviestų langų plevėsuojančią 
Lietuvos trispalvę. Gal pirmą 
kar tą gyvenime ji man ir, 
manau , kitiems padarė tokį 
didingą, sakyčiau, majestišką 
įspūdį. Pasiuntinybės antrajam 
aukšte svečius pasitiko Lietuvos 
atstovas Washingtone St. Lozo
rai t is su žmona Daniele. Kiek 
vėliau atvyko ir buvęs šių rūmų 
šeimininkas dr. St. Bačkis su 
žmona. 

Iš aukštųjų svečių pirmasis 
t r umpam pasirodė Vatikano 
pronuncijus arkivyskupas Pio 
Laghi su palydovais, Atstovų 
rūmų narys iš Pennsyivanijos 
valstijos Dan Ritter, valstybės 
pasekretorius E. Dervvinski su 
kitais valstybės departamento 
pareigūnais ir Helsinkio komisi
jos nariais. Taip pat dalyvavo 
Baltųjų rūmų pareigūnai Linas 
Kojelis ir Ri ta Bure ika i tė , 
užsienio tarnybon Krokuvoje 
paskir tas is valstybės depar
tamento pareigūnas Algis Avi
žienis, latvių, estų ir ukrai
niečių atstovai. 

Nors vaišės šiemet gal ir buvo 
kiek kuklesnės, negu anksčiau, 
bet visgi trijų valandų laiko
tarpy per pasiuntinybę perėjo 
gal kiek daugiau negu 200 
žmonių ir visi galėjo pasivaišinti 
tiek, kiek kas norėjo. Ypač 
patarnautojų teikiamu šampa
nu, vynu ir dar tauresniais 
gėrimais. 

Didelę atrakciją ir kartu 
naujieną šiemet padarė Wa-
shingtono studentų šokių grupė 
„Gabi ja" , kur ia i vadovauja 
prieš porą metų iš Lietuvos at
vykusi buvusi Lietuvos Mokslų 
akademi jos folklorinio an
samblio narė Lina Žilionytė. 
Apie 20 tautiniais rūbais pasi
puošus ių „Gabi jos" grupės 
narių, | o jų tarpe buvo ne vien 
s tudentai , bet taip pat daktaro 
laipsnius turį žmonės/viena net 
Baltųjų rūmų pareigūnė), atliko 
nuostabiai gražią, tiesiog į širdis 
smingančią programą. Pradžioje 
laiptais leidžiantis nuo trečiojo 
į antrąjį aukštą L. Žilionytė ir 
M. Motekaitytė duetu dainavo 
XII amžiaus lietuvių dainų „Oi 
rūta , rūta". Po to j au visas 
bū rys , laiptuose n a t ū r a l i a i 
pakilęs į aukštį, padainavo dar 
tr is dainas. 

Dviejuose didžiuliuose kamba
riuose susispaudę svečiai dainų 
klausėsi su dideliu dėmesiu, o 
Prancūzijos televizijos atstovai 
ir šį kartą viską filmavo. „Gabi
j a " pasiekė viršūnę, kartu su 
v i s a i s k i t a i s p a d a i n a v u s i 
L i e t u v o s p a r t i z a n ų dainą 
„Stoviu aš parimus" ir pabaigai 

KANDIDATAI I J A V 
LB XII-JĄ TARYBĄ 

Vakarų apygardoje į JAV LB 
tarybą kandidatuoja: 

Ina Bray-Bertulytė, 53 m., 
b ib l io tekininkė, Sea t t l e LB 
pirm.; 

Zigmas Brinkis, 62 m., medi
cinos daktaras , apyl. kontrolės 
kom. narys; 

Almis Kuolas, 36 m., inžinie
rius, buvęs LB Tarybos narys , 
ėjęs LJS įvairias pareigas; 

Danguolė Navickienė, 44 m., 
matematikė, buv. apyl. pirm., 
apyg. vald. narė; 

Romas Nelsas, 56 m., egzeku-
tyvas, apyg. valdybos narys , 
apyl. pirmininkas; 

Feliksas Palubinskas, 52 m., 
profesorius, buvęs apyl inkės 
pirm.; 

P. Algis Raulinaitis, 60 m., 
prekybos patarėjas, JAV LB 
garbės teismo narys, tarybos 
narys, PLB seimo pirm.; 

Zigmas Viskanta, 54 m., inži
nierius, LB apyg. suvaž. narys . 

Balsuojama už 4 kandidatus . 
Tarybos rinkimai bus balandžio 
9-17 d. vietovėse, kur yra LB 
apylinkės: Los Angeles, San ta 
Monica, S a n F r a n c i s c o , 
Phoenix, Las Vegas, Portland ir 
Seattle. Tiksli data ir vieta bus 
pranešta vėliau. Galima balsuo
ti ir paštu. Balsuoti kviečiamas 
kiekvienas lietuvis ne jaunesnis 
18 m. amžiaus. 

Ig . M. 

Maironio „Lietuva brangi . . ." 
Kažin, a r Lietuvos pasiunti
nybės rūmuose Washingtone 
kada nors buvo at l ikta didin
gesnė programa, kaip šį kar tą? 
Ir svarbiausiai, kad ją at l iko 
jaunimas, vadovaujamas nese
niai iš Lietuvos a tvykusios 
jaunos specialistės. 

L IETUVOS H I M N A S P R I E 
SOVIETU A M B A S A D O S 

Minėjimui Lietuvos pasiun
tinybėje baigiantis, apie 20 
jaunuol ių sumanė L ie tuvos 
nep r ik l ausomybės s u k a k t į , 
pas tarųjų įvykių Lie tuvoje 
paskatinti , paminėti ir prie 
netoliese nuo Lietuvos pasiun
t i n y b ė s esanč ios S o v i e t ų 
Sąjungos ambasados. Nuva
žiavę automobiliais prie am
basados ir sustoję skersai 16 
gatvės, jie spėjo sugiedoti Lietu
vos himną ir „Lietuva b rang i" . 
Po to atvykusi policija įsakė 
nutilti ir išsiskirstyti. Bet svar
biausia dalis jau buvo a t l ik ta — 
sugiedotas himnas ir t au t inė 
giesmė. 

SKAUTAI 
K V I E Č I A 

Los Angeles skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė įvyks kovo 6 d., 
tuoj po šv. Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos aikštėje ir patalpose. 
Vyks žaidimai* laimėjimai, bus 
daug gražių rankdarbių, smagi 
muz ika , g a r d ū s l i e t u v i š k i 
patiekalai valgykloje, gundan
tys t o r t a i i r kvapn i kava 
kavinėje. Kaziuko mugę ati
daryti pakviestas Lietuvių Tau
tinių namų pirm. Jonas Petro
nis. LT namai daugelį metų 
visokeriopai remia skautus ir 
skautes. 

GRAŽUS T I K S L A S IR 
G A R D Ū S C E P E L I N A I 

Kai dauge ly j e v ie tov ių 
lietuviškų šeimų vaikai nebe
turi progos gerai pramokt i 
mūsų kalbą ir susipažinti su 
senąja kul tūra bei su naujau
siais pasiekimais literatūrinėje, 
kultūrinėje ir sporto srityse, tą 
spragą vis labiau užpildo iš visų 
tolimų šalių į Vasario 16-tos 
gimnaziją Vokietijoje atvyks
tantis j aun imas . Gal, jei iš pat 
pradžios bū tume gausiau ten 
siuntę savo atžalyną, nereikėtų 
šiandien sielotis dėl lietuviškai 
nebesuprantančio savo jaunimo. 

Dabar puikiai suprantame, 
kad tai jų jaunose, energingose 
rankose atsidūrė mūsų išeivijos 
tautiškumo pratęsimo viltis. 
Tačiau ne visų išeivių piniginė 
padėtis leidžia savo vaikams su
teikti šią progą, ypač, jei šeimoje 
yra daugiau vaikų. J u k tai ten 
jie, beveik nejučiomis, įauga į 
mūsų eiles, susi randa draugų 
visuose pasaulio kraštuose, įsi
sąmonina, kad buvimas lietuviu 
nėra tik tėvų spaudimas, o savo 
asmenybės atradimas ir subran-
dinimas.^Net įr . vieneri metai 
šioje pasaulyje vienintelėje lie
tuviškoje gimnazijoje daugelio 
mokinių sieloje palieka neišdils-
tančius įspūdžius ir sustiprina 
norą kovoti už savo kilmės 
krašto laisvę. 

Apie šią gimnaziją, jos planus, 
vargus ir rūpesčius, apie jų 
pilies užbaigimą kalbės į Los 
Angeles atvykęs gimnazijos va
dovas Andrius Šmitas mūsų 
lituanistinėje mokykloje kovo 
mėn. 12 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto, kur visi kviečiami jo 
pas ik l ausy t i . Ga l in t ie j i fi
nansiniai padėti yra kviečiami 
sekmadienį. 1:30 vai. p.p. į arch. 
Rimo ir Rūtos Mulokų namuose 
rengiamą cepelinų balių, kur 
vėl galėsime išsikalbėti rūpi
mais klausimais su dir. Šmitų. 
Auka — 35 dol. asmeniui . Ad
resas: 10920 Winnetka , Chats-

worth. Rezervacijoms skambin
ti: Avižieniai, 213-828-8803, 
Seka i , 818-957-3670, Gied
raičiai, 213-665-4082, Kulikaus
kai, 714-521-8694. Visi laukia
mi. 

R K V 

26-TAS „BLYNU B A L I U S " 

Californijoje spinduliuoja jau
nimo „Spindulys", su a r t i 150 
narių, vadovaujamas Danguolės 
Razutytės-Varnienės J. 13 j ų jau 
pasižadėjo vykti į VHI-ją Tau
tinių šokių šventę Kanadon, šių 
metų vasarą. Kelionei reikia 
lėšų, ne vien gerų norų. todėl 
„Spindulys" suruošė 26-tą „Bly
nų balių", kur blynai buvo t ik 
visko pabaigoje. 

Šv. Kazimiero parapijos salė 
pilna svečių. Scenoj prabyla 
Danguolė Razutytė-Varnienė: 

— Sveiki , sus i r inkusie j i į 
„Spindulio" Blynų balių! Jūsų 
didelis būrys jaunimo, tėvelių, 
senelių, bičiulių ir net svečių iš 
Lietuvos. Džiaugiamės maty
dami, kad remiate mūsų lie
tuvišką jaunimą, tuo pačiu ir 
lietuvybę! Ruošdama šiam pasi
rodymui programą dažnai pa
galvodavau, pajusdavau kaip 
mums trūksta Onos Razutienės, 
kuri daug metų vadovavo ir 
smagiems „Blynų ba l iams" su 
įvairia lietuviškų šokių, eilė
raščių, dainų pyne. Programon 
norėjau Jos vardą įrašyti , mes 
visi norime Jos darbais sekti . 
Galvoju, jei darysiu, kaip darė 
mano motulė Ona Razutienė, 
tai bus gerai... Pr i s imename, 
kaip beveik prieš metus, ji ,nors 
sirgdama, sutiko svečius su 
šypsena, nurodinėjo vietas, kal

bėjosi, gėrėjosi j aunimu ir dar 
spėjo pabar t i lakstančius mažu
tė l ius , jų t a rpe savo vaikaičius. 
Ir k iekv ienam dalyviui, kurie 
buvo t a m e „Blynų baliuje", bus 
n e p a m i r š t a m a s momentas , kai 
D i e v a s ją p a š a u k ė bed i r i -
guojančią gražią l ie tuvišką 
dainą ir ji krito... Tas išgyve
n i m a s v i suomet l iks mūsų 
akyse ir atmintyje. Prašyčiau 
sus ikaupimo minute prisiminti 
ją ne l iūdnai, bet mums besišyp
sančią; tokią, kokia J i visada 
b u v o . . . B r a n g i n d a m i J o s 
pr is iminimą, tęsiam tradiciją 
t o l i a u . J a u 26- tas „ B l y n ų 
ba l ius" , j a u 39-ti metai mūsų 
J a u n i m o ansambliui . 

Sus ikaup imo minute pager
bus a.a. O. Razutienę, Danguolė 
dėkoja gaus iems J a u n i m o an
samblio rėmėjams, vardina jų 
pavardes . Ačiū aukojusiems 
r u o š i a m a i Onos Razu t i enės 
k n y g a i , „ S p i n d u l i u i " . Atsi
minimų apie „Spindulį" ir Oną 
Razutienę kviečiami parašyti ne 
vien t ik Californijoje gyvenan
tieji, bet ir tolimuose kraštuose, 
kuriuose „Spindulys" koncertavo. 
Velionės mir t ies met inės bus 
minimos šioje pat salėje už 
dviejų savaičių — vasario 28d., 
tuoj po Mišių, 12 vai. vidur
dienyje. Bus įvairi programa, 
įdėjimas laisvas. 

Be viet inių pasirodymų Los 
Angeles mieste, „Spindulys" 
ruošiasi vykti į šią vasarą Kana
doje įvykstančią VlII-tą Tau
t inių šokių šventę. 

Dėkojo visiems ta lk ininkams, 
o ypač Onai Barauskienei , kuri 
pe r d a u g e l į me tų šok i ams 
pianinu skambino. Nuoširdžioji 
ta lkininkė Ona Biržinskaitė-Ba-
rauskienė visų dalyvių buvo pa
gerb ta plojimais. 

Programą vesti buvo pakvies
ta Regina Stančikaitė-Polikai-
t i enė , šį uždav in į p u i k i a i 
atlikusi. 

Deklamavo mažieji darželio 
mokinukai, paruošti D. Trotma-
naitės ir D. Černienės. Piano 
solo atliko Vilija Gulbinaitė ir 
Petras Karuža. Fleita solo — 
Daina Zemaitaitytė. 

Vaizdelį „ G r y b a i " , paga l 
liaudies d a i n a s , pritaikė D. 
Varnienė. Atliko „spinduliu
kai" — Šv. Kazimiero lituanis
t inės mokyklos mokiniai. Vai
dino, deklamavo, dainavo. 

Šokius mokė: Jonas Bužėnas, 
Rita Cekanauskaitė-Žukienė, 
Linas ir Regina Polikaičiai. 
Dainų paruoš imui t a lk ino : 
Aloyzas J u r g u t i s , Ona Ba
rauskienė, Linas Polikaitis, 
Jonas Aras, Rimas Polikaitis. 

Antroje da ly je d a i n a v o 
mokyklos jaunųjų choras. Pasi
gėrėtinai buvo atl ikta tautiniai 
šokiai. Visus maloniai nuteikė 
Jaunimo choras ir taut iniai 
šokiai. 

Ūkiniais re ikalais rūpinosi: 
Vilius Žalpys, Ramunė Ruzgytė, 
Danutė Augutė-Scola, Onutė 
Šepikaitė. 

Po įdomaus koncerto pasi
l inksminta ir p a s i v a i š i n t a 
gardžia is l i e t u v i š k a i s 
patiekalais. 

Regina Stančikaitė-Polikai-
tienė paskaitė pavardes „Gry
bų" iš 1978 metų „Blynų 
baliaus". Jie dabar jau žinomi 
asmenys, lietuviški darbuotojai 
Californijoje. 

Pasivaišinus buvo smagu pa
bendrauti ir pašokti grojant jau
nimo orkestrui, kurio vadovas 
— Jonas Aras. 

Beveik „ S p i n d u l i u k a s " 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, IŠTAIGOS VEDĖJA 

INTERNATIONAL ^ 

* 

J* INTERNATIONAL 
*-£ INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Pietų Amerika 5 d. Rio, 1 Iguassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18. Kaina 
iš Miami $1,458.00. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00. 
Lietuva 10d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d.. Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00. 
Uetuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-SDalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d.. Talinas 2 d., Helsinkis 3 d 
liepos 10-25. N.Y. $2.390.00: Chicago $2.293 00 

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. ^ 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos 

Nr. 8800/SA 

Nr. 8801 

N r. 8802/F 

Nr. 8803/M 
Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 8810/F 

Nr. 8811/M 
Nr. 8804/BAL 

^ ^ d u . i . I I 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

(\£j midkind Padarai 
• • • • ^ Savmgs and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I L. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 
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LIETUVOS DUKTERYS 
RUOŠIASI PAVASARIO 

DARBAMS 

Lietuvos Dukterų draugijos ženklas 

Baigiantis Lietuvos Dukterų 
draugijos vadovybės 1986-88 
metų kadencijai, visuotiniame 
narių susirinkime, vykusiame 
sausio 31 d., buvo pateikta dvejų 
metų veiklos apžvalga. Apie 
šimtinė susirinkusių narių iš
klausė kruopščiai paruoštas 
apyskaitas, iš kurių buvo 
galima susidaryti gan platų 
vaizdą apie judrų šios organiza
cijos gyvenimą. 

Tą sekmadienio popietę už 
langų rūstavo viduržiemio spei
gas, tačiau Chicagos Jaunimo 
centro kavinėje buvo jaučiama 
lietuviškos širdies šiluma, 
įsikūnijusi ar t imo meilės 
darbuose. 

Dėk grūdą prie grūdo — 
pripilsi a ruodą 

Pranešimams pasibaigus, 
pasigirdo garsūs plojimai. Ypa
tingą nuostabą sukėlė dalyvėms 
išgirdus, kiek pinigų narių pa
stangomis buvo sutelkta kun. F. 
Gurecko vardo namų išlaiky
mui. Tai — priešvelykinis pyra
gų ir margučių pardavimas, 
atnešęs 640 dol., taipgi garaže 
pardavinėjant vartotus dra
bužius kasa papildyta 2.500 

dol.! Nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens ištvermingai ten 
dirbusioms draugijos narėms 
nuoširdžiai plota. Šiomis pa
stangomis efektyviai prisi
dedama prie patalpų išlai
kymo, kad ten gyvenantiems 
globotiniams pragyvenimas 
būtų kuo pigesnis. (Šiuo metu 
nameliuose yra dar vienas lais
vas kambarys; patalpa pasiliuo-
suoja tada, kai tenka vieną ar 
kitą gyventoją išvežti į ligoninę 
ar vėliau į slaugymo namus.) 
Tais rūpesčiais nuolat gyvena 
draugijos pirmininkė St. Paulio-
nienė ir namelių administratorė 
V. Prunskienė. 

Namelių iždo reikalai atskir
ti nuo taip vadinamo socialinio 
skyriaus; iš jame suplaukiančių 
aukų ir iš balių bei gegužinių 
pajamų šelpiami pagalbos 
reikalingieji. Gaunama ver
tingų dovanų balių loterijoms: 
tapybos darbų, mezginių ir kt. 
(Pvz., kun. J. Domeika, gyve
nant i s Arizonoje, niekada 
nepamiršta padovanoti savo 
gražiai įrėmintų darbų). 

Kas negali į pokylį atvykti — 
prisiunčia auką. Šios ir 
mirusiųjų atminimui skirtos 
aukos sudaro pagrindinį drau
gijos fondą. Visos sumos -
sumelės, t.y. visa finansinė at
skaitomybė kruopščiai tvaroma 
ilgametės iždininkės Gr. Mice-
vičiūtės. Ji tikrai užsitarnavusi 
visų padėkos! 

Nelaimėje ištiesta pagalbi 
ranka, atjaučianti širdis 

Draugijos socialinio skyriaus 
reikalai daugiausiai yra vicepir-
mininkės M. Noreikienės 
žinioje. Šią sritį sudaro ma-
terialinė-finansinė pagalba. 
Moralinė užuovėja, lankant 
senelius ir ligonius slaugymo 
namuose, rūpinantis mediciniš
ka pagalba gyvenantiems savo 
butuose, padedant susitvarkyti 
— jau daugelio rūpestis. Pa
kalbėjus su tomis gerosiomis 

..samarietėmis" tenka nustebti, 

Lietuvos Dukterų draugijos didži 
Ankienė. 

wios darbininkes Emilija Kantienė ir Aldona 

kiek nelaimingųjų jos aplanko, 
aprūpina trūkstamais buitiniais 
reikmenimis, maisto gaminiais, 
kiek nelaimingų jos aplanko, 
geru žodžiu viltingai nuteikia. 
Čia didele energija ir suma
numu reiškiasi vyr. seniūnė O. 
Šmitienė. 

Siunčiama čekiais parama 
(vieniems — vienkartinė, ki
tiems — ilgalaikė) praėjusiais 
metais siekė daugiau negu 14 
tūkstančių dolerių! Pasiekia tos 
dovanėlės vargstančius ne t ik 
šiame krašte; keliauja jos į Bra
ziliją, Argentiną, Vokietiją, 
Šveicariją, Italiją. Pasiekia ir 
Lietuvoje paramos reikalingus. 
Globojamieji, kurie dar gali 
rašyti, atsiunčia nuoširdžias pa
dėkas, dažnai giliai sujaudinan
čias gavėjas. 

Draugijos narės ligos atveju 
lankomos ligoninėse ar namuo
se; prisimenamos laiškučiais, 
gėlėmis. Šį ir naujų narių 
registratorės darbą su dideliu 
atsidėjimu atlieka I. Vebrienė. 

Už mirusias nares ar jų šeimų 
narius visada renkamasi ben
drai maldai — rožiniui kartu su 
draugijos kapelionu kun. J . 
Juozevičium. Dalyvaujama ir 
rengiamuose atsisveikinimuose, 
kur draugijos pirm. St. Paulio-
nienė taria paskutinį „sudiev". 
Pareiškiama užuojauta ir raštu 
— „Draugo" dienraštyje. 

Per pastaruosius dvejus metus 
du asmenys buvo palaidoti, pa
dengiant visas su jų laidojimu 
susijusias išlaidas. Ketverios 
laidotuvės buvo pilnutiniai 
suorganizuotos (be finansinio 
prisidėjimo). 

Norintiems taip pasilaidoti 
sąlygas padiktuoja pats gyveni
mas; yra ir iš anksto taip pasi-

ruošiančių, susitvarkančių. Tes
tamentinių palikimų dar neteko 
gauti, bet gal verta būtų tau
tiečiams ir apie tai pasvarstyti, 
nes nėra jokių fondų, nei kieno 
skiriamų stipendijų šios orga
nizacijos „rieškutes" papildyti. 

Labai vertinamos ir reikalin
gos paaukotos specialios ligo
niams lovos, vežiojamos kėdės. 
Gauta net talpi , patogi 
palapinė, kuri tapo parankiu 
„sandėliuku" gegužines parke 
ruošiant. 

Ateinančiais metais sukaks 
jau 30 metų, kaip tie savitarpi
nės pagalbos darbai Lietuvos 
Dukterų yra vykdomi. Ir didelis 
trūkumas mūsų gyvenime būtų. 
jei vieną dieną tos kuklios 
raštinės durys nebeatsivertų 
mūsų įprastam 71-os ir Fairfield 
gatvių kampiniam pastate. Ne
būtų ir čia kasmet ruošiamų 
šeimyniškų Kūčių, kuriose visi 
— kapelionas, valdybos narės, 
namelių gyventojai ir juos 
prižiūrinti šeimininkė, o ir šiaip 
vienas kitas globotinis ar sve
čias, Kūčių nuota ika pa
gyventų. Šiemet mūsų bran
giais svečiais buvo neseniai iš 
Lietuvos atvykusi prof. Vyt. 
Skuodžio šeima. Kūčių stalas 
visada padengiamas nar ių 
suneštiniais patiekalais. Kalė
daičiai žvakių šviesoje, visų ben
drai giedamos giesmės, skai
tomi eilėraščiai, reiškiami 
linkėjimai lyg praturtina seniai 
Tėvynėje išgyventas nuotaikas, 
nuskaidrina dienų skubėjime 
lietuvišką dvasią, apgaubia 
viltimi vienišuosius. Jau dveji 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. vasario mėn. 27 d. 

SENAS PRODUKTAS, 
NAUJOS PERSPEKTYVOS 

Lietuvos Dukterų draugijos Chicagos skyriaus iždininkė Graži 
praneša draugijos finansinį stovį. 

revičiūtė 

metai, kaip būrelis sesių daly
vauja lietuviškose Kūčiose ir 
„California Gardens" slaugymo 
namuose, paruošia ir įteikia ten 
esantiems lietuviams seneliams 
kuklias dovanėles. 

Gyvenimo patirtis moko, kad 
skausmo ryšiai tarp žmonių 
būna tampresni, negu bendrai 
išgyventas džiaugsmas. Tai ir 
y r a p a t s didysis var ikl is 
neegoistinėje veikloje. 

Kalnų nenuverč iame, 
o vis dėlto 

Apie kai kuriuos jų, į artimo 
vargus jautriai reaguojančių, 
galima tik daug gera pasakyti 
ir j iems už teikiamą 
savanorišką pagalbą nuošir
džiai dėkoti. Tie gerieji „Lie
tuvos sūnūs" mielai ateina 
talkon renginių metu, kai reikia 
transportacijos ir stipresnių 
rankų gegužinių, balių ruošoje. 
Už tai šiam bevardžiui „pa
galbiniam vienetui" didelė 
padėka! 

Pastarųjų dviejų metų laiko
tarpyje įvyko 22 vaidybos posė
džiai , 6 v isuot in ia i susi
rinkimai, suruošti 4 baliai, 2 
gegužinės, išleista 6 biulete-
niai-žiniaraščiai, suruošta (1987 
m.) Lietuvos Dukterų įkūrėjo 
kun. dr. F. Gurecko mirties 
dešimtmečio minėjimas-aka-
demija. Kasmet, o mirties dieną, 
dalyvaujama jo intencija laiko
mose šv. Mišiose. Malonu patir
ti, kad ir kiti skyriai įsiveda šią 
tradiciją. Velionio kilni idėja — 
mažytis daigelis — išaugo į 
didelį medį, savo šakomis 
siekiantį jau net dešimtį vie
tovių, šiame krašte įsikūrusių 
skyrių: Melrose Parke, Cicero. 
Detroite, Los Angeles, Seattle, 
Hot Springs, Phoenixe, St. Pe-
tersburge, Juno Beach, Wa-
shingtone, DC. Ypač veiklūs ir 
narių skaičiumi gausūs Los 
Angeles, St. Petersburgo, Juno 
Beach skyriai. Chicaga — pats 
didžiausias skyrius (ir kartu 
centras), suskirstytas į 37 se
niūnijas. Skyriuose tvarkomasi 
savarankiškai, vystoma veikla 
ir, pagal išgales, paremiamas 
centras. Su visais skyriais palai
komas glaudus ryšys. Pavienių 
draugijos narių, kad ir nedaug, 
yra visam pasaulyje: Kanadoj, 
Australijoj. Vokietijoj. Šveica
rijoj. Argentinoj. 

Kyla klausimas, ar nepa
vargsta šios geraširdės moterys, 
daugumas jų jau ir brandesnio 
amžiaus sulaukusios, savo na
rystę dešimtmečiais skaičiuo
jančios? Tenka atsakyti taip pat 
klausimu: ar jautri širdis gali 
tapti abejinga artimo nelaimei? 
Jei jau ta žmogaus širdis tokia 
iš prigimties, tai nei darbo metu 
eilė. nei nuovargis to pozityvaus 
žmogiško nusiteikimo joje nepa
naikins. Tačiau naujos, jaunes 
nės narės labai laukiamos, nes 
laiko upė nesustabdomai teka ir 
išėjusių vietas būtina užpildyti 
naujomis, veikliomis narėmis. 

1987 m. amžinybėn iškeliavo 
17 narių, naujų istojo 25. Šiuo 
metu draugijai priklauso arti 
1100 lietuvių moterų. Neseniai 
teko išgirsti klausimą: „Ar 
vyrai į šią draugija nepriimami? 
Gal bent koks pagalbinis jų 
vienetas galėtu būti įsteigtas!" 
Na, jei šios organizacijos veikla 
imponuoja. gaUtų ir lietuviai 
vyrai panašią organizaciją 
įsteigti! 

Vadovybės r inkimams 
praėjus 

Visuotinio susirinkimo daly
vės balsavimo lapeliais išsirinko 
naująją direktorių tarybą atei
nančių dvejų metų kadencijai. 
Kadangi buvusios tarybos narės 
sutiko ir toliau savo pareigas 
eiti, tad (su dviem kooptuoto
mis) sąrašas yra šis: St. Paulio-
nienė — pirm.. M. Noreikienė, 
J. Krutulienė, Gr. Micevičiūtė. 
M. Barienė, A. Ankienė, O. Šmi
tienė, Sof. Jelionienė, P. Kin-
derienė, V. Prunskienė, I. Veb
rienė. Em. Kant ienė , N. 
Šemienė, 0. Mažionytė, S. 
Undraitienė; N. Grigaliūnienė 
ir J. Gaigalienė — kandidatės. 

Revizijos komisiją sudaro J. 
Ivašauskienė, H. Bagdonienė ir 
A. Lietuvninkienė. Visų iš
rinktųjų pareigomis pasiskirs
tymas bus praneštas vėliau. 

Nominacijų komisija, su
daryta iš B. Prapuolenienės, 
Sof. Plenienės ir O. Burnei
kienės, tvarkingai atliko savo 
darbą. 

Visoms telieka palinkėti 
sėkmingos darbuotės, energijos 
ir tvirto žingsnio. Draugijos dar
bų rėmėjams — padėka už dėme 
sį ir nuolatine paramą! 

O visa Chicagos ir plačių apy-

Stefanija Stasienė 

Pienas, varškė, sūris ir 
sviestas jau nuo seniausių lai
kų sudaro pagrindinius produk
tus žmonijos mityboje. Tai tvir
tina ir dabartinių laikų mitybos 
specialistai ir medicinos moks-
las,nes vienam litre pieno yra 
35 gr. riebalų, 35 gr. anglia
vandenių (pieno cukraus), 7 gr. 
mineralinių druskų ir vitaminų 
A, B, C, D. 

Svarbiausias baltymų šaltinis 
yra varškė, kurią gauname iš 
rauginto pieno, arba saldų pieną 
pakaitinus ir sumaišius su pasu
kom. Pagal paskutines Europos 
medicinines žinias ir rūgštus 
pienas labai efektingas maistas, 
ypač gydant regeneruotą žarnų 
traktą ir taisant virškinimo 
sutrikimus. O kaitinant rūgštų 
pieną atsiskiria varškė ir lieka 
išrūgos. Varškę visi mėgstame, 
nes žinom, kad tai natūralus 
produktas, lengvai virškina
mais aukščiausios biologinės 
vertės baltymais, kurių 95*^ 
mūsų organizmas produktingai 
sunaudoja. 

Kyla klausimas, ką daryti su 
išrūgomis? Ar jas išpilti? Iki šiol 
išrūgas dažniausiai laikyda
vome bevertėmis ir jas išpil-
davom. Tačiau reikia pastebėti, 
kad išpildami išrūgas labai 
skurdiname savo mitybą. 

Dr. Paavo Airola, tarptauti
niai pripažintas mitybos žinovas 
ir daugelio knygų autorius, 
įrodo, kad išrūgos labai svarbios 
mūsų mitybai. Mat jose yra 
mineralų, pieno cukraus (lakto
ze) ir svarbiausia, substancija 
Orotinė rūkštis. kuri gydo rege
neruotas kepenis. Išrūgas reikė
tų gerti, naudoti įmaišant 
duoną, ragaišį, sklindžius ir kt. 
įdomiausia tai. kad iš išrūgų 
galima pagaminti sūrį, kuris 
yra tikras skanėstas. Tokio 
sūrio yra ir prekyboje, bet tik 
labai retai randama specialiose 
delikatesų krautuvėse. 

Man būnant Švedijoje, teko 
lankytis garsiajame Stockholmo 
etnografiniame muziejuje Skan-
sen, kur viename paviljone pa
stebėjau tautiniais drabužiais 
pasipuošusias švedaites. Jos 

linkių visuomenė, pritarianti 
Lietuvos Dukterų veiklai, 
kviečiama savo ruožtu padėti ją 
tęsti, dalyvaujant balandžio 30 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje ruošiamame „Pavasario 
pokylyje". Visų tiesiama pa
galbos ranka pradžiugins ir 
padės likimo nuskriaustiesiems 
mūsų broliams ir sesėms! 

S. J . 

sėdėjo prie ugnies ir juoduose 
katiluose garino pieno išrūgas. 
Pasiteiravus apie tikslą, mielai 
paaiškino, kad gaminančios 
švedų tautinį sūrį. Išgarinus iš 
išrūgų vandenį lieka tiršta 
masė, kurią galima tepti ant 
duonos ar sausainių. Tai 
mėgstamiausias švedų tautinis 
išrūgų gaminys. Skonis labai pi-
kantiškas, t inka panaudoti 
vietoj sviesto, darant užkandė
lius. 

Šia proga norėtųsi paminėti ir 
mitybinę vertę tokio švediško 
išrūgų sūrio: 779c minėto sūrio 
sudaro pieno cukrus, kuris labai 
aktyviai veikia į žarnų traktą. 
Riebalų jame tik 3.6%, kurių 
paprastam sūry yra nuo 25 iki 
409c Geležies sūryje 6 kartus 
daugiau negu jautienoje, 
dvigubai tiek, kiek pupose ar 
kiaušiniuose ir 50% daugiau 
negu kepenyse. 
Išrūgų sūryje yra 10 kartų 

daugiau vitamino B: negu pap 
rastame sūryje, dvigubai dau
giau negu jautienoje. Vitamino 
B2 išrūgų sūryje yra 7 kartus 
daugiau negu jautienoj ir 20 
kartų daugiau negu stambiai 
maltuose kvietiniuose mil
tuose.. Tad manote, kad šis 
skanėstas galėtų ir mūsų 
mitybą paįvairinti ir pagerinti. 

Kaip sensacija, neseniai 
televizijoj buvo paskelbta, kad 
surastas r iebalas be cho
lesterolio. Pasirodo, kad į jo 
sudėtį kaip tik ir įeina išrūgos. 
Tad šis iš seniausių laikų 
žinomas produktas gali iškelti 
visai naujas perspektyvas mūsų 
mityboje. 

VAISIŲ GARNITŪRA 
PRIEŠPIEČIAMS 

(2 a s m . i 

Imti: 1 obuolį, 1 kriaušę, 1 
apelsiną, 1 bananą, 4 valg. 
šaukštus varškės, 3 arbatinius 
šaukštelius medaus, 1 arbat. 
šaukšt. citrinos rūgšties, 1/3 
puoduko saulėgrąžų sėklų ar 
kapotų riešutų. 

Paprastai vaisus pasirenkam 
pagal skonį. Tinka ir uogos. 
Svarbu, kad būtų įvairu ir spal
vinga. 

Vaisus nuplauti, nusausinti ir 
supjaustyti kubeliais bei skil
telėmis ir sudėt į indą. Užbert 
saulėgrąžų sėklas ar riešutus. 
Varškę, medų ir citrinos sultis 
sumaišyti ir užpilti ant 
paruoštų vaisių. 

Tinka juoda duona su išrūgų 
sūriu. 

Pastaba: Gaminant varškę, 
jei naudosite pasukas, naudokit 
pasukas be druskos. 

Vasario 16-tos proga Lietuvos gen konsulo V Kleizos ruoštame priėmime dalyvavo ir Aurelia 
Pucinski. Iš k : M Remiene. Birute Jasaitienė — priėmimo rengimo komiteto pirmininkė. Asta 
Kleizienė. Aurelia Pucinski. Stasė Semėniene. Dalia Kueėniene. Ona Gradinskienė ir Ona 
Požarniukaite. 

Nuotr J. Tamulaičio 
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Rasa (L in taka i t e ) i r James Conk l i n 

NAUJĄ ŠEIMĄ 
PASITINKANT 

Taip jau yra, kad kiekvieną 
naują šeimą pasitinkame su 
linkėjimais ir pageidavimais. 
Tokius linkėjimus išreiškėme 
sausio 9 d. Rasai Lintakaitei su
jungiant savo gyvenimą su 
James Conklin. Abiejų tėvų 
Birutės ir Jul iaus Lintakų 
atlydėtą per visą bažnyčią Rasą 
pasitiko James Conklin, pasi
ryžęs sukurti šeimą ir savo jau
nai žmonai laiduoti naują 
gyvenimą. 

Juos prie altoriaus palydėjo 
šešios poros pamergių ir pa
brolių, kurie susidėjo iš jaunųjų 
giminių arba artimų draugų. 
Jie troško jaunai šeimai laimin
gos ateities, nes jau jie turės eiti 
bendru žingsniu ir dalintis ben
dru gyvenimu. Ir jaunuosius 
palydėjo Rūta Garūnaitė-Sula ir 
Michael Kobit. Rima Paulikaitė 
ir John Rohan, Lisa Beigienė ir 
Brian McGinnis. Colleen Cal-
lahan ir Scott Conklin, Audra 
Aleknaitė ir Aras Lintakas. 
Mary Pat Quinn ir Patrick 
Neylon. 

Prie altoriaus jaunuosius Ra
są Lintakaitę ir James Conklin 
pasitiko Nekalto Prasidėjimo 
Brighton Parke klebonas kun. 

Jonas Kuzinskas ir kun. Juozas 
Vaškas. J ie laikė koncelebra-
cines šv. Mišias. Klebonas 
priėmė jaunųjų moterystės vie
nas kitam priesaiką ir palai
mino juos naujam gyvenimui. 
Jis taip pat pasakė ir gražų pa
mokslą, primindamas pareigas 
moterystėje, šeimoje, santy
kiuose su savaisiais ir savo atei
ties šeima. Mišių skaitymus 
atliko. T. Johnson angliškai ir 
Eglė L. Rimavičiūtė lietuviškai. 

Po Mišių jaunuosius pa
sveikino klebonas ir konceleb-
rantas. o prie bažnyčios durų 
tėvai, draugai ir pažįstami, 
kurių buvo apypilnė erdvi 
bažnyčia, susirinkusi jaunųjų 
pažiūrėti ir būti liudininkais 
moterystės sakramento šioje lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 

Vestuvių vaišėms rinkosi apie 
6 vai. vakaro j St. Constantine 
ir Helen graikų salę, kur buvo 
didelis būrys abiejų šeimų gi
minių ir artimųjų. Pradžioje 
sveikinosi ir susipažino ar 
atsipažino lietuviai ir ameri
kiečiai, o paskiau, susėdę prie 
gražiai išdėstytų ir papuoštų 
stalų, laukė jaunųjų ir jų 
palydos. 

Jaunuosius Rasą ir James 
Conklin sutiko abeji tėvai su 
vynu, duona ir druska, linkė
dami, kad jų gyvenimas būtų 
saldus, sotus ir, jei kartais 
sūrus, su meile ir kantrybe 
nugalimas. 

Vestuves pradėjo trumpu žo
džiu jaunosios tėvas ini. Julius 
Lintakas, pasakydamas tin
kamą žodį abiem kalbomis. Jis 
ir pakvietė jaunosios draugę 
Eglę L. Rimavičiūtę vesti 
vestuvių programą. Ji labai 
sklandžiai ir taisyklingai 
lietuviškai ir angliškai aptarė 
jaunuosius ir pakvietė kleboną 
kun. Joną Kuzinską sukalbėti 
invokaciją. Paskiau taip pat 
abiem kalbom su sąmojum, bet 
nepra tęsdama supažindino 
svečius su jaunaisiais , su 
palyda, išvardindama kiekvieną 
ir pasakydama trumpai jos ar jo 
charakteristiką. Po trumpos 
programos ir sugiedotų Ilgiau
sių metų visi buvo raginami vai
šintis, nes t am pasikvietė 
jaunieji atžymėti savo naujos 
šeimos sudarymą, tam pasikvie
tė ir jų tėvai, palydėdami savo 
vaikus. 

Vestuvių vaišės tikrai buvo 
geros ir turtingos. Padalinti 
svečiai — vienoje salės pusėje 
lietuviai, kitoje — amerikiečiai, 
bet visi jautėsi viena šeima ir 
viena bendruomenė. įpusėjus 
vaišėms, žodį tarė pirmasis 
pabrolys, kuris palinkėjo jaunie
siems geros nuotaikos ir gausios 
šeimos. Užgrojus orkestrui pir
muosius šokius, ne tik jaunieji, 
jų palyda ir tėvai, bet ir svečiai, 
kurie norėjo, galėjo puikiai 
pasišokti. 

Pabaigoje išlydėjo jaunuosius 
pagal lietuviškas tradicijas — 
jaunajai užrišant priejuostę, 
jaunąjį padarant tėvu, kad abu 
atsimintų savo jaunų dienų 
palydėjimą ir naują susitikimą 
jau šeimos gyvenime. 

Jaunoji Rasa Conklin yra bai
gusi lituanistinę mokyklą, dir
bo skautų organizacijoj ir auk-
lėjosi lietuviškam skautavimui. 
Baigusi biologiją ir kurį laiką 
toje srityje dirbusi, dabar dirba 
ir baigia daryti antrą laipsnį 
iš inžinerijos. 

Po neilgos povestuvinės kelio
nės apsigyveno Chicagoje ir 
jaučiasi neatitolę nuo savo 
buvusio gyvenimo ir savo 
šeimų. 

- P . 

įįZMHOA 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

L i e t u v i š k a i k a l b a n t i e m s — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — l iepos 10-24 d. 

P i k n i k a s P u t n a m e — l iepos 24 d 

S t o v y k l a š e i m o m s — l iepos 24-30 d 

A n g l ų k a l b a — l ietuvių k i lmės vaikams 
nuo 7-16 metų — l iepos 31-rugp. 13 d . 

S t u d e n t a m s — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studi jas — rugp. 25-28 d . 

I n f o r m a c i j a i k r e i p t i s : NERINGA, Rt 21 . Putnam. 
Ct 06260. 

Laiškas 
KODĖL TIEK DAUG 

NEŽINOMŲJŲ? 
Sausio 28 d. „Dirvoje" A. 

Gečas „Kodėl puolami savieji" 
rašo: „Dr. Sužiedėlis studiją 
rašyti buvo pakviestas pasita
rus su keliais iškiliais mūsų is
torikais (prof. V. Vardžiu ir 
kt.)". 

Kas tie kiti istorikai, parei
gūnai ir vadovai, su kuriais 
buvo tartasi? 

Sausio 30 d. „Drauge" V. 
Volertas „Rėmimas, aukos, par

davimas" rašo: „Tačiau svar
biausia, apie du trečdalius šios 
sumos JAV LB numato pa
dengti ne iš savo kasos, bet iš 
kitų šaltinių, net ir nelie
tuviškų. Iš tų šaltinių nei JAV 
LB negali gauti paramos ADP 
darbams, nei pati ADP". 

Brangūs LB darbuotojai, kas 
tie „kiti šaltiniai?" Dar vienas 
gandas, kad norima tokios is
torijos, kokia tiems šaltiniams 
priimtina! Būtų gera, kad jūsų 
informacijos būtų pilnos ir 
aiškios. 

Izabelė Žmuidzinienė 

CLASSIFIED GUiDE 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kel ionės į Lietuvą: 
1 . Gegužės 24 d . 2. Biržel io 20 d . 3. Rugpjūčio 8 d. 4 . Rugsėjo 6 d . 

1988 metų 10 d ienų kel ionės į Lietuvą: 
1 . Biržel io 14 d. 2 . Liepos S d . 3. L iepos 12 d . 4 . Rugpjūčio 

1 6 d . R u g p j ū č i o 29 d . 6. Spa l io 4 d . 

AMEFftCAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko gi-mių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių j Lietuvą pas 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
Western Ave. . Chicago, III. 60643. 

WEDDING BELLS 
ALICE'S MORAVIA 

3735 S. Harfem. 8erwyn, III. 
484-5505 

Banauets for VVeddings. Shovvers & 
Ali Occasions 

Package Plans Available 
Accommodations for 50 to 160 

MIDVVAY LOUNGE & BANOUET HALL 
4222 W. 63rd St. 

Chicago, III. 
581-4222 

Banquets For VVeddings 
And AM Occasions 

Packace Plans Available 

M A S T E R P L U M B I N G 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

OUASAR KELIONIŲ AGENTŪRA 
2440 W. 63rd St. 

Chicago, IL 
925-8400 

Keliaukite Į visus pasaulio kraštus! 
Povestuvinių kelionių specialistai 

TRAVEL WITH TONI INC 
3210 W. 47th St., Chicago, III. 

847-6500 
Vvorid VVide Travel 

Never a Service Charge 
Airline Tickets at Airport Prices 

Honeymoon Specialists 

HOEFFKEN'S THE BUSY BAKERY 
3044 W. 63rd St., Chicago. III. 

737-0390 
14736 S. Cicero (Mid-Oak Plaza) 

Midlothian, III. 687-BUSY 
Traditional or Fountain VVedding Cakes 

Svveet Trays 

LA PETITE PASTRY SHOP 
2809 W. 63rd St. 

434-4174 
5610 W. 63rd St. 

735-7383. Chicago, ILL 
Specializmg in VVedding Cakes 

And Miniature Pastries 

H E L P V V A N T E D 

SALES 
PAAT TIME 

ART CONSULTANTS 

Sell beautiful artworks to a ready pubiic and earn 
high profits For personai interview call: 

STARMEN GALLERIES, Ltd. 
343-3511 

Please call in Englisn 

MODELMAKER-PRODUCT 
Full time openng for mdustrial design 
modelmaker with min. 5 yrs. exp. 

Dovvntovvn loc. Benefits included. 
454-1116 

Mušt speak English. 

A. B. Diek 
PRESSMAN 

Mušt be Experienced. 
Part time days Midway airport area. 

Mušt speak English." 
284-0775 

5851 W. 63rd St. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau riokėsit u r 
apdrauda r<uc ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208Va W e s ' S 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 6 5 5 4 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vy tau tas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bi i ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Burbank Manor 
6345 W. 79th St., Burbank, IL 

2 banquet halls. 50-600 people, for wed-
dings. christenmgs. shovvers and other oc
casions. Lithuanian & American cuisine. 
Low prices. Free vvedding cake; big park-
ing lot Information 599-2500. 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel . 776-1486 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pu lask i Rd . . Ch icago 

PHONE — 581-4111 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Bui lders & Remodel ing 

. Porcnes & Oecks • Ftoor & Wall T.ie 
• Alummum Sidmg & Trim • Kitchen & Baths 
. Masonry «Rec Rooms 
. Additions •Insurance Repairs 

J o e (312) 582-7606 
Peter (312)371-7499 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is Į He rm is Deckys 

T«rf. 565-6624. Nuo • ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Ieškome investatorių. 
Siūlome 12% į metus už sumas 
$25,000.00 ar daugiau. Palūka
nos bus išmokamos kas mėnesį. 
Įnašas garantuotas nekilnojamu 
turtu. 
Skambinti: 312-471 -5353. 

INCOME TAX 
SERVICE 

Šiais metais pajamų mokesčių 
užpildymas labai pasikeitęs! 

Pranas G. Meilė, CPA 
2 6 4 9 VVest 6 3 S t ree t 
C h i c a g o I I I . 60629 

T e l . : R a i t o * — 776 -5163 
N a m ų - 636 -5347 

MARGIU ETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
mems ypatingai progai. Pi lnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos. Antrad ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

REAL ESTATE 

fHįgįį KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

fNCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pu lask i 

767-0600 

Parduodamas 3 mieg. kamb. m ū 
rinis namas, 65 & Keating apyl.; 
didelė virtuvė; dinette. Skambinti: 
5 8 5 - 6 1 5 2 ; p o 5 v . v . 735 -2196 . 
K a l b ė t i a n g l i š k a i . 

r GrtUIHj. KMIECIK REALTORS 
•&L 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

No. 129 — Garfield Ridge Speciali 61 
& Natoma. 4 mieg. kamb. mūras: H4 prau
syklos: didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis; ištisas rūsys: užpakalyje namo atvi
ra graži veranda: erdvus kiemas: nauji 
tettimai; 2 namų apyvokos reikmenys: 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 934 — Dviejų butų namas 67 & 
Lavvndale: buvo 4 savininkai: 3 kamb. 1 
mieg. kiekviename bute Modern, virtuvė ir 
vonia: atskiros šildymo sistemos; remontai 
nereikalingi; 4 metų stogas ir dvigubi 
langai; naujas 2Vį auto garažas su autom, 
atidarymu: Tik 45.900. jei pasiteirausite 
pirmas. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinate telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkm~3a. jums patarnaus. Mes jums 
galinio o-rdėti. nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Te l . — 434-7100 

R 6 / M A X GREIT 
REALTORS ' PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/Kxite būti 
R imo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokama i . 

IEŠKO P I R K T I 

Ieškau pirkti nedidelį namuką Chica
gos pietvakarių priemiestyje Skam
bint i anksti rytą te l . : 4 3 4 - 8 2 3 5 . 

FOR RENT 

I šnuomo jam i 2 k a m b . su atskiru 
į ė j m u 71 & Rockwe l l apy l . Skam
b in t i : d i e n ą 7 7 6 - 0 1 0 5 , p o 5 v . v . 
9 2 5 - 7 6 1 2 . 

FOR S A L E 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

VVholesale carpeting! Kilimai urmo kai
nomis, didžiulis sandėlis pilnas kilimų riti
niuose ir atskirais gabalais Turime viską. 
ko jums reikia Duodame paskolą Pirkite 
kilimus skambindami Romui po 6 v.v. 
589-2349; palikite vardą ir te! numerį 



MOSU KOLONIJOSE 

\Vilham Hough l a i sva la ik iu 1980 m. 

NAUJŲ VĖJŲ 
SOVIETŲ 

SĄJUNGOJE 
ATGARSIAI 

CONNECTICUT 
ELONA VAIŠNIENĖ 

Sovietų Sąjungoje darosi 
anksčiau neįsivaizduojami 
dalykai, kurie neaišku kuo pasi
baigs. Ta nežinia traukia 
Amerikos dėmesį, kaip magne
tas. O kuo domisi visuomenė, 
tuo stropiai domisi ir spauda, 
radijas ir televizija. Michail 
Gorbačiovo dėka Lietuva, Lat
vija ir Estija tapo dėmesio ver
tom šalim. Ir reikia pasakyti, 
kad jose šiuo metu yra ypa
tingai daug kuo domėtis. 

ELLA of Connecticut 

Suaktyvėjus veiklai Pabaltijy, 
atkuto ir išeivijos energija, ypač 
pasėkoj pereitų metų rugpjūčio 
mėnesio Vilniuj, Rygoj ir 
Talline. suderintų demonstra
cijų, iškeliančių Molo-
tovo-Ribbentropo slaptąjį 
sandėrį. Connecticut valstijoj ta 
nauja energija pasireiškė įstei
gimu Estonian. Latvian and 
Lithuanian Aliiance of Con
necticut. Steigiamasis posėdis 
įvyko pereitų metų gruodžio 
mėn. New Britain parapijos 
salėj. 

MAŽIAU BALSUOTOJŲ 

Chicagoje šiemet balsuotojų 
įsiregistravo 60,000 mažiau, 
negu anksčiau buvo. 

CENTRAS BENAMIAMS 
VETERANAMS 

Šiaurinėj Chicagos daly 
veikia naujas centras 
benamiams karo veteranams, 
įsteigtas prie Veteranų 
administracijos medicinos cen
tro. Čia kartu ir paruoši?mas 
žmogus tarnybai, kad galėtų sa
varankiškai gyventi. Tame cen
tre yra 60 vietų. Jo pastatymas 
kainavo puse milijono dol. Čia 
yra raštinės, privatūs ar pusiau 
privatūs kambariai, virtuvėlė, 
užsiėmimui kambariai , 
televizija. 

Naujo vieneto iniciatorius bu
vo Connecticut L. Bendruo
menės apygardos pirmininkas 
inž. Pijus J. Nasvytis, subūręs 
tris pabaltiečių organizacijas — 
Connecticut Estonian Society, 
Inc., Latvian Association of Con
necticut, Lithuanian-American 
Community, Inc., Connecticut 
district — bendrai veiklai. Kiek
viena organizacija įsipareigojo 
paskirti tris atstovus į ELLA 
tarybą ir prisidėti lėšomis. Lie
tuvių atstovai yra Pijus J. 
Nasvytis, Elona Vaišnienė ir 
Jūratė Vaitkutė. ELLA pirmi
ninkas yra Pijus J. Nasvytis. 

ELLA siekiai 

ELLA of Connecticut sieks 
informuoti Connecticut atstovus 
JAV Kongrese ir valstijos vado
vaujančiuose postuose apie tai, 
kas domina Connecticut vals
tijos pabaltiečių kilmės balsuo
tojus, atsiliepti į klaidingą ar 
klaidinančią informaciją apie 
Pabaltijį, parūpinti spaudai, 
radijai ir televizijai tikslią 
informaciją apie Pabaltijo šalis, 
rengti renginius, kurie ugdys 
Connecticut valstijoj supratimą 
apie pabalt iečių s iekius , 
informuoti pabaltiečių kilmės 
balsuotojus apie ats tovų 
Kongrese nusistatymą pabaltie-
čiams rūpimais klausimais. 

Kovo mėnesį 

ELLA veiks ir amerikiečių ir 
pabaltiečių veiklos būdais. Pir
mas ELLA pasireiškimas bus 
amerikietiškas ,,fund raiser" 
The Whi tman r e s to rane , 
Farmingtone, kovo 11 dieną. 
Dalyvauti kviečiami pabal-
tiečiai, kurie pritaria minčiai 
suburti jėgas bendram tikslui. 
Bilietai po 50 dol. asmeniui, nes 
vienas iš renginio uždavinių yra 
sutelkti lėšų einamiesiems 
reikalams (spausdiniams, pašto 
išlaidoms ir pan.). Bilietų 
skaičius ribotas ir jie gaunami 
per lietuvių atstovus, kurie 

Rochester, N. Y. 
NETEKOME TAURAUS 

LIETUVIO 

Sausio 30 d. iškeliavo j 
amžinybę Pranas Puidokas. 
„Netekome tauraus ir veiklaus 
lietuvio, sąmoningo kataliko... 
Kadaise šioje Sv. Jurgio parapi
joje buvo ar t i tūkstančio 
lietuvių, o dabar beliko vos 
380"... Taip apgailestavo pa
mokslo metu kleb. kun. Jus
tinas Vaškys. Per Mišias gie
dant niekad nepavargstančiai 
sol. Birutei Čypienei, vargonais 
palydint Raimundui Obaliui, 
gausiai susirinkusieji jautė 
didelį nuostolį netekę žymaus 
veikėjo. 

A. a. Pranas Puidokas daugelį 
metų vadovavo Radijo klubui. 
Tuo metu radijo pusvalandžiai 
buvo kruopščiai parengti ir 
pasiekę aukšto lygio. Priklausė 
dramos būreliui, ateitininkų or
ganizacijai, buvo labai drama
tiškas deklamatorius ir visą 
laiką dainavo Rochesterio Lie
tuvių Bendruomenės chore. Yra 
buvęs ir choro valdybos 
pirmininku. 

Daugiau kaip pusę savo 
gyvenimo — 38 metus (mirė 69 

pasiekiami per Hartfordo, New 
Haveno ir Waterbury Bend
ruomenės apylinkes. 

Vakarienės metu svečiai turės 
progą susipažinti su visų 
tautybių ELLA atstovais bei 
ELLA tikslais ir planais. 

Kalbėtojas bus mūsų spaudoj 
vis dažniau minimas advokatas 
William Hough III. William 
Hough baigė teisės mokslus 
cum laude 1985 metais New 
York Law School. Jo disertacijos 
pavadinimas: „The Soviet 
Annexation of the Baltic States 
and its Effect on the Develop-
ment of Law prohibiting For-
cible Seizure of Territory". 

William Hough yra kreipęsis 
j Pabaltijo diplomatus bei 
išeivijos vadus Amerikoj su 
pasiūlymais, kaip Pabaltijo 
teises tinkamai ginti. Jis siūlo 
išvystyti penkerių metų veiklos 
planą liečiantį Pabaltijo 
nepripažinimo doktriną; kultū
rinius ryšius su Lietuva, Latvi
ja ir Estija; gamtos apsaugą Pa
baltijo šalyse; tarptautinių 
bendrovių prekybą su Pabalti
jo kraštais; Pabaltijį, kaip be-
branduolinę zoną, emigraciją iš 
Pabaltijo kraštų. Adv. Hough 
pataria tokį planą pristatyti ša 
lims, kurios rodo prielankumo 
Pabaltijo reikalui (pvz. JAV,' 
Kanada, Vakarų Vokietija,; 
Anglija, Švedija), bet neturi 
išmąstyto ilgalaikio plano ir 
užtat dažnai reaguoja į Pabaltijį 
liečiančius įvykius neapgal
votai. 

Connecticut ir artimesnių 
valstijų lietuviai kviečiami susi-; 
siekti su lietuvių atstovais dėl 
bilietų į ELLA of Connecticut 
pobūvį kovo 11d., The Whitman 
restorane, Farmington, 
Connecticut. 

m. amžiaus) praleido Roches-
teryje. Teko kartu linksmintis, 
vaišintis, diskutuoti ir dainuoti 
daug gražių liaudies dainų. 

Jis prisimindavo jaunystės 
dienas praleistas Lietuvoje, 
Svirgalių km. netoli Šakių, 
Marijonų gimnazijos Mari
jampolėje ir Lietuvos miškų 
aidus — dirbo miškų urėdijoje. 

Vokietijoje Biberacho sto
vykloje, prancūzų zonoje, 
susipažino su Verute Blaževi-
čiūte, kurią ir pasirinko savo 
gyvenimo drauge. Vestuvės jau 
buvo Hamiltone, Kanadoje. 
Prisimenu, kokie nepatogumai 
buvo Pranui važinėti kiekvieną 
savaitgalį į Hamiltoną pas savo 
žmoną, kol ji susi tvarkė 
reikalingus dokumentus ir 
persikėlė nuolatiniam gyve
nimui į Rochester, N.Y. 

Augantis prieauglis sūnus ir 
dukra buvo jo džiaugsmas ir 
pasididžiavimas, juos stebint 
šokant tautinius šokius ir 
linksminantis jaunimo tarpe. 

Gyvenimas nestovi vietoje. 

Vaikai pergreit užauga, sukuria 
šeimas, nusiperka savus namus 
ir palieka tėvų lizdą. Prano 
sveikata blogėja. Pradeda de
juoti, kad čia ir čia skauda, to 
ir to negaliu valgyt... bet dabar, 
jau senelį aplanko keturi krykš
taujantys anūkai, nuskaidrina 
jo nuotaiką ir suteikia daug 
džiaugsmo ir paguodos. 

Niekuo nebegalėjo pagelbėti 
nei ligoninės, nei daktarai, ir 
Pranas namuose žmonos Veru
tės priežiūroje dar tris mėnesius 
išgulėjo lovoje, kovodamas prieš 
šią pabaisą — vėžio ligą. Lai
dotuvių namuose dr. V. Lelis 
tarė atsisveikinimo žodį ateiti
ninkų vardu. Jį palydėjome į 
amžinybę. 

Kapinėse Vyt. Žmuidzinas 
jautriu ir graudingu žodžiu atsi
sveikino velionį Rochesterio 
Liet. Bendr. choro vardu. Prieš 
giedant Marija Marija ir Lie
tuvos himną, velionio sūnus 
Pranas įbėrė į duobę žiupsnelį 
žemės iš Lietuvos, lyg ir 
sakydamas, ilsėkis, mielas 
tėveli, nors ir ant keletos 
t rupinėl ių savo numylėtos 
žemelės. Ne vienam riedėjo 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. vasario mėn. 27 d. 

ašaros tuo jaudinančiu momen
tu, o man ir vėl rieda bebaigiant 
tas eilutes. Koks neapsakomai 
gražus ir patriotiškas meilės iš
reiškimas Tėvų Žemei. 

K. Mačiulis 

Mes esame gimę kentėjimui, 
ir ašaros mūsų širdžiai yra tas. 
kas vanduo žuvims. 

G. Flaubert 

A. 
Gail. 

t A. 
sesuo 

ADELE ELVIKIENE 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. vasario 26 d., 9:40 vai. ryto. sulaukusi 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Danguolė Vaičiū

nienė, žentas Albinas, Jūratė Dainauskienė, žentas dr. Rimas: 
anūkai: Audra ir Andrius Vaičiūnai, Rūta Sorensen su vyru 
Chris, Paulius ir Dalia Dainauskai bei kiti giminės. 

Priklausė Naktinės Adoracijos Rateliui. 
Kūnas pašarvotas vasario 28 d. nuo 5 iki 9 v.v. Petkus 

Marąuette koplyčioje, 2533 W 71st St. 
Laidotuves įvyks vasario 29 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

£lubo ir Valdybos nariui 

A.tA. 
STASIUI DAGIUI 

mirus, jo gimines ir draugus nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime 

Biržėnų klubas 

L 

A.tA. 
JONUI ŠATUI 

mirus, mielam klubo nariui VIKTORUI ŠATUI su 
šeima, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Cicero Lietuvių Medžiotojų ir 
Žuvautojų klubas 

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
LI-881 
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje 
Išvykstame gegužės mėn. 24 d. Grįžtame ežel io mėn. 11 d. 1988 

10 dl«nų Lietuvoje + 2 dieno* Maskvoje 
U-882 U-883 U-884 

Išvykstame birželio 14 liepos 12 rugpį. 16 
Grįžtame birželio 28 liepos 26 rugp). 30 

LI-885 
rugsėj 06 
rugsėj. 20 

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmen.ui Vietų ska.č.us ribotas. Prašome rezervuot, iš anksto 

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ... 
Jei norite pasikviesti gimines iŠ Lietuvos ap-ankyti JAV, mes galime padėti su formalumų detalėmis. 

Informacijai skambinkite arba rašykite: 
BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS, INC. 

A DIVISION OF ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC. 
501 FIFTM AVENUE, SUITE 1605 

NEW YORK, NY 10017 
TELEPHONE: (212) 972-0200 

"TOLL FREE" numeris flrt ne New Yoffc valstijoje) (800) 835-6688 

A.tA. 
Josephine Kriščiūnas (Kriscun) 

GUŽAUSKAITĖ 

Gyveno Beverly Shores. Ind.. anksčiau — Town of Lake apylinkėje. 
Čikagoje. 

Mirė 1988 m vasario 25 d.. 1:30 vai. ryto. sulaukusi 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Būdvyčių kaime. Amerikoje 

išgyveno 74 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Christine Austin ir Eleanore 

Lukas, rentas Leonard: anūkai: Christine Kaiser su vyru John, Charles 
Austin su žmona Ramune. Monica Austin. Gregory Austin su žmona 
Kelley. June Russel su vyru Stanley. Mark Lukas ir Jil; Lukas; proanūkai: 
Deborah Russel, Jessica Austin, Jeanna Austin ir kiti gimines. 

Velione buvo našiė a.a. Charles Kriščiūnas. 
Priklausė klubams: Čikagos Lietuvių Moterų. Beverly Shores 

Lietuvių, SLA 134 moterų kuopai. Amerikos Lietuvių Piliečių Pašaipos. 
Suvalkiečių; Bnghton Parko Lietuvių Moterų. Našlių-Našliukių. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, vasario 27 d. nuo 6 iki 9 v v., sekmadieni, 
vasario 28 d. nuo 2 iki 9 v v Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Califor-
nia Ave. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, vasario 29 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt GaidasDaimid. Tel. 523-0440. 

A.fA. 
RIČARDUI SAKADOLSKIUI 

mirus, jo broliui ROMUI SAKADOLSKIUI, svainei 
EMILIJAI SAKADOLSKIENEI. Ped. lit. instituto 
lektorei, ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia 

Pedagoginis lituanistikos institutas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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

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 

file:///Vilham


DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. vasario mėn. 27 d. 

x Š v č . M. Mar i jo s G i m i m o 
p a r a p i j o s klebonui kun . Anta
nui Zakarauskui išėjus i pensiją 
— emeri tūrą , klebonu paskir tas 
iš Br ighton Parko k u n . J o n a s 
K u z i n s k a s . J is pareigas perims 
apie kovo vidurį. Jo vieton Ne
k a l t o Prasidėj imo parapi jos 
klebonu paskirtas kun. Antanas 
Puchenskis . 

x M u z . P e t r a s A g l i n s k a s 
gros Pierre Boulez kompozicijos 
„ L e M a r t e u Sans M a i t r e " 
Chicagos premjerą su Loop 
Group ansambl iu šeštadienį, 
kovo 5 d., 8 vai. vak. Curt is 
salėje Fine Ar ts pastate, septin
t a m e aukš te , 410 S. Michigan 
Ave. . Chicagoje. K a r t u bus 
a t l i k t a i r G laudė Debussy 
s u k u r t a ,,The Fall of t h e House 
of U s h e r " (nebaigtosios operos 
eskizas). 

x Š v . K a z i m i e r o l ie tuvių 
k a p i n ė s e pras idės kap in ių 
va lymas nuo kovo 1 d. a r tuoj po 
tos da tos . Kapinių administra
cija prašo žiemos papuošalus 
nuo savų kapų nusi imti , jeigu 
nori juos pasitaupyti ateinančiai 
ž iemai . 

x L a u r a V a i č e k a u s k a i t ė , 
jaunosios kar tos moteriškų dra
bužių kūrėja, sujudinusi Chica-
gą savo ,,mumijų" st i l iumi, 
kalbės šeštadienį 10:15 vai. vak. 
per radijo .,Žemė L " laidą. 
B a n g a 1490 AM, stotis WPNA. 
Susidomėję madomis prašomi 
pas ik lausy t i , ypač ta i t inka 
moter ims . 

x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
g u ž ė s m ė n . v i d u r y organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, ap lankys Vieną Austrijoj, 
Budapeš tą Vengrijoj, Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius re ika lus tvarko A m e r i c a n 
T r a v e l S e r v i c e B u r e a u , 9727 
S. Wes te rn Ave., Chicago, IL 
60643, tel . 312-238-9787. Išvy
k imo da t a i r ki ta pla tesnė 
i n f o r m a c i j a b u s p a s k e l b t a 
v ė l i a u - (sk.) 

x L i e t u v i ų M o n t e s s o r i Mo
k y k l ė l i ų tėvų komitetai džiau
giasi sėkmingai praėjusia madų 
paroda . Nuoširdžiai dėkoja vi
siems a ts i lankius iems, o ypač 
A l g i u i i r V i d a i I n g a u n i a m s 
(sav. L e s F l e u r s E l e g a n c e , 
O a k B r o o k T e r r a c e ) už paau
kotas gėles scenos ir s talų pa
puoš imui . 

(sk) 

x N o r i u p i r k t i La l io liet. 
angį. angį.-liet. žodyną gerame 
s tovyje . N o r i n t y s p a r d u o t i , 
prašomi skambint i „Draugui" . 

(sk) 
x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir a p y l i n k ė s e . S k a m b i n k i t e 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x B a l t i c M o n u m e n t s . Inc . , 

2621 W. 71 Street. ChicaRo. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
pamink la i , žemiausios kai
nos, ger iaus iomis sąlygomis. 

(sk.) 

x A k i n i a i s i u n t i m u i į L ie 
t uvą . Kreiptis į V. Karosaite 
— Opt ica l Studio, 2620 West 
71 St ree t , Chicago . 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnes in ia i s įmokėjimais ir pri 
e i nama i s nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l Federal Savings, 
2212 Wes t Cermak Road - Tel. 
V I 7-7747. 

(sk.) 

x M a r i j o n ų v i e n u o l i j o s 
g y v e n i m o ir darbų Amerikoje 
75-rių metų sukakt is yra šie
met, nes pal. arkiv. Jurgio 
Matulaičio 1913 m. buvo atly
dėti du kunigai , kurie pradėjo 
darbą. Ši sukaktis bus paminėta 
per „Draugo" koncertą kovo 20 
d. Marijos aukšt . mokyklos 
sa lė je . Konce r tuos sol is ta i 
Ričardas Daunoras ir Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė. Akompa
nuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Leidžiamas leidinys su t rumpa 
marijonų veiklos istorija Ameri
koje anglų ir lietuvių kalba. 
Taip pat pri imami skelbimai ir 
sveikinimai. Bilietus į koncertą 
gal ima j au įsigyti Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Nor į a p s a u g o t i s avo tele
fonus nuo pornografinių skam
binimų gali prašyti numerio 976 
Bell t e le fonų b e n d r o v ė s . 
Daugiau informacijų norį gauti 
gali paskambint i tel. 727-1222. 

x Vyresnių jų l ietuvių cent
r o Seklyč io je kovo 2 d., trečia
dienį, P. G. Meilė ska i tys 
paskaitą „Federalinių mokesčių 
pasikei t imai" . Paskai ta bus 5 
va i . v a k . Visi k v i e č i a m i 
dalyvauti . 

x Mar i jos aukš t . m o k y k l o s 
ž u r n a l i u k a s „The Maria He
r a l d " iš t ū k s t a n č i o t a š k ų 
laimėjo 904 už gerą redagavimą. 
Laikraščio redakcija ir pa
tarėjas, anglų kalbos mokytojas, 
gavo specialų pažymėjimą. 

x P u t n a m o seselių r ėmė jų 
m e t i n ė v a k a r i e n ė yra rengia
ma balandžio 24 d. Jaun imo 
centre. Pakvietimus galima įsi
gyti pas valdybos nares ir Vaz
nelių parduotuvėje. 

x S i m a s Brizgys, iš Chica
gos, 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas , garbėm prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą 1988 metams, atsiuntė 30 
dol. dienraščio palaikymui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x P a s k o l o s Reik ia? Namų 
pirkimo paskolos nuo 9 .625^ 
(2.1 points). „Home Equi ty" 
paskolos 10 .5^ (fixed). Au
tomobilio pirkimo paskolos iki 
5 metų 9 .5^ . KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str., Chicago tel.: 598-1333 
i r 737-2110. 

(sk) 

x A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus a tvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i skristi iš New Yorko 
ir Washingtono } Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland, ar k i tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke , ku r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus . Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreipt is į A m e r i c a n T r a v e l 
Se rv i ce B u r e a u , 9727 S. " / e s 
t ė m Ave. , Chicago , BĮ. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa 
sams ir ki t iems dokumentams, 
kur ias gal ima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau. 9727 S. Western Ave.. 
C h i c a g o , 111.. 60643 . Te l . 
238-9787. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. ', 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x A m e r i c a n Travel Serv ice 
B u r e a u ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. W e s t e r a Ave. , Ch icago , I L 
60643 tel . : 312-238-9787. 

(sk> 

IŠ ARTI IR TOLI 

Konsulo priėmime vasario 19 d. Iš kaires: Belgijos prekybos attache su žmona. M. Marcinkienė, 
B. Jasaitienė, P. Daužvardienė, Barbados konsulas su žmona, gen. konsule J. Dauivardienė ir 
Liuksenburgo konsulas su žmona. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J A U N I M A S 

DEMONSTRUOJA 
Vasario 16-tajai artėjant, yra 

įprasta suruošti daug tos dienos 
paminėjimų. Chicagos jaunimas 
nutarė paminėti 70 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę 
kitu būdu. Jaunimas suruošė 
demonstraciją ir 24 vai. bado 
streiką. Su plakatais ir žva
kėmis su dideliu entuziazmu 
vasario 15 d. 8 v.v. prie Picaso 

x Kazys Gimžauskas , St. 
Petersburg Beach, Fla., lietu
viškų organizacijų darbuotojus, 
mūsų bendradarbis, pratęsda
mas ..Draugo" prenumeratą, 
pridėjo ir 25 dol. K. Gimžauskui, 
mūsų garbes prenumeratoriui, 
už auką labai dėkojame. 

x A n t a n a s S k ė r y s , 
Woodstock, Conn. , pratęsė 
prenumeratą su 25 dol. auka. 
Ant. Skėrį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x P e d a g o g i n i o l i t u a n i s 
t ikos instituto etnografinis an
samblis maloniai kviečia jus į 
pastatymą „Bėkit, bareliai — 
rugiapjūtės pabaigtuvių šven
t ę " 1988 m. k o v o 19 d., 
šeštadienį, 7 vai . vale Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Bilietai 
parduodami pas J. N. Vazne-
lius/Gift International) 2501 W. 
71st St.. A. F. Siutus (Patria) 
2646 W. 71st St. ir vaidinimo 
diena prie įėjimo. 

(sk) 

x Lydėsiu dvi g r u p e s į Lie-
t u v ą . P i rmoj i , 17 d i e n ų 
Lietuvoje. Išvykstam balan
džio 24 d. Antra, traukiniu į 
Vilnių rugpjūčio 25 d. Parūpin
siu jūsų g i m i n ė m s au tomo
bilius, televizorius, e tc . Už pa
tarnavimą imu maž iau . Suda
rau siuntinius ir siunčiu kargo 
į Lietuvą. Giminėms iškviesti 
p a t a r n a v i m a s nemokamas . 
Skambinkite rytais 7-9 vai., 
vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašy
kite: Romas P ū k š t y s , 9040 S. 
Roberts , H i c k o r y Hills, 111. 
60457. Kelionės formalumus 
tvarko Trave l Adv i se r s , Inc. 
(312)524-2244. ( sk) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės j Alex 
Realty. 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras . V ik to r a s Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvert ina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e igu mes 
negalim p a r d u o t i : m e s galim 
pa tys nupi rk t i ! 

(sk.) 

paminklo Daley plazoj susirinko 
maždaug 50 žmonių, atvažia
vusių iš visų Chicagos kampų. 
Žvakės buvo Gedimino stulpo 
forma, o lietuvišką vėliavą ap
supo spygliuota viela. Keletas iš 
jaunimo net veidus nusidažė 
spygliuota viela, simbolizuo
dami okupuotą Lietuvą. Ati
darymą pravedė Algis Sodonis, 
pagrindinis šių demonstracijų 
organizatorius, paaiškindamas 
tikslą čia susirinkusiems. Pa
dainavus keletą patr iot inių 
dainų. prof. Vytautas Skuodis 
trumpai pakalbėjo. Neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, paaiškino 
dabartinę politinę padėtį ir 
pareiškė kokį įspūdį padarys 
šios demonstracijos Lietuvoj. 
Jaunimas suruošė politinį mon
tažą. Oficialiai daliai baigiantis, 
maldą suka lbė jo k u n . K. 
Kuzminskas. 

Šalto vėjo apsupti, vieni į kitą 
įsikibę pradėjom dainuoti. Mūsų 
garsus dainavimas pr i t raukė 
net Darių ir Audrių Polikaičius, 
kurie prisijungė prie dainos su 
akordeonu. Žmonės išsiskirstė 
maždaug 2 vai. ryto. Pasiliko 
Gailė E iduka i t ė , R a m u n ė 
Gaižutytė, Vija Bublytė, Algis 
Sodonis. Andrea Mackevičiūtė, 
A u š r a J a s a i t y t ė , K r i s t i n a 
Likanderytė ir prof. Vytautas 
Skuodis, kurie prisižadėjo budė
ti 24 vai. Per 24 vai. susidrau
gavom arčiau viens su ki tu ir 
vienas kitam teikėm moralinę 
paramą. Nei šaltis, nei nuovar
gis negalėjo sustabdyti jaunimo 
entuziazmo, nors aš keletą 
kartų norėjau pasiduoti ir baig
ti anksčiau, nes buvau sušalus, 
pavargus ir alkana, bet pagal
vojus, kad S ib i r e ž m o n ė s 
daugiau kenčia, ta i , sukandus 
dantis, ėjau toliau. Nuo 6 vai. 
ryto mes išdalinom daugiau 
ka ip 5000 p r o p a g a n d i n i ų 
lapelių, paaiškindami mūsų 

tikslą ir Lietuvoj esamą padėtį 
e inan t iems ir važiuojantiems 
pro šalį. Lietuviška vėliava 
buvo iškel ta miesto centre su 
mies to p a r e i g ū n ų paga lba . 
Lietuvos himną sugiedojom su 
ašarom akyse. Tai įrodė, kad 
šios demon.stracijos buvo vertos 
mūsų pastangų. Spaudos, radi
jo ir televizijos atstovai domėjosi 
mūsų re ikalu . Teko nugirst i , 
kad dėl mažo dalyvių skaičiaus 
mes nepatekom į televizijos 
žinias. 

Didelė padėka Algiui So-
doniui, k u r i s ta ip puikiai suor
ganizavo šias demonstracijas. 
Labai ačiū dalyvavusiems, ypa 
t ingai vyresniems, kurie nepa
bijojo šalčio ir mums daug pa
dėjo. Bet kaip ir dažnai pasi
taiko, galėjo būti šimtu daugiau 
žmonių. Prof. Vytautas Skuodis 
pasakė, kad jam šitose demonst
racijose būt i buvojo asmeniška, 
kaip lietuvio pareiga, o kur visų 
k i tų l i e tuv ių pare iga? T a s 
laisvės nevertas, kas negina jos! 
Nėra r imtos priežasties, kodėl 
k iekvienas lietuvis Chicagoj 
negalėjo nors ir t rumpam at
vykti ir dalyvaut i demonstra
cijose. Ir buvo nemalonu aiš
kinti amerikiečiams — negi tik 
t iek y ra lietuvių Chicagoje. 
Užtenka sėdėti minėjimuose ir 
vienas k i tą glostyti, reikia Lie
tuvos padėtį aiškinti kitiems, ne 
t ik l ie tuviams. Aš manau, kad 
a t e i n a n č i a i s m e t a i s , užuot 
sėdėjus salėje keturias valandas 
m i n ė j i m e , s u r u o š k i m e d a r 
didesnes demonstracijas ir visi 
da lyvaukime. 

K r i s t i n a L i k a n d e r y t ė . 

V A S A R I O Š E Š I O L I K T O J I 
M E L R O S E P A R K E 

Vasario 20 dieną Melrose 
Pa rko B e n d r u o m e n ė ir or-

KANADOJE 

— Lie tuv ių e v a n g e l i k ų Iš
gany to jo parapija išsirinko pa
rapijos tarybą: Emilius Bartmi-
nas, Marija Dambarienė, Val
teris Dauginis, Irena Delku-
vienė, John Novog, Edmundas 
Pamatai t is , Asta Šernaitė-Šim-
kuvienė, Gytis Šernas, Vilius 
Stanaitis, Ernestas Steponas, Ir
ma Š t u r m i e n ė ir Emi l i jus 
Varden-Vaičekauskas. 

— Lie tuv ių k a p i n ė s e palai
doti a.a. Steponas Kirstukas, 78 
metų amžiaus, Bronius Kara
lius, 71 m. amžiaus, Genovaitė 
Mockienė, 83 m. amžiaus ir An
t anas Poškus. 

— T o r o n t o a t e i t in inkų sen
d r a u g i ų susir inkimas buvo va
sario 7 d. Lietuvių vaikų na
muose. Susir inkimui vadovavo 
sendraugių pirm. V. Aušrotas, 
simpoziumui „Moterų vaidmuo 
Bažnyčioje" vadovavo A. Kar-
kienė, kalbėjo kun. J. Staškus, 
ses. Margari ta ir R. Jonaitienė. 
Taip pat diskusijose dalyvavo ir 
publikos dalis. 

— T a u t i n i ų š o k i ų komi te 
t a s su J A V L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s a t s t o v a i s 
Hamiltone turėjo pasitarimą 
vasario 6 d. Jame dalyvavo JAV 
LB atstovai A. Gečys ir L 
Bublienė, Kanados LB atstovai 
V. B i r e t a , adv. J . K u r a i -
tė-Lasienė, R. Kurienė ir J . 
Krištolaitis. 

— J o n a s V a i d u t i s L u k o 
šev ič ius , Bronės i r Jono Luko
šev ič ių , gyv. M o n t r e a l y j e , 

s ū n u s , p a s k i r t a s , ,Wes te r i 
Pu lp" Vancouvery vic preziden 
tu . 

A R G E N T I N O J E 

— S u s i v i e n i j i m a s L ie tuv i i 
A r g e n t i n o j e išsirinko valdyto 
1988-89 metams. P i rmininku iš 
r inktas R. Stalioraitis, vicepirm 
L. Stankevičius, sekr . A. Mi-
kučionytė, sekr . pav . A. Stalio
ra i t i s , ižd. R. Bielynis, ižd. pav. 
M. Stanevičius, n a r i a i — A. 
Varela, A. Mikučionis , R. De
veikis, M. Vogei, O. Levana-
vičius ir J . Kyurkovi ts . 

— A r g e n t i n o s L i e t u v i ų or
ganizacijų i r spaudos tarybos 
vasario 5 d. posėdyje praneši
mus apie J a u n i m o kongresą 
Austral i joje p a d a r ė A d r i a n 
Aglinskas, Analia Gaidimaus-
ka i tė ir Ar iana Ras tauska i t ė . 
J ie pateikė labai įdomios me
džiagos. Jų kelionė į J a u n i m o 
kongresą labai apsimokėjo, nes 
jie dabar galės judint i k i tus Ar
gentinos jaunuol ius veiklai . 

— A . a . I g n a s V a l e n t i 
n a v i č i u s , didelis Argent inos 
l ie tuvių veikėjas, choro or
ganizatorius, mirė saus io 6 d. 
Velionis buvo palaidotas Lomas 
de Zamora kapinėse . J is buvo 
gimęs 1911 m. kovo 1 1 d . prie 
Šiaulių. Argentinoje gyveno nuo 
1937 m. Buvo sukūręs šeimą su 
Juze Brigaite. Nul iūdime liko 
žmona, duk tė Zosė su šeima, 
daug draugų ir pažįstamų, kurie 
jį nuoširdžiai mylėjo. 

ganizacijų bendras komitetas 
pravedė m u m s vis iems lie
tuviams žinomą nepriklausomy
bės šventės minėjimą. Džiugu 
buvo matyti gražų skaičių susi
rinkusių tautiečių, o taip pat ir 
svečių iš tolimesnių apylinkių. 
Šį kartą minėjimas praėjo vien 
savo jėgomis. Visi tuo stebėjosi 
ir gėrėjosi, ir mūsų didžioji 
šventė praėjo su dideliu pakiliu 
džiaugsmu. 

Mūsų gabi Melrose Parko 
bendruomenės pirmininkė Ona 
Rakauskienė įdėjo visą savo 
energiją ir patyr imą šventės 
pravedimui. 

Po Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų įnešimo Amerikos ir Lietu
vos h i m n ų sug iedo j imo , 
B e n d r u o m e n ė s i ž d i n i n k a s 
Jonas Rugelis perskaitė Melrose 
Parko mero paskelbtą lietuvių 
savai tės proklamaciją, o Ona 
Rakauskienė rezoliuciją, kurią 
visi vienbalsiai priėmė. 
Buvusį mūsų ta rpe Vincą. 

Suopį, kur is padėjo a tkur t i ne
priklausomą Lietuvą, mes plo
j imu pagerbėm. Pagrindinę 
kalbą pasakė Melrose Parko 
buvęs Balfo pi rmininkas An
t a n a s Stankevič ius . Nukė lė 
m u s į praeitį, buvusią didžią 
kunigaikščio Algirdo galybę ir 
didžiąją Lietuvą nuo Baltijos 
jūros iki Juodosios. Baigdamas 
minėjo, kad vėl atsistotų ir būtų 

Dalev aikštėje Chicagos miesto centre demonstravo lietuvių jaunimas. Cia matyt, keli demonst 
rantai Iš kairės: GaUė Eidukaitė, Aušra Jasaitytė, Tomas Vasiliauskas, gen. konsulas Vaclovas 
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laisva Lietuva. Todėl tu r ime 
dirbti nepavargdami . 

E. Indr iūnienė d e k l a m a v o 
puikią baladę, kurią susirinku
sieji labai šiltai priėmė. K. Valis 
paskai tė keletą eilėraščių. 

Baigiant visi sugiedojo „Lie
tuva brangi", kur savo skambiu 
bari tonu V. Ruste ikis pagyvino 
visą giesmę, kad net nevienam 
ir d a i n u o j a n č i a m i š s p a u d ė 
ašarą. Regina Barauskai tė , Lie
tuvių Bendruomenės Melrose 
Parko sekretorė, pranešinėjo 
minėj imo eigą, o t a i p pa t 
pianinu skambino Amer ikos ir 
Lietuvos h imnus . Mūsų veiklai 
stiprinti aukas rinko E. Budels-
k i e n ė , O. J u n k e r i e n ė , Z. 
Sinkevičienė. 

Po minėjimo visi pasivaiš ino 
kugeliu ir k i t a i s s k a n u m y n a i s 
darbščių ponių pagamin ta i s . 

Melrose Pa rkas d i rba nepails
damas , K . V a l i s 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTTS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale. IL 60521 
Tel. 325-3157 

Valandos papai susitarimą 

Advokatė 
Rasa E. Norusis 

Susižeidimų darbovietėse specialistė 
(VVorkers Compensation) 

Conn, Lambert, Rvan, 
Schneider & Harman Ltd. 

Tel. 726-6234 




