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„Aušra", Nr. 56 (96) 

(Tęsinys) Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Prof. Dovydaitį minint 
Tikrų pavyzdžių ir švyturių 

netrūksta juk ir mūsų dienose. 
Vargu ar pamirš kas nors 
nuolatinį kun. A. Svarinsko 
raginimą ir kvietimą. „Visa at
naujint i Kris tuje!" , kun . 
kankinio J. Zdebskio mąstymą 
ir susitelkimą po Kristaus 
kryžiumi, buvusio ištikimo ir 
uolaus ateitininko V. Petkaus 
trečiąją Gulago kalvariją ir 
daugelj kitų, kurie nurodė 
ryškias gaires Kristaus ir savo 
tautos tarnyboje. 

Tikriausiai ne vieno, tą dieną 
Pilviškių bažnyčioje dalyva
vusio, akyse sužibo džiaugsmo 
ir pasigėrėjimo ašara, kai tau
t in ia is rūbais aps i rengę 
vaikinai ir merginos, aidint 
„Lietuva brangi" giesmei, prie 
Kristaus Karaliaus altoriaus 
sudėjo po rūtų šakelę ir gyvų 
gėlių žiedą, ir savo tyrų širdžių 
maldą: 

„Viešpatie, mes žinome, kad 
kuo blogesnis pasaulis, tuo 
brangesnis kiekvienas geras 
žmogus. Tu davei mums šviesų 
žiburį — Praną Dovydaitį. Argi 
nebuvo jis arti Tavęs jau čia 
žemėje? Leisk šiai sielai veikti 
į mus ir toliau nuostabiu savo 
spindėjimu iš anapus". 

„Jei mūsų šviesuomenės dalis 
šiandien pasisako prieš Kris
taus religijos tiesų mokymą mo
kykloje ir prieš tos religijos po
veikį visuomenėj, norėčiau tai 
laikyti skaudžiu nesusipratimu. 
Juk be šito mūsų tauta ir vals
tybė tikrų tikriausiai išsinuo-
dins tais pseudokultūros ir pseu-
docivilizacijos nuodais, kurie 
pro visus plyšius ir plyšelius 
šiandien skverbiasi į mūsų vi
suomeninio ir valstybinio gyve
nimo organizmą. 

Viktoras Petkus nuo 1987 
m. balandžio 7 d. teismo keliu 
perkeltas į griežto režimo zoną 
ir nuo to laiko, nors pagal 
įstatymus turėjo galimybę į 
mėnesį parašyti po du laiškus, 
teparašė tik gegužės 28 d. 
Trumpame rusų kalba rašy
tame laiške (rašė rusų kalba, 
kad cenzoriai nsutrukdytų 
adresatui gauti laiško) V. 
Petkus parašė tokią frazę: „...tik 
šiandien vos-vos susigaudžiau 
savo mintyse..." 

Iš teksto ir kitų kalinių patir
ties, atrodo, kad V. Petkus buvo 
paveiktas vaistais. 

OSI viršininkas pažadėjo 
energingai ieškoti nacių 

Chicago. — Specialių Inves-
tigacijų įs ta iga t i r i a 600 
asmenų dokumentus Ameriko
je ieškodama Antrojo Pasaulinio 
karo nusikaltėlių, kaip sako 
Neal Sher, tos įs ta igos 
direktorius Teisingumo depar
tamente. 

Neseniai jis kalbėjo Ner 
Tamid kongregacijai Chicagoje 
ir jos klausytojams pažadėjo, 
kad jo įstaiga tęs energingai 
persekiojimą ir deportacijas tų 
asmenų, kurie įvykdė tuos 
žiaurumus. Jis pasakė, kad 
1987 metai buvo specialiai 
sėkmingi su šešiomis deportaci
jomis ir kitais septyniais pra
dėtais atvejais. 

Daugelis, prileido jis, bus 
deportuoti, o kiti paprastai 
išvyks iš krašto, nenorėdami 
kovoti su procedūra: „Kai jie 
gaus tą laišką iš OSI, tai kai 
kurie pasišalins. Adios. Lai
mingos kelionės. Tai gerai, taip 
pat", komentavo jis. Užtik
rindamas savo klausytojams, 
jog deportacija yra t inkama ir 
nereikšminga bausmė, OSI 
direktorius pasakė, kad „depor
tuojamasis yra pažemintas ir 
laikomas pagal Amerikos tei
sinę sistemą kriminalistu". 

J i e gaus p raneš imus 

Jis pasakė, jog tie, kurių yra 
visame krašte ir kurie turi 
pagrindo bijoti gauti tokį laišką, 
jie geriausiai žino, ką jie yra 
padarę karo metu, negu kas 
nors kitas". Jie bus ieškomi. „Ir 
jie žino, jog, kai kiekviena diena 
praeina, mes esame arčiau jų ir 
daugelį jų sugausime. Jiems bus 
pranešta, kad ši įstaiga turi 
klausimų. Gal būt jie turės at
sakymus, o gal ir ne". 

Vyriausybės pozicija 

Jis diskutavo vyriausybės role 
deportuojant įtariamus karo 

Sandinistų prezidentas Ortega su kardinolu Obanda, kai jam buvo 
pranešta, jog nebereikalingas jo tarpininkavimas tarp komunistų 
sandinistų ir Nikaragvos laisvės kovotojų Contras. 

Senatoriai kritikuoja Izraelį 

kriminalistus, pažymėdamas, 
jog, jei Amerika yra prispaus
tųjų dangus, tai nereiškia, kad 
yra prieglauda prispaudėjui. Jis 
pasakė, kad karo nusikaltėlių 
buvimas Amerikoje negali būti 
ignoruojamas ir pastebėjo, kad 
jų daug yra ir Chicagoje. kurie 
priklauso tai kategorijai. 

Deportuojamieji 

OSI direktorius peržvelgė 
atvejus, kurie baigėsi depor
tacijomis. Pirmasis asmuo, apie 
kurį jis kalbėjo, buvo buvęs 
kroatų vadas Andrija 
Artukovič. Pavadindamas jį 
aukščiausio rango labiausiai 
žinomu kaltu nacių nusikal
tėliu, kuris atvyko į šį kraštą. 
Neal Sher išreiškė gailestį, kad 
jauni žmonės kroatų bendruo
menėje laiko jį herojumi. 

Atsisakydamas diskutuoti įro
dymus Demjanjuko byloje, jis 
pasakė, jog nežiūrint laikraš
čiuose aprašymų. Jonas Dem-
janjukas, apkaltintas karo meto 
nusikaltimais, turi labiausiai 
bešališką teismą. „Laikraščių 
aprašymai absoliučiai nieko 
bendro neturi su tiesa", sakė jis. 
„Mes esame ryšyje ten su ad
vokatais; mes žinome kas ten 
vyksta. Ir aš galiu jus užtikrinti, 
kad jis tur i bešališkiausią 
teismą ir gauna tikriausią due 
process". 

Toliau jis kalbėjo apie estą 
Linną ir kitų asmenų bylas. 

VVashingtonas. — Trisdešimt 
Amerikos senatorių, įskaitant ir 
didžiausius Izraelio rėmėjus, 
pasirašė laišką, kuriame kriti
kuoja Izraelio ministerio pir
mininko Yitzhak Shamir 
laikyseną ir jo Likud partiją, 
kurios nusistatymas kenkia 
taikai Viduriniuose Rytuose. 

Ši vieša Izraelio kritika yra 
pareikšta laiške Valstybės 
sekretoriui Shultzui, kai jis 
sugrįžo iš taikos misijos Izraely
je ir arabų kraštuose. Senatoriai 
sakosi nustebę premjero Shamir 
nenoru priimti taikos pasiūlytą 
planą, apskritai atmetant visą 
taikos konceptą ir atsisakant 
paaukoti užimtas žemes taikos 
reikalui. Okupuotos žemės 
turinčios būti sugrąžintos, jei 
norima taikos Viduriniuose 
Rytuose. 

Senatorių laiškas taip pat 
kritikuoja ir arabų valstybes, 
išskyrus Egiptą. Prašoma, kad 
šią senatorių nuomonę sekreto
rius praneštų Shamirui ir jo 
palaikytojams Likud bloke. 

Senatoriai su Darbo partija 

Kritikuodami Shamir užimtą 
poziciją, senatoriai pritaria 
Izraelio Darbo partijai, kuri 
dalyvauja koalicinėje Izraelio 

— New Yorko valstijos 
gybernatorius sudarė komisiją, 
kuri išstudijuotų gydytojų įvai
rius reikalus. Si komisija dabar 
baigė darbą ir vienbalsiai 
nutarė rekomenduoti, kad apie 
50,000 New Yorko valstijoje 
esančių gydytojų turi perlaikyti 
egzaminus, nes įvyksta daug 
per daug nelaimingų atsitiki 
mų. Amerikos Medikų draugi
ja dėl to pareiškė daug abejonių. 

Paskelbė pulk. North 
liudijimą 

VVashingtonas. — Čia buvo 
paskelbtas pulk. Oliver North 
liudijimas, kurio metu jis 
diskutavo specialius planus su 
CIA direktoriumi William 
Casey kaip iš gauto Irano pelno 
padėti slaptiems planams, 
paskelbė Senato apklausinėjimo 
komitetas. 

Komitetas taip pat išleido 
uždarame posėdyje Crnig Fuller 
liudijimą, kuris yra vicepre
zidento Bush štabo viršininkas, 
kad 1986 m. liepos 29 d. buvo 
diskutuota tarp Bush ir Izraelio 
atstovo ginklų pardavimas 
Iranui ir už tai pagrobtųjų 
amerikiečių išleidimas. Bet 
viceprezidentas sakė neturėjęs 
tuo reikalu jokio kontakto iki 
1986 m. gruodžio mėnesio, kol 
jam apie tai nepapasakojo sen. 
David Durenberger. 

Paaiškėjo, kad buvo penki 
planai diskutuoti su Izraelio 
ministerio pirmininko patarėju 
Amiram Nir. Kokie tie planai 
buvo, saugumo sumetimais jie 
neskelbiami. Pulk. North pasa
kė, jog jis apie tai raštu pranešė 
savo viršininkui adm. Poindex-
teriui. Tiems reikalams nebuvo 
išleista jokių sumų. 

vyriausybėje. Shimon Perės, 
Izrael io Užsienio re ika lų 
ministeris ir vyriausias Darbo 
partijos pareigūnas koalicinėje 
vyriausybėje, pareiškė stiprų 
p r i t a r imą Shultzo p lanu i . 
Senatoriai pasisakė taip pat esą 
už Shultzo planą ir pastangas 
sulaužyti premjero Shamir už
sispyrimą, kuris privedė prie 
baisių kovų ir žud> nių Izraelio 
užimtose teritorijose, kurių galo 
nematyti. 

Paauko t i žemę ta ika i 

Pažymėdami,' kcd Shultzo 
strateginis planas yra pagrįstas 
Jungtinių Tautų rezoliucija 242, 
senatoriai sako, kad tai galima 
aptarti trimis žodžiais „Žemė 
dėl taikos". 

„Pagal tai, ką mes skaitėme 
New York Times vasario 26 d., 
mes esame pri trenkti , kad 
min i s t e r i s p i rmin inkas 
Shami r yra pasakęs ,šis 
išsireiškimas apie teritoriją už 
taiką, yra man nepriimtinas', 
turint galvoje, kad būtų at
s i s aky ta užimtų žemių. 
Senator ia i kalbėjo, jog jie 
nesitiki, kad Izraelis atiduotų 
visas užimtas 1967 m. žemes 
palestiniečiams arba, kad to 
reikalautų Jungtinės Tautos 
savo rezoliucija. Bet senatoriai 
pažymi savo laiške, jog taikai 
įgyvendinti tame regione bus 
labai maža galimybių, jei 
Izraelio vyriaysybė nedarys 
kompromisų užimtoje terito
rijoje. 

Ginkluoti daliniai 
gatvėse 

Maskva. — Sovietų ginkluoti 
daliniai patruliuoja gatvėse 
Azerbaidžano mieste Sunigait, 
nes tame mieste prasidėjo ne
r a m u m a i . Buvo įvestas 
draudžiamas laikas vaikščioti 
gatvėmis. Tokie suvaržymai So
vietų Sąjungoje paskutinį kartą 
buvo tik II karo metu. Pirma
dienį azerbaidžaniečiai ir armė
nai pradėjo tarpusavio kovas. 
Kariuomenės daliniai įvesti 
todėl, kad mieste būtų tvarka, 
sako partijom pare igūnas . 
Komunistų partijos vyriausioji 
įstaiga pranešė, kad nėra nusta
ty ta , kada bus vėl leista 
žmonėms rodvtis gatvėse nor
maliai. Baku radijo pranešė, 
kad 2 azerbaidžaniečiai yra 
nušauti. 

Susirėmimai prasidėjo tada, 
kai armėnai pareikalavo, kad 
jie būtų prijungti prie Sovietų 
Armėnijos. Šie ginčai tarp 
armėnų ir azerbaidžaniečių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

- Daužvardžio Fondo val
dyba paskyrė aštuonias žurna
listines jaunimo premijas. 
Lietuviškos spaudos bend-
dradabių I premija 200 dol. 
teko Audrai Kubiliūtei Chicago
je ir II premija po 150 dol. 
Danutei Baltutytei Adelaidėje, 
Australijoje, ir Gailei Radve-
nytei Los Angeles, Kalifornijoje. 

Lietuviško radijo laidų dar
buotojų premijas po 100 dol. 
gavo Tauras Bublys Clevelande, 
Vytautas Juška Sydney, 
Australijoje, Raimundas 
Kiršteinas, Rochesteryje, N.Y., 
Eduardas Labuckas Hamiltone, 
Kanadoje ir Aušra Pleinytė 
Hamiltone, Kanadoje. 
Daužvardžio Fondas buvo 

įsteigtas 1975 m. prie Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos žurnalis
tinio prieauglio ieškojimui, 
ugdymui ir skatinimui. Šiuo 
metu Daužvardžio Fondo val
dybą sudaro Bronius Juodelis 
— pirm., Antanas Juodvalkis, 
Rita Likanderytė, Petras Pet-
rutis ir Ritonė Rudaitienė. 

— Briusselyje, Reuterio žinių 
pranešimu, Europos Bendruo
menės kraštų užsienio reikalų 
ministeriai galutinai susitarė 
žemės ūkio reikalais. Finansinė 
parama bus skiriama penkiems 
metams, kad tuo būdu tie 
kraštai suvienodintų savo 
žemės ūkį ir gautų paramą toje 
srityje, kurioje tas kraštas 
negali pasigaminti reikalingo 
produkto. 

— Maniloje Filipinų kardi
nolas Sin įspėjo vyriausybę 
daugiau dėmesio kreipti į 
socialinę nelygybę, kuri atidaro 
duris komunizmui. Aquino 
vyriausybė turinti imtis tuojau 
pat veiksmų pašalinti socia
liniams sk i r tumams arba 
komunizmas perims kraštą į 
savo rankas. Kardinolo pamoks
lo klausėsi šv. Mišių metu prez. 
Aąuino ir daugelis vyriausybės 
narių. 

— Washingtone kongr. Dan 
Rostenkowski griežtai pasisakė 
prieš sumažinimą Medicare iš
mokėjimų daktarams ir ligoni
nėms, kas yra prezidento 
siūloma. Rostenkowski vado
vauja komitetui, kuris turi 
jurisdikciją Medicare reika
luose. 

— Londone pranešama, jog 
Sovietų Kultūros ministerija 
sutiko pravesti pirmą dailės 
kūrinių, po bolševikų revo
liucijos, išpardavimą iš 
varžytinių. Šimtas tų paveikslų 
bus išstatyta pardavimui Ar-
mand Hammer centre Maskvo
je. Vakarų pirkliai, kurie domisi 
sovietų menu. galės juos įsigyti. 

— Washingtone Administra
cija, jei nesusilauks pasiprie
šinimo iš tam tikrų šaltinių, 
nori parduoti už 14 mil. dol. 
Sidevrinder raketų Jordanui. 

— Maskvoje Reuterio žinių 
pranešimu, šimtai jaunuolių 
mušėsi tarp savęs gatvėse ne tik 
kumščiais, lazdomis bet ir 
geležiniais vamzdžiais. Policija 
18 jaunuolių suėmė. 

— Sovietų Sąjunga nupirko 
300,000 metrinių tonų kuku
rūzų iš Amerikos šiais metais. 
Tai yra apie 11.8 milijonų 
bušelių. 

tęsiasi per kelis dešimtmečius. 
Sumgait mieste yra chemijos, 

sintetinės gumos ir metalurgi
jos fabrikai. Ten taip pat veikia 
atominė jėgainė ir dujų aprū
pinimo jmonė. kuri teikia dujas 
visai sričiai. 

Senatoriai palankesni 
laisvės kovotojams 
Padidėjo suvaržymai ir bausmės 

VVashingtonas. — Adminis
tracija pradėjo pasitarimus su 
abiejų partijų įstatymų leidėjais 
apie naują būdą padėti Nika
ragvos partizanams, pranešė 
Baltieji rūmai. 

Praėjusio savaitgalio metu 
prezidentas ilgiau diskutavo su 
respublikonų atstovu Robert 
Michel ir demokratų sen. David 
Boren apie galimą pagalbą 
laisvės kovotojams. Po pasita
rimų Baltųjų rūmų spaudos 
sekr. Marlin Fitzvvater pasakė, 
kad turi naują planą, tačiau 
nepaaiškino kokį. Amerika savo 
paramą Contras kovotojams 
sustabdė vasario 29 d. 

Šiuo metu Administracija 
kalba apie humanitarinę pagal
bą, kurioje nėra įjungtas aprū
pinimas ginklais ir amunicija. 
Bet vėliau, o ypač jei pasita
rimai Centro Amerikoje nepasi
seks, Administracija tiki, kad 
bus surastas būdas padėti ir 
ginklais. Apie tai prezidentas 
kalbėjo veteranų suvažiavime. 
„Yra atėjęs laikas Kongresui 
žinoti, jog negalima vesti taikos 
pasitarimų kada viena pusė turi 
automatus, o kita pusė tik 
tvarsčius". 

Kad neužmirštų... 

Prez. Reaganas apkaltino opo
nentus, kurie yra prieš karinę 
pagalbą Contras kariams, nebe
turint ryžto kovoti prieš komu
nizmą. Prezidentas pažymėjo, 
jog Sandinistų prez. Ortega 
paskutiniu metu pažadėjo 
sutriuškinti Contras ir pašalino 
kardinolą Obando iš tarpininkų, 
tad, „ar nėra atėjęs laikas 
parodyti jam, kur jis privalo 
būti". Reaganas kaltino kongre
sinius oponentus, ypač 
demokratus, kad ir rinkiminiais 
metais neužmirštų krašto 
saugumo reikalų ir paramą 
tiems, kur ie kovoja prieš 
demokratijos priešus. Baltieji 
rūmai Fi tzwater žodžiais 
pareiškė, kad rinkiminėje pro
pagandoje nebus vengiama 
kalbėti apie karinės paramos 
reikalą Nikaragvos laisvės ko
votojams. 

Senatoriai palankesni 

Viena senatorių grupė, kuri 
yra iš abiejų partijų, norinti pa
dėti Nikaragvos laisvės ka
riams, pasakė, kad jie ruošia 
savo atskirą planą ir padės Con
tras, nežiūrint kad Atstovų 
rūmai nutraukė bet kokią 
paramą jiems. Senate yra daug 
senatorių, kurieyra už paramos 
teikimą. Įdomu, kad senatoriai 
nenustato, kad ta parama 
ribotųsi tik humanistiniu su-
šelpimu, kaip kad yra 
demokratų manoma Atstovų 
rūmuose. Jei bus ginklų 
paliaubos Nikaragvoje, tai tokią 
paramą bus daug sunkiau 
gauti. „Kas atsitiko dabar, yra 
tai, jog parlamentarinė situaci
ja Kongrese yra sustojusi", sako 
sen. Richar Lugar iš Indianos, 
kuris yra Senato Užsienio komi
teto narys. „Mūsų užsienio 
politika yra nuskendusi vande
nyje dėl abiejų rūmų procedūros 
ir nėra jokio užtikrinimo, kad 
vėl tuo reikalu būtų balsuo
jama". 

Marlin Fitzvvater pasakė, kad 
naujam planui dar nėra aptar

tos detalės, tačiau CIA, ne 
Gynybos depar tamentas , 
turėtų pristatyti paramą Con
tras kareiviams. 

Tai senatorių grupei, kurie 
ieško naujų kelių padėti Cont
ras, priklauso sen. Davis Boren, 
Oklahomos demokratas, kuris 
vadovauja Senato Žvalgybos 
komitetui, sen. John McCain, 
respublikonas iš Arizonos ir sen. 
Bob. Graham, demokratas iš 
Floridos. 

Pasiūlė savo liudininką 

Kai buvo pranešta, kad kar
dinolas daugiau nebebus tarpi
ninku, nes Ortega jo nenori, 
Contras tuojau pranešė, kad jie 
be kardinolo nedalyvaus pasi
tar imuose su sandinistais. 
Costa Ricos prezidentas Oscar 
Arias ragino Contras dalyvauti 
paliaubų pasitarimuose ir be 
kardinolo ir pasiūlė atsiųsti 
savo atstovą, kuris būtų liudi
ninku tuose pokalbiuose, kad 
pasitarimų nutarimai nebūtų 
aiškinami skirtingomis versijo
mis. 

Tai neveda į demokratiją 

Šią savaitę sandinistų 
demonstrantai įsiveržė į opozi
cijos pasitarimą sostinėje ir 
išvaikė to pasitarimo dalyvius. 
Vėliau tą pačią dieną sandi-
nis ta i suorganizavo savo 
jaunimą, kuris atvykęs prie vie-
ninte l io vėl leisto veikti 
laikraščio „La Prensa" įsiveržė 
į įstaigą, kaltindami laikraštį 
išdavimu. Tų demonstrantu 
vadas Damaso Vargas pranešė 
vyriausybės sprendimą, jog 
politinių kalinių giminėms ir 
draugams nebus leista sekma
dienį demonstruoti. 

Vargas taip pat pranešė 
statybos darbininkams, mecha
n ikams ir ki t iems dar
bininkams, kurie streikavo, kad 
„jie bus pakeisti kitais darbi
ninkais, kurie nori dirbti ir 
kovoti už revoliuciją". Vieno 
krašto diplomatas, kuris yra 
sandinistų pusėj, išsireiškė, jog 
„mes dabar matome vyriausbės 
kietą poziciją. Jie nori parodyti, 
kad jie tikrai valdo Nikaragvą'". 
Ortega pradėjo kalbėti, kad jis 
davė daugiau laisvių, kurių 
nesą Salvadore ir Hondūre. Prie 
„La Prensos" laikraščio durų 
per garsiakalbį buvo kartojama 
iš sandinistų ruporo: „Šis 
laikraštis yra CIA iškamša". 
Opozicijos vienas kalbėtojų — 
Ovette Ruiz, garsiai pasakė: 
..Nors jie ir neleidžia mums 
išeiti i gatves, bet mes vis tiek 
esame". 

Dabartinė padėtis yra tokia 
Nikaragvoje, kad sostinėje 
Managvoje ir kituose miestuose 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
gyventojai negauna net van
dens savo maistui ir kitiems rei
kalams. 

— Izraelio min. pirm Yitzhak 
Shamir pasakė, kad Izraelis ne
priims padiktuoto sprendimo 
pasitraukti iš užimtų žemių. 

KALENDORIUS 

Kovo 11 d.: Konstantinas, 
Aura, Eigustė, Eulogijus, 
Kristoforas. Vijolė. Žiedūnas. 

Kovo 12 d.: Inocentas, Fina. 
Jorūnė, Galvirdas. Teofanas. 
Grigalius. 

ORAS 

Saulė teka 6:11, leidžiasi 5:")1 
Temperatūra dieną 50 L. 

naktį 33 1. 
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PAKELIUI l AUSTRALIJA 

DETROITO LSK „KOVAS" 
SU DIDŽIULIU BŪRIU 

Puikiai organizuotas Detroito 
lietuvių sporto klubas „Kovas", 
jau ilgus metus vadovaujamas 
Algio Rugienio, gana vėlokai 
pristatė vykstančių į Australiją 
klubo narių registraciją ir pra
nešimą. Tačiau tas pranešimas 
buvo taip kruopščiai ir puikiai 
paruoštas, kad drąsiai galėtų 
būti pavyzdys kitiems klubams. 
Vykstančių j Australiją klubo 
narių būrys įspūdingas — net 
36. ir klubui ten bus reprezen
tuojama beveik visose vyk
siančiose varžybose, net biliar
do ir sąuash'e. Vyks stipri krep
šinio komanda, viso 12 žmonių 
su treneriu ir vadovu, 8 lauko 
tenisininkai su daugkartiniu 
mūsų meistru St. Soliu, 8 golfi-
ninkai. po vieną plaukiką, be: 
sąuash'o ir biliardo žaidėją, 
keletas turistų ir sava korespon
dentė. Šis sąrašas dar gali 
padidėti. 

Pranešime, specialaus klubo 
nar ių susir inkimo išvykos 
reikalu darbotvarkė, kurioje 
pirmiausiai buvo išvardintas 
išvykos į Australija organiza
cinis komitetas, klubų atstovai, 
to komiteto uždaviniai, tikslai 
ir kelios III-jų P.L.S. Žaidynių 

detalės. Toliau išvykos komiteto 
sudarymas, finansinis planas 
savo sportininkams paremti — 
su aukų rinkimu, renginiais, 
laimėjimais ir išleistuvių pobū
viu, siekiant sutelkti bent 5,000 
dolerių šiai išvykai įgyvendinti. 
Pagaliau nustatytos gairės, 
kuriose trumpai pažymima, 
kad: — sportininkai bus 
parinkti iš aktyvių klubo narių, 
tinkamų komandoms ar pavie
nėms varžyboms, tinkami klu
bo reprezentacijai. 

Kiekvienam teks apsimokėti 
bent didesnę puse kelionės išlai
dų, kurios gali siekti net 1,500 
dol. Kiekvienas turės pramatyti 
dar išlaidų suvenyrams, doku
mentų tvarkymui, pramogoms 
ir pan. Visi turės būti pilnoje 
„Kovo" reprezentacinėje uni
formoje. Dalyvavimas Australi
jos organizacinio komiteto 
ruošiamuose renginiuose — 
būtinas. Sportinis elgesys aikš
tėse ir už aikščių ribų pri
valomas ir 1.1. 

Plačiau apie patį „Kovo" klu
bą ir vykstančius sportininkus 
bus vėliau, paaiškėjus galu
tiniam sąrašui. 

N. 

Tadas G l a v i n s k a s futbolo aikštėje. 

Futbolas Chicagoje 

ATGAIVINAMA 
JAUNIŲ KOMANDA 

Prieš porą metų nesuradus 
„Lituanicos" futbolo klubo 
jaunių komandai vadovo, žai
dėjai išsisklaidė ir komanda 
pranyko. Neturint vyrų koman
doms savo prieauglio, klubo 
ateitis darosi neaiški. Dabar 
nutarta vėl atgaivinti jaunių 
komanda, kurios vadovu sutiko 
būti veiklusis Tadas Glavin
skas, Hinsdale gimnazijos fut 
bolo - soccer komandos žaidėjas 
Jam talkininkaus klubo pirm. 
A. Glavinskas. 

Chicagos . .Neries" j aun ia i . Iš k.: I-je eilėje — E. Stoškus, T. Prapuolenis , G. Š lapkauskas ir J . 
Madden. Il-je eil. - vadovas R. Puodž iūnas , J. Sasnauskas , St. Puodžiūnas , T. Šmulkš tys , S 
Modestas ir L. Bendorait is . T rūks ta : A. J a n k a u s k o , E. Čilensko ir J. Tauro . 

ATGYJA CHICAGOS „NERIS 

Jaunuoliai iš Chicagos ir 
apylinkių, 15-18 metų amžiaus, 
norintieji žaisti futbolą - soccer 
šį pavasarį „Lituanicos" jaunių 
komandoje, prašomi tuojau 
kreiptis pas Tadą, telefonu 
323-6302, vakarais. Jis suteiks 
visas re ikal ingas žinias. 
Pirmenybių rungtynės prasidės 
po Velykų. 

Taip pat reikia prieauglio ir 
,.Lituanicos" veteranų koman
dai, bet jų prieauglio amžius 
prasideda nuo 29 metų amžiaus. 
Kam golfas, kaip mankšta, gali 
pasirodyti nevyriškas ar nepri
einamas kišenei, kviečiami pas 
futbolistus — veteranus 
parungtyniauti. Dėl informa
cijos skambint i Don, tel. 
476-9100, vakarais. 

J . J . 

Chicagos L.S.K. „Neris" ilgus 
metus buvo vienas iš dominuo
jančių mūsų sporto klubų. 
Krepšinyje su A. Varnu prieky
je, jis buvo publiką žavinti ir 
sunkiai įveikiama tvirtovė, 
laimėjusi meistro titulą net 9 
kartus. Panašiai ir tinklinyje, 
kai ne kartą iš mūsų pirme
nybių ji grįždavo su 3 ar 4 titu
lais . Tačiau paskutinį 
dešimtmetį, ypač prie pasku
tiniojo klubo pirmininko, 
„Neries" klubas pradėjo šuoliais 
nykti, .besilaikydamas tik su 
jaunių krepšinio komanda ir 
būreliu nenuilstančio Žiupsnio 
tinklininkių. 

Šių metų pradžioje buvo 

„LITUANICA" DAR 
RUNGTYNIAUJA 

SALĖJE 

Praėjusį sekmadienį „Litua
nicos" vyrų komanda sužaidė 
septintąsias salės pirmenybių 
rungtynes. Jos priešininku buvo 
vokiečių komanda „Fortūna'", 
prieš kurią mūsiškiai pralai
mėjo 2:4. 

Šį sekmadienį, kovo 13 d., 6 
vai. vakare, mūsiškiai žais prieš 
\Vilmette „Trevians". Pasku
tinės šio sezono rungtynės bus 
kovo 20 d. prieš ,,Rams". 
Rungtynės vyksta Villa Park, 
Illinois. Odeum salėje 

Iš septynerių sužaistų rungty
nių „Lituanicos" komanda 2 
laimėjo, 1 sužaidė lygiomis ir 4 
pralaimėjo. Pastebėtina, kad 
prieš stipresnes komandas 
mūsų vyrai sugeba pasitempti 
ir laimėti, ar nors gerai pagąs
dinti, o prieš silpnesnes krenta 
kaip lapai. Turbūt, čia nieko 
ypatingo — panašiai atsitinka ir 
su profesionalų Chicagos 
„Sting" komanda. 

Rungtynių salėje, kaip ir 
gegužinių po stogu, daugelis 
žaidėjų nemėgsta. Sako, kad tai 
esą „Mikimaus" žaidimas. Kaip 
priemonė išlaikyti fizinę 
kondiciją žiemos metu — idealu, 
nes prakaitas per rungtynes 
teka kibirais. 

J . J . 

sušauktas klubo narių susi
rinkimas, jame nutarta nepasi
duoti lėtam klubo išnykimui, 
neužmiršti senų klubo tradicijų 
ir puikių laimėjimų. Išrinkta 
nauja valdyba, kurią sudarė: 
pirm. Romas Puodžiūnas, 
sekretorė ir iždininkė R. Da
gienė, A. Brakauskienė moterų 
tinkliniui, Z. Žiupsnys vyrų ir 
mergaičių tinkliniui ir E. Mo
destas krepšiniui. Pirmas svar
besnis naujos valdybos užda
vinys yra atgaivinti vyrų 
krepšinio komandą ir su ja jau 
gegužės 14-15 d. dalyvauti 
Chcagoje vyksiančiose Sąjungos 
pirmenybėse. Joje žais tik 
vienintelis senos komandos 
žaidėjas R. Šimkus, eilė jaunų 
žaidėjų, A. Rugienius, 
persikėlęs gyventi į Chicagą iš 
Detroito. Uniformą apsivilkti 
žada ir E. Modestas, mūsų 
krepšinio rinktinių Australijos 
ir Europos išvykose pažiba. 

Kitas didžiulis uždavinys yra 
paruošti aprengti ir padėti 
finansiniai jaunių krepšinio ir 
moterų tinklinio komandoms, 
kurios metų gale vyks į III 
P.L.S. Žaidynes Australijoje. 
Jaunių komandą sudaro T. 
Prapuolenis, S. Puodžiūnas, G. 
Šlapkauskas, J. Sasnauskas, A. 
Jankauskas, L. Bendoraitis, S. 
Modestas. T. Šmulkštys ir E. 
Čilenskas: komandos treneris — 
E. Modestas jo pavaduotojas V. 
Puodžiūnas ir vadovas R. Puo
džiūnas. Si komanda yra dabar
tinis lietuvių meistras, laimėjęs 
šį titulą New Yorko žaidynėse. 
Vykstančią moterų tinklinio 
komandą sudaro A. Bra
kauskienė, A. Švarcaitė, J. Ur
baitė, D. Traškaitė, J. Kapočiū-
tė, D. Kalvai tytė ir K. 
Biliūnaitė. 

Komanda bus papildyta dar 
keliomis žaidėjomis. Ją treni
ruoja ilgametis „Neries" va
dovas ir treneris, jau vežęs 
tinklinio komandas į Australiją, 
Lietuvą ir kelis Vak. Europos 
kraštus. J is neseniai JAV 
Tinklinio sąjungos buvo pagerb
tas už gausų dalyvavimą, treni
ravimą, inspiraciją ir kitus 
nuopelnus Amerikos tinklinio 
sąjungai. 

V. 

ARVYDAS 
BARKAUSKAS -

ČEMPIONAS 
Arvydas Barkauskas, Ontario 

Londono lietuvių sporto klubo 
„Tauras" narys yra „prisiekęs" 
lengvatletis. Jo meilę 
pasirinktai sporto šakai įrodo jo 
nuolatinis treniravimasis ir 
laimėjimai varžybose. 

A. Barkauskas yra dalyvavęs 
daugybėje varžybų ir yra 
iškovojęs tarp 300 ir 400 
pergalių, įskaitant keletą On
tario čempionatų, laimėjimų 
Kanados ir Amerikos univer
sitetų varžybose ir t.t. Jis yra 
gavęs du aukso medalius Kana
dos atletikos pirmenybėse už 
diską ir rutulį varžovų iki 21 m. 
amž. klasėje. Suaugusio pasek
mės: rutulio stūmime 17.26 m 
ir disko metine 55.66 m. Prie 
visų tų laimėjimų dabar jis 
pridėjo dar vieną. Š. m. 
rugpjūčio 1 d. Maxwell, Ont., jis 
dalyvavo visos Kanados 

„ŽALGIRIO" NESĖKMĖ 

Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komanda, Sovietų Sąjungos 
krepšinio pirmenybių pusiau 
baigmės varžybose Kijeve, 
nugalėjo vietos komandą ir 
pateko į baigmę prieš Maskvos 
CASK. Pirmosios baigmės rung
tynės vyko Kaune: jas „Žalgi
ris" pralaimėjo 7-nių taškų skir
tumu. Antrąsias rungtynes, 
vykusias Maskvoje, „Žalgiris" 
pralaimėjo 20 taškų skirtumu. 
Rezultatai būtų kitokie, jei būtų 
žaidęs Sabonis. 
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sunkumų metimo varžybose, 
žinomose „Highland Gamės" 
vardu. Jose jis iškovojo visos 
Kanados pirmą vietą sunkumų 
metimo dešimtkovėje, kurion 
įeina 22 svarų akmens meti
mas, 56 svarų bet kokio svorio 
metimas, 22 svarų kūjo 
metimas, 56 svarų į aukštį 
metimas, 20 pėdų ilgio ir 150 

svarų rąsto metimas ir kiti 
panašūs. 

D. E. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., ant r . ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CBAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
T - l . 422-0101 

Valand' ^ pagal susitarimą 

Kabineto tei . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis . L td . 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valanaos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
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 Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Htlls. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

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 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

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

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

Specialybė — 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. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus «• plaučių ligos 
2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southwest Highway 

Palos Heights. III. 60463 
(312) 361-0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES 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 

2 4 5 4 W . 71 Street 

Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Pernai Maskvoje - ka i . . Ž a l g i r i s " buvo la imė to jas 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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. /VAITKUS. 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. 
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Žmonijos pažangos 

SUDUŽUSIOS VILTYS 
BŪTI CIVILIZUOTU, 

NEREIŠKIA BŪTI KULTŪRINGU 
Nemaža komen ta rų sukėlė 

naujoji pop. Jono Pauliaus II-jo 
encikl ika „Apie soeialinius 
rūpesčius", kurios data yra 
1987 m. gruodžio 30 d., o išleis
ta š.m. vasario 19. Ši enciklika 
parašyta min in t 1967 m. pop. 
Pauliaus VI-jo encikliką „Tau
tų pažanga" , kurioje taikos 
siekimas buvo surištas su ska
tinimu jų ekonominės pažangos. 
Naujoje enciklikoje pažymima, 
kad 1967 m. išreikštos viltys 
Trečiojo pasaulio padėties geri
nimo atžvilgiu neišsipildė. 

Global iškai žvelgiant, ma
toma vis gilėjanti praraja tarp 
šiaurės pusrutul io turtingųjų 
kraštų ir pietinio pusrutulio ne
turtingųjų. Tačiau ši spraga 
ta rp turtingųjų ir neturtingųjų 
platėja ir paskiruose kraštuose, 
net ir turtingiausiuose. O netur
tas suprastinąs ne tik siaurąja, 
ekonomine prasme. Neturto 
rodikliai: berašt iškumas, ap
sunkintas a r neįmanomas aukš
tojo mokslo siekimas, netu
rėjimas galimybių kurt i ar sta
tytį savo tautą , įvairios žmonių 
išnaudojimo formos, įvairi eko
nominė, socialinė, politinė bei 
religinė priespauda, visų formų 
diskriminacija, ypač rasiniais 
pagrindais . 

Š i and ien in io pasaul io ap
žvalgoje pastebima, kad daug 
kur yra s lopinama ekonominės 
iniciatyvos teisė. „Praktika yra 
parodžiusi, kad ten, kur ši teisė 
y ra neigiama ar ku r ji yra apri
bojama vadinamos visų ,lygy-
bės ' dėlei, asmeninė iniciatyva, 
t.y., piliečių kūrybinis subjek
tyvumas, užgęsta" . Kūrybinga 
iniciatyva yra pakeista pasy
vumu... k a s yra panašu į darbi-
ninko-proletaro priklausomumą 
kapitalist inėje sistemoje. 

Kitas ne ig iamas rodiklis dau
gelyje valstybių y ra bedarbė ar 
mažadarbystė . Gi trečias nei
giamas rodiklis yra tarptautinė 
skola, k u r i daugeliu atžvilgių 
visai s tabdo prasiskolinusių 
kraš tų pažangą. 

Visos šios blogybės yra rezul
t a t a s šiandieninio pasaulio poli
t inės padėties: pasaulyje vyrau
ja du priešingi blokai: Rytų ir 
Vakarų, k iekvienas apie save 
te lkia k i t u s kraš tus ar kraštų 
grupes. J ų priešingumas pirmu
čiausiai y r a politinis, nes kiek
vienas laikosi visuomenės susi-
organizavimui ir galios varto
j imui sistemos, kur i save laiko 
pakai ta lu ant ra i . O šis politinis 
pr ieš ingumas gimsta iš abiejų 
s i s t e m ų ideologinių pr ie
šingumų. Vakarų sistema grin
džiama liberalinio kapitaizmo 
principais; Rytų — marksistinio 
kolektyvizmo principais. Abi 
ideologijos skirtingai supranta 
žmogų, laisvę ir visuomenės 
rolę. 

Ši ideologinė opozicija neiš-

apsiginklavimą, tur ime vaizdą 
pasaulio greičiau keliaujančio į 
mirtį, negu į rūpestį t ik ra žmo
nijos pažanga. 

Taip pat pasmerkiamas visoks 
t e r o r i z m a s , v a l s t y b i ų sis
temingas gimimų apribojimas, 
kur is dažnai vykdomas turtin
giesiems kraš tams spaudžiant, 
i r g ras inan t su la iky t i eko
nominę paramą. Dažniausiai 
nuo to nukenčia kraš tų netur
tingieji, kurių gimimus kontro
liuojant, jų rasė naikinama. 

Teigiamų ženklų tarpe mi
n i m a s a u g a n t i s supra t imas 
kraš tų lygaus priklausomumo 
vienas nuo kito, pagarba gyvy
bei (nežiūrint abortų ir eutana
zijos pagundų), suprat imas tai
kos, kaip nedalijamos: ji arba vi
siems arba nė vienam. Pozityvių 
ženklų tarpe y ra vis augantis 
suprat imas, kad resursai yra 
riboti ir kad dėl to yra svarbu 
gerbti gamtos dėsnius, pla
nuojant tolimesnę pažangą. 

Išvardinus šiandieninės pa
saulinės santvarkos pliusus ir 
m i n u s u s , enciklikoj gvilde
nama, kas yra autent iška žmo
nijos pažanga. Pradedama, pa
stebint, kad „automat in io" , 
ner iboto žmonijos progreso 
sąvoka, kilusi dar Apšvietos 
amžiuje, šiandieninio mokslo ir 
sistemingos daugelio tautų be
veik visiško sunaikinimo isto
rinės patirt ies šviesoje, jau yra 
pakeista pagrįsta baime dėl 
žmonijos ateities. Priedo, šian
d ien inė p a t i r t i s rodo, kad 
gėrybių ir technologijos kaupi
mas \ ..^nok neišvaduoja iš visų 
vergystės formų. Priešingaijei 
visų resursų valdymas nesi
vadovauja mora l in iu supra
t imu, siekiant t ikros žmonijos 
ge rovės , pa t i t echnologi ja 
lengvai žmogų pavergia. 

Enciklika iškelia šiandieni
n iame pasaulyje dvi lygia
grečias blogybes: per menkas 
išsivystymas („underdevelop-
ment") ir per didelis išsivys
tymas („superdevelopment"). 
Pastarasis , kur iame įvairiau
sios gėrybės y ra kai kurioms 
socialinėms grupėms per leng
va i p r i e i n a m o s , pave rč i a 
žmones į tur to ir betarpiško 
p a s i t e n k i n i m o v e r g u s , v i s 
siekiančius t u r imas gėrybes 
pakeisti geresnėmis. 

Tačiau, žmogaus sutvėrimas 
Dievo pavidalu (Prd. 1:27) nelei
džia žmogui besąlyginiai glemž-
tis žemės tur tus ir žmogaus dar
bo vaisius, o liepia juos traktuo
ti žmogaus pašaukimo į amži
nybę šviesoje. Tai yra transcen
dentinė žmogaus būvio realybė, 
kuri nuo pat pradžios buvo vyro 
ir moters dalinamasi (cf. Prd. 
1:27), kas parodo esmišką žmo
gaus socialumą. 

Tad Bažnyčios mokymo ir se
niausios praktikos dalis yra 

Paskelbtas LB Kultūros tary
bos spaudos mėnuo verčia mus 
susimąstyti . Nepaneigiamas 
spaudos vertingumas įpareigoja 
mus ją palaikyti, remti. Ne visa 
spauda yra vienodai vertinama. 
Buvo laikai , kai turėjome 
valdžios oficiozą, laikraštį ūki
ninkams, geltonąją spaudą ir 
ideologonius leidinius. Visi 
skaitėme ir palaikėme savąją 
spaudą. Jos sunkiai nueitas 
kelias buvo mūsų visų ati
t inkamai įvertintas. Nebuvo 
namų, kur neateitų vienu ar 
kitu būdu spausdintas žodis. Jis 
buvo laukiamas, skaitomas, pri
imtas už tikrą žodį. 

T a u t a , nuėjusi sunkų 
baudžiavos kelią, išsikovojusi 
nepriklausomybę, mokėjo nau
dotis laisve. Maža respublika, 
įsiterpusi tarp rytų ir vakarų 
kultūrų, turėjo pakrypti viena 
ar ki ta linkme. Vakarų kultū
rai priklausančios tautos lietu
viui buvo artimesnės, negu 
rytai, kurie priminė baudžiavos 
naštą. Spausdinto žodžio galia 
buvo plunksnos valdytojų 
suprasta . Spausdintas žodis 
buvo vienodai vertinamas mies
tiečio ir kaimiečio. Vienas ieš
kojo vienokių žinių, kitas — 
kitokių. Miestietis, daugiau 
prasilavinęs, norėjo žinoti ne t ik 
kas dėjosi jo mieste, bet ir 
plačiame pasaulyje. Jam reikėjo 
dienraščio. Ūkininkų buvo 
kitokie pageidavimai. Jie norėjo 
praktiškų patarimų iš žemdir
bystės, pienininkystės ar sodi
ninkystės sričių. Skautai norėjo 
turė t i savo leidinį, ateitininkai 
savo. Troškimai pildėsi. Atsi
rado įvairių pakraipų spausdi-
nių. Netrūko nė vadinamos gel
tonosios spaudos. Užsienio pa
vyzdžiu sensacijų gaudymas 
rado sau dirvą. Žodžiu, pasi
r inkimas buvo. 

Nereikia manyti, kad spaudos 
darbas buvo lengvas ir pelną 
nešąs biznis. Bendradarbių 
t rūkumas, menkas profesinis 
pasiruošimas trukdė spaudos 
progresą . Nors d a u g u m a s 
žurnalistų buvo savo srities 
savamoksliai, nepriklausomos 
Lietuvos spauda rodė pažangą. 
Atsidavę darbuotojai skyrė savo 
j ė g a s t au t i eč ių šv i e t imu i . 
Periodinėj spaudoj sušvytėdavo 
kaip meteorai nauji leidiniai. 
Bet kaip jie pasirodydavo, ta ip 
daugelis iš jų ir dingdavo. 

Valstybei besitvarkančiai de
mokratiškais pagrindais spauda 
naudojosi laisve. Kaip ir pri
derėjo, vieni rašė, kiti spaus
dino, treti skaitė. Šauliams 
buvo „Trimitas", kariams — 

E D M U N D A S J A K A I T I S 

„Karys", ūk in inkams — „Mūsų 
rytojus" ir t.t. O kur dar iliust
ruoti žurnala i? Vieni buvo rim
ti, kiti norį t i k pasipinigauti . 
La iku i b ė g a n t , s k a i t y t o j a i 
atskyrė g rūdus nuo pelų. 

Spausdintas žodis yra vertin
giausias žmogau- savamoksli-
nimas. Reikia t ik įsivaizduoti, 
kas būtų, jei ne turė tume laik
raščių, knygų. Žinios laikraštyje 
skaitytojo y ra pri imamos, ka ip 
juoda an t balto faktai. Šiandien 
laikraščiai pasiekia skaitytoją 
visur ir visada. Išplėstas pašto 
t inklas ap rėp ia visą žemės 
kamuolį. A t s tumas ar vietovė 
nebėra k l i ū t i s s p a u s d i n t a m 
žodžiui. 

La ikrašč io t i r a ž a s y r a jo 
būklės rodyklė. Kol tiražo skai
čius didėja, leidinys vystosi, 
tobulėja te igiama linkme. Skai
tytojų daugėjimui sustojus, laik
raštis skaitosi subrendęs. Tada 
yra pa t s la ikas leidėjams susi
rūpinti a te i t imi . Kaip dabar 
taip ir anksčiau, buvo skelbiami 
įvairūs konkursa i laikraščio 
tiražui palaikyt i . Vieni buvo 
apdovanoti pinigais, kiti gavo 
auksinį amžiną plunksnakotį, o 
kiti buvo apdovanoti vert in
gomis knygomis . Tautoje reiš
kėsi noras žengti pirmyn. Švies
tis ir tobulėt i pasidarė kiek
vieno noras. Spaudos re ikšmė 
buvo supras ta . Buvo pas iektas 
„Mūsų rytojaus"' ryžtas tu rė t i 
100,000 skaitytojų. Trijų ir 
pusės mili jonų gyventojams 
toks skaičius šį tą reiškė. Kul
tūr ingumo laipsnis lyginosi su 
kitomis tau tomis . 

Ne paslapt is , kad po pirmo 

nepr ik lausomos egzistencijos 
de š imtmeč io b u v o nemažas 
s k a i č i u s v y r e s n i o a m ž i a u s 
gyventojų, kur ie nemokėjo nei 
skai tyt i , nei rašyt i . Tas ne kiek 
nek l iudė b e n d r a i pažangai . 
Nemokant iems skai tyt i laikraš
t i s buvo d i d ž i a u s i a raš to 
mokymosi paska ta . 

B e s i d ž i a u g d a m i spaudos 
laisve, nepajutom, kaip ji buvo 
pra ras ta . Su spaudos laisve 
buvo p r a r a s t a ir gyvenimo 
laisvė. Pirmoji sovietų okupacija 
uždėjo savo sunkią leteną ant 
spaudos. Į sakymai , atėję iš vir
šaus , nurodinėjo, ką ir kada 
spausdint i , net ir kaip spaus
dinti . Laisvoji spauda buvo žiau
r iausiomis priemonėmis išprie
v a r t a u t a . Rudoji okupacija, 
v a k a r ų k u l t ū r o s skleidėja , 
n e s i s k y r ė nuo raudonosios . 
P a s i k e i t ė t ik spalvos. Lie
tuviškoji spauda, atsidūrusi 
naujose aplinkybėse, visą laiką 
j a u t ė grasinant į kumštį , pa
siruošusi smogti, nukrypus nuo 
nustatytos linijos. Šalia ofcialio-
sios spaudos atsirado pogrindžio 
spauda. Okupantas ,ž inodamas 
spaudos re ikšmę, šėlo. Leidėjai 
ir bendradarbiai rizikavo savo 
gyvybėmis. Tačiau iki paties 
viešpatavimo galo okupantui 
nepasisekė užgniaužt i tiesos 
skelbėjos — pogrindžio spaudos. 
Ne vienas iš leidėjų atidavė savo 
d u o k l ę k o n c e n t r a c i j o s sto
vyklose — tai mažai žinomų 
didvyrių l ikimas. 

Kankin ta , n iek in ta ir išprie
v a r t a u t a lietuviškoji spauda 
a tgimė stovyklose. Karui pasi
baigus, išlikę gyvi spaudos dar
buo to j a i g r i e b ė s i d a r b o . 
Nepalankiomis sąlygomis atsi

rado pirmieji mašinėle rašyti 
vėliausių žinių biuleteniai. Tai 
buvo pirmieji atgimstančios 
spaudos pumpurai. Netrukus jie 
išsiskleidė ir sužydėjo. Vienas 
po kito ėmė rodytis laikraš
tukai , brošiūros, knygutes. Tie 
leidiniai buvo skaitomi ne t ik 
j aunų , bet ir senimas juos 
skaitė. Visi mokėjo skaityti. 
Spausdintas žodis tarpo. Su 
Vokietijos ekonominiu atku
t i m u d a r ė pažangą ir 
lietuviškoji spauda. Buvo ma
lonu matyti ir skaityti gimtosios 
kalbos raštą. 

Kada žengiama pirmyn, sun
ku sustoti . įsibėgėjimui sustab
dyti reikia priešingos jėgos. Pui
kiai besivystanti spauda buvo 
sustabdyta atsiradusių emigra
vimo galimybių. Tarptautinei 
p o l i t i k a i ta ip sus idėsč ius . 
n i e k a s nenorėjo pas i l ik t i 
sovietų kaimynystėje. Lūkesčiai 
ir spėliojimai neišsipildė. Kas 
turėjo JAV giminių tikėjosi 
greit apleisti stovyklas. Kiti, ne 
t a i p l a imingi , reg is t ravos i 
Kanados, Anglijos, Australijos 
komis i jose . P l a n a m s besi
keičiant , keitėsi ir spaudos 
perspektyvos. 

Atsidūrus užjūryje, atrodė, 
kad atėjo galas lietuviškai spau
dai. Naujas gyvenimas, neįpras
tos aplinkybės, sunkus darbas 
suparaližavo kurtas svajones. 
Nieko nebeliko, kaip taikytis 
prie esamų aplinkybių. Reikėjo 
tenkintis senųjų ateivių spauda, 
nors ji šaukėsi naujo kurpa-
l iaus. 

Laikui slenkant, atgimė noras 
tęsti nutrauktą spaudos darbą. 
Svajonės ėmė realizuotis, kai, 
apsipratus su darbu, pažinus 
čionykštį gyvenimą, atsirado 
daugiau laisvo laiko. Nedrąsiai 
vienas po kito pradėjo rodytis 
l a i k r a š t u k a i , k u r i e vėl iau 
i šaugo į periodinę spaudą. 

Senųjų ateivių rankose esan
t i ems la ikrašč iams, j ėgoms 
silpstant, prireikė šviežio krau
jo. Naujieji ateiviai rado gerą 
dirvą, bereikėjo ją išdirbti. Na, 
ir dirbo. Keitė turinį, gerino iš
vaizdą. Skaitytojų skaičius kilo. 
Viskas klostėsi, kaip numatyta. 
Bet kaip gyvenimas keičiasi, 
keičiasi ir žmonės. Vieni miršta, 
kiti gimsta. Miršta žmonės, 
m i r š t a ir l a ik ra šč i a i . Kol 
mirštant iej i yra pakeičiami 
g i m u s i a i s — p u s i a u s v y r a 
išlaikoma. 

Tėvynėje turėjome s t ip rų 
Spaudos Fondą. Tai buvo švie
t i m o ir k u l t ū r o s ž i d i n y s . 
Leidyklos, kuriai rūpėjo t au ta i 
pateikti dvasinio peno, įžiebtas 
židinys neužgeso, kai okupantai 
žarstė jos žarijas. Trypė jas , 
norėdami užgesinti. Bet ugnelė 
pasirodydavo vienokiu ar ki
tokiu būdu. 

Atėjo laikas skelbti spaudos 
mėnesį. Ką reiškia spaudos 
mėnuo? Tai y ra la ikas pa
galvojimui, kas laukia mūsų 
spaudos. Laikas daryti ką nors, 
kad ta reikšminga kultūros 
puoselėjimo priemonė nesilp-
nėtų, bet priešingai — stiprėtų. 
Ar leisime jai merdėti, priklau
sys nuo mūsų. Ar nebus gėda 
prieš mūsų palikuonis, prieš 
t ėvyna in ius pavergtoje Lie
tuvoje būt i tiek nesusipratusiai 
apsnūdusiems ir kerpėtiems 
savam kiaute. 

Padėtis yra mūsų rankose. Jos 
išsprendimas priklauso mums. 
Mes tur ime parodyti, kad ir 
išardyta tauta, atskir ta nuo ka
mieno, turime, galime ir pa
darysime, ko iš mūsų reikalau
jama. Mūsų pareiga lieka pa
kurstyti pradedantį gesti židinį. 

Ačiū Dievui, nebeesame be
turčiai. Galime lengvai paau
koti savo uždarbio ar santaupų 
dalelę kilniems tikslams. 

Kiekvienas darbas neša savo 
vaisių. Uždarbis yra mūsų dar
bo atpildas. Nebūkime skru-
džais. Neleiskime šiūsų spaudai 
n y k t i . J a u šio š i m t m e č i o 
t reč iame dešimtmetyje Lie
tuvoje buvo nukal tas ir plačiai 
naudojamas lozungas , kad 
laukinis žmogus laikraščių ne
skai to . K u l t ū r i n g u m a s y r a 
daugiau negu valdyti automo
bilį ar rengtis paskutinės mados 
drabužiais. 

vengiamai išsivystė į augančią šelpti vargstančiuosius, ne tik iš 
mili tarinę opoziciją, perkeliamą savo tur to pertekliaus, bet ir iš 
į Trečiojo pasaulio neturtinguo
sius k raš tus . Šie gi dėl karų vis 
g i l i au i r g i l i au g r ims ta į 
neturtą. „Štai viena priežastis, 
kodėl B a ž n y č i o s soc ia l inė 
dok t r ina krit ikuoja t iek li
beralinį kapitalizmą, tiek ir 
marks is t in į kolektyvizmą". 

Besivystantieji kraštai, vietoj 
t apę au tonominėmis valsty
bėmis, besirūpinančiomis savo 
pačių t u r t o teisingu pasidali
nimu, pasidaro didžiulio apara
to dal imis. Abu blokai savyje 
tu r i savi tą palinkimą į impe
rializmą, ar neokolonializmą: 
pagundą, kuriai abi yra dažnai 
pasidavusios, kaip liudija is
torija. Ši nenormali padėtis yra 
pasekmė karo ir nepakenčiamai 
perdėto susirūpinimo saugumu, 
k.iris n u m a r i n a polinkį į visų 
kooperaciją bendram žmonijos 
labui. 

Prie šių problemų pridedant 
d a r v i s u o t i n i a i p r i p a ž i n t ą 
ne į t ikė t inos skalės a tominį 

Žiūrint nuo Sydnėjaus Operos rūmų ties uostu Australijoje Iš kairės: Aras Lintakas. Daiva 
Ilginyte, Audra Aleknaitė ir Zina Dresliūtė. N u o t r R H o s Likanderytės 

750,000 DOL. 
D A R B I N I N K A M S 

General ^Io tors bendrovė 
pereitais metais uždarė fabriką 
Willow Springs, o šiemet iškelia 
savo lokomotyvų f ab r iką 
McCook p r iemies ty . Darbo 
netenkant iems ta rnauto jams 
paruošti kitoms specialybėms 
skiriama iš federalinio iždo 
750,000 dol. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 

jo būtinybių. Žmonių vargas ne 
gali būti ignoruojamas saugant 
bereikalingus bažnytinius pa
puošimus bei brangius reikme
nis l i turginėms apeigoms. Prie
šingai, gali tapt i būt ina par
duoti šias gėrybes, kad pamai
t inus išalkusius, pagirdžius iš
troškusius, aprengus ir apgy
vendinus tuos , kuriems šių 
reikmenų t rūksta . 

E s m i n ė j u n g t i s t a rp au
tentiško progreso ir pagarbos 
žmogaus teisėms parodo pažan
gos moralinį pobūdį: kad t ikras 
žmogaus pakėlknas neatsiekia
mas vien tik gėrybių eksploata
cija, ar sukuriant tobulas są
lygas. 

Taip Šioje naujoje enciklikoje 
bendrais bruožais susumuo
j a m a p a s a u l i o p a d ė t i s 20 
metų po Pauliaus VI optimistiš
kos enciklikos. Antroje dalyje 
duodama šių problemų teolo
ginis suprat imas ir gairės. 

a.j.z. 
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Nesveikas Devinskio veido baltumas ir piktos klajo
jančios akys šįkart Prūsui atrodei labai grasinančios. 
J i s buvo jų paveiktas. Ligotas žmogus tu rbū t žūtbūt 
pageidavo jo kailio, bet Prūsas nesirengė atiduoti. Žmo
gus šėlioja, jam atrodė. 

Nuduodamas, kad laukia dar kito šio užgauliotojo 
puolimo ir darys kaip jam buvo pasiūlyta, P rūsas ap
sisuko, kelias sekundes palaukė, — gal tas jį sustabdys, 
— po to tyliai pasitraukė prie savo stalo ir l aukė , kas 
bus. 

Jis matė kaip Devinskis su apsiaustu išlėkė iš savo 
kabineto. Turbūt kur nors išvažiavo. 

Prūsuį reikėjo milžiniškų pastangų, kad griebtųsi 
kokio nors darbo. Jo stalas buvo apkrautas pašaliniais 
darbais ir darbo tabelės nustumtos į šalį — gal tai matė 
Devinskis? Jos buvo vėluojamos, t a ip , bet kiek t am 
priežasčių?... 

Tabelės buvo vėluojamos, nes brėžiniai buvo 
vėluojami. O brėžiniai vėluojami, nes nebuvo padaromi 
statybiniai sprendimai bendrovėje ar su kl ientu. 
Braižytojams stigo reikiamos informacijos a rba iš jų 
buvo reikalaujama užbaigti išbraižymą be re ik iamų 
duomenų. 

C h a o s a s ! S p r e n d i m a i sus ivė lavo! K l i e n t a s 
re ika lavo kitokių p lanavimo sprendimų, vis keitė 
re ika lav imus , pats nežinodamas ko nori. Darbo per
t r a u k o s e dėl to Prūsui buvo vis brukami kiti darbai: 
ka ta logų registracija, kar to tekos vedimas ir bylų 
r ū š i a v i m a s . Užgr iuvo l a i škų ir m e m o r a n d u m ų 
r a šymas , posėdžiai ir „pa t a rnav ima i " bet kam bend
rovėje ir nekant raujančiam rangovui. 

Medžiagų pris tatymas dangoraižio statybai vėlavo 
— reikėjo keisti darbo eigą. Tvarka tabelėse pakriko 
ir procesai nesiderino. Išpiltas betonas juk tuoj 
nesukietėja! Šildymo ir lifto mašinas statybai laiku ne
pris tatė , net prieš išorinių sienų sustatymą. Per langus 
a r duris tų begemotų nejtempsi — reikėjo sienose angas 
išpjauti. . . 

Pr ieš mur inan t s ienas durų rėmų net neįdėjo ir 
reikėjo, sugaiš tant laiką, s ienas kiek apkapoti . 

Tai valandos ir dienos tabelėse, kurių nepramatysi. 
— O t ie ki t i , tokioj velnioniškoj padėty, vis 

b r u k a m i darbeliai? Tas „popierizmas"! Ar Devinskis 
to nežino? 

Ir š tai! Kai visko nepajėgi aprėpti , apkal t ina 
lė tumu! Nesugebi a t l ik t i tabelių! Ir t au belieka tik 
a ts is ta tydint i ! 

J a m lengva ta ip sakyti . . . 
Nedelsdamas Prūsas paskambino žmonai: 
— Virš in inkas norėtų, kad aš ats is tatydinčiau, 

E lenuk . Taip ėmė ir pasakė . 
— Atsistatydint i? Kodėl? Kas t au? 
P r ū s a s mėgino visą istoriją papasakot i , bet ji 

nenorėjo jos girdėti. 
— Ar pasiutai? —nuk i r to jį. 
J i s ilgai telefonu su ja šnekėti nenorėjo, nors taip 

panūdo nutvert i šią išmintingą moterį už pečių ir gero

kai šį kartą pakratyti . 
— Klausyk, — mėgino jis, — atsistatydinus ir tokiu 

būdu geruoju išėjus iš bendrovės, nebus pakenkta mano 
prestižui! Kitoj bendrovėj b u s lengviau šnekėti . 

Bet Elenutė vis šnekėjo savo, lyg viską, net jo pro
fesiją, geriau už jį žinotų. Dažnai j is tam nesipriešino 
— Prūsas buvo lėtas. Jis juokais vadino ją „aukščiau
siuoju teismu". Karjerai plėsti ir kilti darbe ji patar
davo jam dešimtis dalykų. „Kalbėk stipresniu balsu! 
Matysis tavo ryžtingumas!" — ji sakydavo. 

Bet jis turėjo silpną balsą ir neaiškų tarimą. Oktava 
pakėlus balsą, jis skambėjo kaip išgąsdinta višta, 
panūdusi tapt i kovingu gaidžiu, ir pavargdavo. „Tu 
žiūrėk, ką iš ko gali išgauti" —ji kalbėjo apie draugus. 

Dievuli mano. jis galvodavo, draugai dėl to manęs 
nemėgsta — gal ir Dobilas šalinasi ir kreivai žiūri. 

Elenutė, jam atrodė, gadino net jo charakter į! 
Ir Devinskiui dėl kažkokio būdo bruožo aš t u rbū t 

nepatikau... Iš kar to pasidarėm priešais... Kaip 
bendrovėj uždaryti, lyg dvi gorilos tame pačiame narve, 
dabar galėsim šonas prie šono nesipešdami dirbti ir 
egzistuoti? 

Neįmanoma! 
Kai du žvėrys ar laukiniai džiunglėse pešasi dėl te

ritorijos ar dėl patelės, vienas iš jų pagaliau nusilei
džia. Nuleidęs galvą ar uodegą nueina sau savo keliu. 
Biologijoj vadina ta i „abipusiu sut ik imu" a r „reakci
jos vengimu". Bet džiunglėse ir prerijose žvėrims vietos 
yra daug. Bušmenai ir net gyvuliai ten, jei nel inkę 
kovoti ir mirt i , vengia vienas kito, nesiplėšo ir pasi
traukia iš kelio stipresniam. O narve kovoja ir draskosi 
iki mirties. 

^Bus daugiau) 
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ftišUitlil 
ŠVENTĖ POLITINĖS 

KAITOS FONE 

„Mano Tauta, būk viltyje 
ir tikėjime..." 

Vasario 16-sios metinės iškil
mės buvo pradėtos vasario 13 d., 
šeštadienį, Lietuvos laisvės vi
gilija Dievo Motinos šventovėje. 
Apypilnė šventovė vakaro prie
blandoje, apšviesta tikinčiųjų 
rankose mirkčiojančių žvaku
čių, gilioje maldos, giesmės ir 
jautrių „Kryžiaus kelio mąs
tymų" (parašytų kunigo Ričar
do Mikutavičiaus, 1986 m. Lie
tuvoje), žodžių nuotaikoje pri
siminta Kristaus ir Lietuvos 
Golgotos kruvinas kelias, „Argi 
ne Jame atpažįstame Tautos ir 
Bažnyčios Lietuvoje likimą, da
barties būsenos paveikslą?" — 
klausiama, specialiai šiai progai 
atspausdinto leidinėlio septin
tajame skaitinyje... „... Jei 
gynėme, tarp trumparegysčių 
slėpėme ir išsaugojome šventę, 
dainą, kalbą, šeimą, raštą, so
dybą, šventovę, kapus, pa
minklus, artumą, vienybę, idea
lus,.... ,Jei išlikome po savo dan
gumi, savo žemėje tarsi nesibai
giančioje ir palaimintoje vago
je darbščios rankos bei lakus 
protas, tai todėl, kad Bažnyčia 
Lietuvoje ir Tauta buvo ir yra 
šalimais... Esame Viešpaties 
sėjos K r i k š t e Grūdas ir 
Derlius..." „O, mano tauta, būk 
viltyje ir t ikė j ime!" 

Šiuos mums išeivijoje mažai 
žinomo Lietuvos mintytojo žo
džius lydėjo subtilūs „Uždai
nuokim" (vad. Algirdas Biels-
kus) A. Mikulskio „Viešpatie 
pasigailėk", liaudies melodija 
„Sveika Marija", Gudavičiaus 
„Leiskit į tėvynę" ir sol. Aldo
nos Stempužienės atliekamos A. 
Mikulskio „0, Dieve, geriau
sias", G. Gudauskienės „Vieš
paties pasaulis" ir „Marija, 
skaisčiausioji Marija" (iš Lie
tuvos) g iesmės . Galingai 
skambėjo visų giedama „Lie
tuva brangi" ir Lietuvos him
nas. Vigilijos skaitinius, pa
rašytus R. Mikutavičiaus, skai
tė kun. G. Kijauskas, S.J., ir 
Jurgis Malskis, bendruomeni
niam giedojimui vadovavo Vla
das Plečkaitis. Prie vargonų — 
Regina Brazaitienė. 

Šis religinis-patriotinis susi
kaupimas Clevelande jau tapo 
neatskiriama mūsų nepriklau
somybės minėjimų dalis, kuri 
prasmingai įveda į pilnesnį di
džiosios šventės prisiminimą. 
Laisvės vigilija mūsų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
švenčių monotonijoje leidžia iš
gyventi mielą religinę-tautinę 
atgaivą. 

„Laisvės troškimas yra 
gyvas" 

Vasario 14, sekmadienio ryte 
pakeliamos vėliavos prie Lais
vės paminklo. Pamaldose abie
jose lietuvių bažnyčiose daly
vavo organizacijų atstovai su 
vėliavomis. Dievo Motinos šven
tovėje pama ldas laikė ir 
pamokslą pasakė kleb. kun. G. 
Kijauskas, S.J. 

Minėjime, kurį rengė Alto 
skyriaus ir LB Clevelando 
apylinkės valdybos, dalyvavo 
arti 500 asmenų, organizacijos 
su vėliavomis, valdžios ir tauty
bių atstovai. Oficialiai daliai 
vadovavo Raimundas Kudukis 
ir Linas Jokūbaitis. Atidaromąjį 
žodį tarė Algimantas Pautienis, 
Alto skyriaus pirmininkas. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
giedojo sol. Julius Kazėnas ir 
visi susirinkusieji. Pianinu 

palydėjo pianistė Danutė Liau-
bienė. Kun. G. Kijauskas invo-
kacijoje prašė Aukščiausiąjį su
trumpinti jau 48 metus nešamą 
priespaudą Lietuvoje. Pagerbtas 
Lietuvos savanoris-kūrėjas J. 
Barniškis. Perskaitytas Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktas (Eglė La-
niauskienė). Perskaitytos Ohio 
gubernatoriaus, apskrities ir 
miesto proklamacijos bei sveiki
nimai. Pristatyti svečiai. 

Angliškai pagrindinę kalbą 
pasakė Clevelando meras Geor
ge Voinovich, kandidatuojąs į 
kadenciją baigiančio sen. H. 
Metzenbaumo vietą. Nuoširdus 
lietuvių draugas Voinovich savo 
žodyje pabrėžė, kad laisvės 
siekimas tiek amerikiečių, tiek 
lietuvių turėtų būti pagrindinis 
tikslas. Jei visos tautos negali 
džiaugtis laisve, ir amerikiečių 
laisvė statoma pavojun. 

„Vienas pagrindinių iš Lie
tuvos laisvės kovos elementų 
yra jūsų katalikų tikėjimas. 
1940 m. Lietuvos gyventojų 85^ 
buvo katalikai ir jūs šias tra
dicijas atsinešėte su savimi čion, 
ir čia Katalikų Bažnyčia yra jūsų 
atsparos taškas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės" — kalbėjo Cleve
lando meras. Ir šiandien, nors ir 
sunkioje okupacijoje „laisvės 
troškimas yra gyvas". Amerikos 
ir Vakarų nepripažinimas so
viet inės okupacijos duoda 
jiems vilčių. Matome laisvės 
kovų pastangų prieš sovietų 
okupaciją pasireiškimus; panei
giamas sovietų tvirtinimas, kad 
Lietuva savanoriškai įsijungė į 
Sovietų imperiją. Nors taip 
dažnai skelbiamas „atvirumas" 
— „glasnost", bet žmogaus tei
sės ir toliau ignoruojamos. Pasi-
priešinimas okupacijai 
nemažėja, kaip liudijo ir Cle
velande atsilankęs sąžinės 
kankinys Vytautas Skuodis. 
Reikia išnaudoti Voice of 
America ir Free Europe radijo 
bangas, informuojant pasaulį 
apie padėtį okupuotuose kraš
tuose. 

Meras pasisakė už stiprią 
Amerikos gynybą, nes sovietai 
tiktai jėgą tepripažįsta. Ir kitos 
tautos turėtų prisidėti prie 
pasaulio saugumo bei eko
nominės gerovės, o nepalikti šią 
naštą nešti vien Amerikai. 

Savo žodyje prisiminė ir Nijolę 
Sadūnaitę, kuri, nežiūrint Sibi
ro tremties, kalėjimų, gra
sinimų, fizinių bausmių bei 
smurto ir toliau kovoja už 
sąžinės ir tikėjimo laisvę vi
siems. „Mes turime kalbėti už 
tuos, kurie to negali padaryti 
Lietuvoje. Jis sakėsi, kad už šias 
teises jis kovojąs ne tik kaip 
meras, bet kovosiąs ir kaip JAV 
senator ius . J i s parašęs 
asmeninį laišką prez. Reaganui, 
kad būtų daromi žygiai, kad ir 
Lietuvoje nebūtų trukdoma 

švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės prisiminimas. Sustojusi 
publika ilgai plojo merui. 

Prezidento asistento 
Lino Kojelio žodis 

Nors Linas Kojelis, dar 
studijų metu yra lankęsis Cle
velande ir kalbėjęs jaunimo 
grupėms, bet Clevelando 
plačioji visuomenė nebuvo jo 
girdėjusi. Perdavęs JAV prez. 
Reagano sveikinimą ir atvežęs 
perskaitė prezidento pasirašytą 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos proklamaciją. Savo žo
dyje palietė sovietų politikos 
pasikeitimus ir kaip mes turė
tumėm į juos reaguoti. Prisista
tęs kaip politikas (ne istorikas 
ar filosofas), jis teigė, kad kalbė
dami tik apie garbingą Lietuvos | 
praeitį , neat l iktume savo 
uždavinių dabarčiai ir rytojui. 
Nuoširdžiomis pastangomis, 
nors ir su mažais resursais, 
galima daug pasiekti. Sto
vėdami vietoje, mes gyvenime 
atsiliekame visose srityse, o tuo 
pačiu ir Lietuvos laisvinimo 
darbe. Žiūrėti į ateitį, spręsti 
dabartines problemas. Pasaulis 
keičiasi. Jis kitoks negu buvo, 
kad ir prieš 10 metų. Ir Sovietų 
Sąjunga ne tokia pati. Atėjo 
naujas jų vadas Michail Gor
bačiovas. I jo skelbiamas pro
gramas ir pažadus galima žiūrė
ti su tam tikru skeptiškumu. 
Nors pasikeitė sovietų atstovų 
Washingtone išorinė išvaizda ir 
atsirado besišypsantys komu
nizmo veidai, bet jie gali būti la
bai pavojingi. Jei į šiuos pasikei
timus nereaguosime, mes atsi
liekame. Glasnost — atvirumo 
ir perestroika — reformuoti so
vietinę ekonomiją — nėra vis
kas, bet nėra ir niekas. Gali būti | 
pakeista ne tik vidaus, bet ir 
užsienio politika. Kai prieš sep
tynerius metus Brežnevas į 
Amerikos siūlymą pasirašyti 
zero-zero — atominių raketų 
sutartį atsakė — „Kas mūsų ir 
pasilieka mūsų, o dėl jūsų 
galima derėtis". O praėjusių 
metų gale buvo pasirašyta 
sutartis, pagrindan dedant 
Amerikos pasiūlymą. Čia 
Amerikai padėjo stiprus vakarų 
pasaulio užnugaris. Iniciatyva 
ir didelės pastangos privedė prie 
rezultatų. Sovietai sunaikins 
keturis kartus daugiau raketų 
nei amerikiečiai. Sovietai tai su
tiko padaryti ne iš geros valios, 
bet jausdami Vakarų spaudimą 
ir savo imperijos padėtį. 

Nestatykime muziejų 
O mes, ar esame pasiruošę iš

naudoti susidariusias galimybes 
Lietuvos labui? Ar socializmas 
su „žmogišku veidu" taps 
realybe? Kalbėtojas priminė 
Latvijoje įvykusią Rytų-Vakarų 
konferenciją, kuri buvo trans
liuojama Sovietų Sąjungoje. 
Latviai nebijojo išsireikalauti 
konferencijai tokių taisyklių, 
kurios buvo jiems priimtinos: 
laisvai kalbėti su žmonėmis, be 
cenzūros ir t.t. Amerikos atsto
vas Matlock ten pasakė: „Sovie
tai ir amerikiečiai esame tik 
svečiai Latvijoje". Didžioji 
Europos spauda, radijas ir tele
vizija ryškino šios konferencijos 
mintis. Didelis laimėjimas — 
praplėstas plyšys Geležinėje 

uždangoje. Stalino-Hitlerio 
pakto demonstracijos, Nepri
klausomybės dienos proga pa
maldos, kapų puošimai, Nijolės 
Sadūnaitės pasireiškimai yra 
tos „atvirumo politikos" išsta
tymas bandymui. Glasnost prin
cipu ruošiamos demonstracijos; 
gyventojai mato ir jaučia pasi
keitimų, mato galimybę stiprin
ti žmogaus teisių ir laisvės 
mintį. 

Ar mes čia stovėsime nuoša
liai? Turi būti tiesioginė mo
ralinė parama Lietuvos gyven
tojams. Bet tik jie gali žinoti, ką 
jie ten gali daryti. Jų siekimus 
ir pastangas išgarsinti lais
vajame pasaulyje — mūsų parei
ga. „Nestatytkime muziejų, ne
gyvenkime t ik praei t imi" , 
Linas Kojelis cituodamas prof. 
Juozą Eretą, kvietė spręsti da
barties problemas laisvinimo 
darbuose, sudarant veiklos 
planus, remiant Nijolę ir kitus 
šių dienų laisvės kovotojus, pa
dėti pavergtai tautai išsilais
vinti. Nesustoti, kad neatsilik-
tumėm istorijos vyksme. Di
džiulė auditorija sustojusi plojo 
kalbėtojui. Susirinkimo priimtą 
rezoliuciją L. Kojelis pažadėjo 
įteikti pačiam JAV prezidentui 
Reaganui. 

Šventinis koncertas 
Pustrečios valandos trukęs 

Vasario 16-sios prisiminimas 
buvo baigtas Čiurlionio an
samblio koncertu, kurį dirigavo 
muz. dr. Bronius Kazėnas. So
listė I rena Gr iga l iūnai tė . 
Akompaniatorė muz. Danutė 
Liaubienė. 

Jau senokai Clevelande gir
dėtą pilno sąstato ansamblį au
ditorija sutiko plojimais. Dau
giau negu 40 dainininkų,-kių, 
dauguma turinčių ilgametę 
chorinę pat i r t į , įspūdingai 
atliko J. Naujalio „Jaunimo 
giesmę" (ž. Maironio), L. Aba
riaus harm. „Augo bernelis", 
dr. B. Kazėno harm. „Žilvytį", 
B. Budriūno (ž. B. Brazdžionio) 
„Mano protėvių žemė" ir S. 
Sodeikos (ž. B. Brazdžionio) 
„Šiaurės pašvaistė". 

Salėje ir paštu vyko aukų 
r inkimas Lietuvos laisvės 
reikalams. Aukos dar tebe-
plaukia. Iki šiol Lietuvių Ben
druomenei aukota 3,003, Vlikui 
- 1500, Altui - 1973 ir kitiems 
145 dol. 
Nors į minėjimą buvo atsiųsti 

dviejų televizijų stočių ir „Plain 
Dealerio" atstovai, bet jų pra
nešimai savo žiūrovams ir skai
tytojams buvo daugiau negu 
kuklūs. 

V. Rociūnas 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

SAABS 
FOR SAAB 9000 

The most intelligent cars ever buift. 

KAZIUKO MUGĖ 

„Neringos" ir „Pilėnų tuntai 
rengia tradicinę Kaziuko mugę 
kovo 20 d., sekmadienį, Dievo 
Motinos parapijos abiejose 
salėse. Mugės lankytojai galės 
papietauti parapijos svetainėje. 
Skautiška programa prasidės 
1:30 vai. p.p. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

INGRIDA BUBLIENĖ 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirm., sausio 30 d. Los Angeles 
politinėje konferencijoje skaitė 
paskaitą, tema „Lietuva Ameri
kos visuomenėje". Jau daug 
metų tokias konferencijas 
rengia LB apygarda, Lietuvių 
Fronto bičiuliai, Baltų lyga ir 
Jaunimo sąjunga. 

Ingridai Bublienei, dirbančiai 
Public Relations and Adverti-
sing bendrovėje, buvo lengviau 
įžvelgti ir į Lietuvos bei lietuvių 
aspektus šio krašto tautų, 
kultūrų ir politikos mišrainėje. 

MIRĖ DEVYNIŲ VAIKŲ 
MOTINA 

Aldona Bankaitienė-Dulytė, 
55 m. amžiaus, susikomplika
vus plaučių ir kraujo kapiliarų 
ligoms, kovo 5 d. staiga mirė, 
palikdama vyrą, NASA — 
erdvių skrydžių inžinierių Hen
riką ir devynis vaikus giliame 
skausme ir liūdesyje. Sūnūs ir 
dukros, Vytautas, Raimundas, 
Danutė, Mirga; Juozas, Sigutė, 
Saulius, Auksė ir Andrius 
neteko mylimos ir rūpestingos 
motinos. 

1963 metais Bankaičiai 
atsikėlę į Clevelandą, tuojau 
įsijungė į lietuviškojo gyvenimo 
sukūrį. Vaikai lankė lituanis
tines mokyklas, priklausė lietu
vių jaunimo organizacijoms, 
įsijungė į Grandinėlės ar 
Čiurlionio ansamblius. Mirga 
Bankai ty tė tapo žinoma 
kanklių virtuoze. Ir sporto 
varžybose Bankaičių jaunimas 
sėkmingai ir puikiai reiškėsi. 
Visa šeima, visi vienuolika 
dalyvavo Grandinėlėje, ar 
Čiurlionio ansamblyje ar Dievo 
Motinos parapijos choruose. Ir 
velionė buvo uoli Čiurlionio an
samblio ir parapijos choro narė. 
Palaidota kovo 8 Visų Sielų 
kapinėse iš Dievo Motinos šven
tovės. 

Užuojauta visai Bankaičių 
šeimai, artimiesiems ir visai 
Clevelando lietuviškai kolo
nijai, netekus pavyzdingos 
lietuvės motinos ir aktyvios jos 
narės. 

CLASSIFIED GUIDE 

SAAB 900 

Edvardas Šumanas (Schumann) kairėje 
palaiko Juozą Kulį kaip 15 Ward respublikonų 
„committeeman" 

PUNCH 

Ed Schumann, lietuvis, yra respub
likonų kandidatas į III. valstijos 
47-to distrikto kongresmanus 
(State Representative). Į tą distriktą 
(Lyons) įeina Summit, La Grange. 
Willow Springs, Justice, Hickory 
Hills, Palos Hills ir kitos vietovės 
(žiūr. žemėlapį dešinėje). 

(»itK»*r) JUS; 

\> 

f « i » i ) 

Reikia pardavimui vieno arba 2-jų 
butų namų. Turiu gerus pirkėjus. Jei 
norite parduoti, prašau skamb.: 
778-6916, brokeris P. Žumbakis. 

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 mokėsit LW 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPCLIS 
3208V2 Wes< 95th Street 

Tel. - GA 4-f 354 

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

436-6937 
Elektros ir namų a p š i l d y m o 

sistemų pa ta isyma i . 
Vytautas T a r a s 

r E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir-
| b'j ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo

tai ir sąžiningai. 
555-2020 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

St. Gali parapija (55 ir Kedzie) rengia 
meno/rankdarbių parodą ir kepsnių par
davimą šešt , kovo 12 d. 9 v. ryto - 3 v. 
p.p. Čia sutiksite įvairių rankdarbių spe
cialistų, paragausite namie gamintų ska
numynų, išbandysite laimę loterijoje. Įėji
mas — veltui! 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

H E L P V V A N T E D 

Help vvanted. Auto body. 2 peo-
ple needed; own too ls ; ex-
perience; 5 day week; commission 
vvith dravv; call day only, te l . : 
276-1960. 

Auto upholstery vvith experience; 
commission vvith dravv; ca l l 
276-1960. 

Balys Pavabalys 

MILŽINAI IR SLIBINAI 

Sat(l)yriniai eilėra(k)ščiai 

Knyga, laimėjusi Montrealio 
lietuvių akademinio sambūrio Vin
co Krėvės literatūrinę premiją. 

Kaina $6.00 (įskaitant siuntimo 
išlaidas). 

Užsakymus siųsti autoriaus 
adresu: 

L. Žitkus 
8 1 V e r m o n t S t . 

B r o o k l y n . NY 1 1 2 0 7 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl., kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

i ^ KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

MCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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. Pulaski 

767-0600 

OMfc KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populianausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbai te i Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

Open hse. Sunday. March 13, 1-4 p.m., 
3943 W. 61 st PI.; brick bungalow, 30' lot; 
2 bdrm, living rm., formai din rm., kitchen, 
Ige. vvalk-m cioset. TV rm., bsmt. apt. or 
related living; new 2-car garage. 

Namas apžiūrėjimui, sekmad.. kovo 13 
d.. 1-4 v. p.p.. 6154 S. Kolmar. 1V2 aukš
to, mūrinis, 29metų; 3 mieg. kamb. pirmo 
a. bute; 2 mieg. kamb. antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aluminio pastogės; 2 auto garažas. 
Skambinkite dabar* 

No. 129 — Garfield Ridge Special! 61 
6 Natoma. 4 mieg. kamb. mūras: 1 % prau
syklos; didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis; ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda: erdvus kiemas; nauji 
kilimai; 2 namų apyvokos reikmenys; 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės; ištisas rūsys; 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai: aluminio apkalimai; gerame stovy
je: labai švarus. Skubėkite! 

No. 151 — Svajonių namas! 6 kamb. mū
rinis, aštuonkampis fasadas: 3 dideli mieg. 
kamb.: ištisas rūsys su baru; 2 auto 
garažas; naujas stogas, nauja šildymo sis
tema ir elektros laidai: puikiai išlaikytas. 
Skubėkite! Skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai. jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
fabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Namas apžiūrėjimui! Sekmd. kovo 13 d., 
1-4 p.p. 530 Keepatavv Dr.. Lemont. Šis 
puikus 2 metų amžiaus ..ccuntryclassic", 
2 a. namas turi 3 didelius mieg.. šiltą 
virtuvę-valg : jauki atmosfera Tik $139,900 
Century 21/Olsick & Co. 257-7100 

Namas apžiūrėjimui! Sekmd. kovo 13 
d. , 1-4 p.p. 3 Huntsman. Equestnan 
Estates. Lemont. Majestotiškas, tradicinis 
mūras prestižo apylinkėje Sklypas virš 
akro 5 mieg.: ..solarian' su karšta vonia; 
(leistas šild baseinas: satelitinė dubens 
an tena : į rengtas rūsys. Švarutėl is1 

$445,000 
Century 21/Olsick A Co. 257-7100. 

VOTE REPUBLICAN — March 15th, 
PUNCH NO. 155 

(Paid for by Joe Kulys Campaign ComTiittee) 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
LIEPOS ŽYDI 

Žibunto sakmės apie Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 

atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Išleido Varduva. 160 psl. 
Brooklyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 VV. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 



NOSU KOLONIJOSE 
Paterson, N.J. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 70-SIOS 

SUKAKTUVĖS 

Pagal jau nusistovėjusią tra
diciją sukaktuvių minėjimas 
prasidėjo Lietuvos vėliavos 
pakėlimu prie miesto rotušės. 
Vėliavą iškėlė pats miesto 
meras Frank X. Graves šeš
tadienį, vasario 13 d., daly
vaujant būreliui miesto ir 
apylinkės lietuvių. Vėliava po 
to buvo iškeliama kiekvieną 
dieną per visą savaitę. Ta pro
ga meras pasirašė proklamaciją, 
primindamas dabartinę padėtį 
Lietuvoje ir paskelbdamas 
Vasario 16-ją Lietuvių diena 
Patersone. 

Sekmadienį, vasario 14 d., 
10:30 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. A. Berta-
šius atlaikė LB apylinkės ir Lie
tuvos Vyčių 61 kuopos užprašy
tas šv. Mišias už Lietuvą, už 
žuvusius užjos laisvę ir nukan
kintus Sibire ir Sovietų kalėji
muose ir pasakė tai progai pri
taikytą pamokslą. Mišių skai
tinius paskaitė Rasa Eitma-
naitė, o vargonininkė Eleonora 
Williams su savo choreliu Mišių 
metu giedojo minėjimo šventei 
pritaikytas giesmes. 

Tuoj po Mišių parapijos salėje 
įvyko minėjimo programa, 
kurią pradėjo LB Patersono 
apylinkės pirmininkė Angelė 
Stankaitienė, pakviesdama 
kleboną kun. Antaną Bertašių 
sukalbėti invokaciją. Po to dar 
buvo sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai, pianinu palydint 
Klemensui Praleikai. Tuomet 
A. Stankaitienė paprašė toliau 
vadovauti programai Lietuvos 
Vyčių kuopos pirmininkę Jani
ną Meižienę. 

Į Patersono lietuvių kolonijos 
Nepriklausomybės minėjimus 
visuomet atsilanko miesto me
ras, kuris ir šiame minėjime 
dalyvavo. Tad programos 
vadovė pakvietė jį pasakyti žodį. 

Meras savo kalboje prisiminė 
padėtį Lietuvoje, kur mūsų tau
tiečiai gyvena nelaisvėje, neturi 
teisės patys valdytis, daryti 
sprendimus savo šalies 
reikaluose ir savo gerovei, bet 
pavergėjas tai daro, tik, žinoma, 
ne pavergtųjų gerovei, o savo la
bui. Tačiau, kalbėjo toliau 
meras, žmoguje yra kažkas, 
ko negali nugalėti nei tankai, 
nei jokie ginklai. Tai lais
vės troškimas, kuriuo gyvena 
lietuvių tauta ir kuris palaiko 
jų dvasią, iki išauš ta diena, kai 
tautos troškimas išsipildys. 
Baigdamas jis dar pasakė vietos 
lietuvių kolonijai vieną kitą 
panegyrikos žodį už jų gražų 
kultūrinį lygį, aukštą moralę ir 
už jų įnašą į miesto bendrą gero
vę. 

Programos vadovė padėkojo 
merui už jo žodį ir už paskelbtą 
proklamaciją, kurią ji čia pat ir 
perskaitė. Po to ji pakvietė 
paskaityti paskaitą pagrindinę 
kalbėtoją Aldoną Noakaitę 
Pintsch, paminėdama, kad 
Aldona yra veikli visuomeni
ninke, yra Lietuvių Moterų 
klubų federacijos pirmininkė ir 
mokytojauja Maironio lituanis-

• tinėje mokykloje Brooklyne. 
Savo paskaitos įvade kalbė

toja pasakė, kad ji buvo prašyta 
kalbėti angliškai (mat, vis 
daugiau ateina į minėjimus 
nebesuprantančių lietuviškai), 
bet pradžiai ji duosianti šiai pro
gai labai tinkantį Maironio eilė
raštį „Nepriklausomybę atga
vus" lietuviškai. Ir tas eilė
raštis, daugumos jau seniai ne
beskaitytas, čia labai gerai tiko. 

Prelegentė toliau savo kalbo
je dėstė mintis. Jei Lietuva 
šiandien būtų laisva, tokia 70 
metų Nepriklausomybės 
sukaktis būtų be galo džiugi 
šventė čia ir Lietuvoje. Tačiau 
dabar jaučiame didelį liūdesį ir 
širdgėlą, nes mūsų tau'-a yra 

žiaurioje nelaisvėje ir, nežiūrint 
visokių Gorbačiovo glasnosčių ir 
perestroikų, dar vis nematyti 
jokių tikros laisvės prošvaisčių, 
nes Sovietai vis dar siekia viso 
pasaulio užvaldymo, naudo
damiesi Lenino metodu „du 
žingsniu pirmyn ir vieną 
žingsnį atgal". Toliau, primi
nusi, kokias aukas sudeda mūsų 
tautiečiai, minėdami savo tau
tos istorijos įvykius kaip ir šis, 
nešdami sunkų okupacijos 
jungą, įtaigojo klausytojus, jog 
jųjų aukos mus įpareigoja, kad 
mes nesėdėtumėm rankas susi
dėję, bet darytumėm visa, kas 
tik įmanoma, savo tautos grei
tesniam išsilaisvinimui. O 
galime daug, nes gyvename 
laisvame, demokratiškame 
krašte ir turime visas galimybes 
išvystyti savo veiklą per or
ganizacijas ir asmeniškai ir pa
dėti savo tautiečiams, gyvenan
tiems nelaisvėje ir tokių galimy
bių visai neturintiems. Nurodė 
keletą konkrečių būdų, kaip 
turėtumėm tai padaryti ir tarp 
kitko ragino taip pat jungtis į 
JAV politinį gyvenimą, akty
viai dalyvauti rinkimuose, net 
ir renkant kandidatus į ati
tinkamus postus, ypač kad būtų 
išrinkti mūsų siekiams 
palankūs žmonės, kurie galėtų 
aktyviau paremti mūsų pastan
gas, siekiant tautos išlaisvinimo 
iš vergijos. 

Programos vedėja, padėkojusi 
prelegentei už aktualią paskai
tą, dar pati paskaitė eilėraštį, 
kuris iš tikrųjų yra ilgamečio 
Sibiro tremtinio laiškas savo 
draugui tėvynėje. 

Toliau sekė pramoginė pro
gramos dalis, kurią atliko New 
Jersey tautinių šokių grupė 
„Liepsna", pašokdama, Moni
kai Žemaitei vadovaujant, tris 
šokius: abrūsėlį, lenciūgėlį ir 
vakarušką. 

Programą užbaigus, visi 
atsilankiusieji į minėjimą buvo 
papraštyi į vaišes ir į pabendra
vimą. Vaišės buvo labai gražiai 
paruoštos — tikri pietūs. Jos 
buvo suneštinės ir jas paruošė 
LB apylnkės ir Lietuvos vyčių 
moterys, vadovaujamos vyr. šei
mininkės Irenos Eitmanienės. 
Jai talkininkavo Elena Truci-
lauskienė, Marija Kemėžienė, 
Sofija Klimienė, Eugenija Pra-
leikienė ir Lina Naujokaitienė. 
Šitokios vaišės, už kurias 
nerenkamas joks mokestis, 
vyksta Patersone jau kelinti 
metai. Jos yra pasidariusios la
bai populiarios, nes yra proga 
žmonėms pasivaišinti ir malo
niai pabendrauti. 

Šį kartą Nepriklausomybės 
minėjime buvo tam tikra naujie
na: į jį atsilankė grupė narių iš 
naujai įsisteigusio lietuvių klu
bo prie Community College 
Randolphe. Daugumas jų 
niekad tokiame minėjime ne
buvo dalyvavę. Vienas to klubo 
narys buvo atsivežęs savo 
motiną net 92 metų amžiaus. 
Jie visi dalyvavo ir pamaldose, 
ir minėjime, ir vaišėse. Jie 
viskuo buvo labai sužavėti, ypač 
nuoširdžiu jų priėmimu. 

Minėjime buvo padėtos peti
cijos Gorbačiovui, kad gražintų 
Vilniaus katedrą, ir minėjimo 
dalyviai buvo paprašyti jas pasi
rašyti. Žinoma, buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimui pa
gal kiekvieno laisvą apsi
sprendimą. Kaip visuomet, dau
guma aukojo Lietuvių Ben
druomenei. Iki šiol yra surinkta 
apie 1000 dolerių. 

A. M. 

Putnam, Conn. 

PALAIMINTOJO JURGIO 
MATULAIČIO 

PAGERBIMO DIENA 

reikia dėkoti Aukščiausiajam, 
taip pat pagerbti palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį ir prašyti jo 
užtarimo už mus ir Lietuvą. 

Tokia padėkos, pagerbimo ir 
prašymo diena-šventė buvo su
ruošta Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno seselių Put-
name sausio 31d. Dalyvavo ne 
tik pagrindinio vienuolyno Put-
name seselės, bet ir iš Toronto 
ir Montrealio. Dalyvavo taip pat 
vietos ir netolimų apylinkių 
lietuvių būrys. 

Šventės diena pradėta Rau
dondvario salėje 10 vai. ryto J. 
Bružo parodyta Kryžių kalno 
(Lietuvoje) vaizdajuoste. Kryžių 
ka lnas rodo lietuvių gilų 
tikėjimą ir pasipriešinimą lietu
vių nukrikščioninimui. 11 vai. 
ryto atlaikytos šv. Mišios vie
nuolyno koplyčioje. Kun. V. 
Cukuras pamoksle priminė, kad 
reikia tikrai džiaugtis turint 
užtarytoją — palaimintąjį Jur
gį Matulaitį danguje, ypač, kad 
galime prašyti jo užtarimo mūsų 
reikaluose. Po pamaldų visi 
bendrai papietavo. 

1:30 vai. p.p. salėje po koplyčia 
vyko pagerbimo programa. Ją 
pradėjo vienuolijos provinciolė 
ses. Paulė ir dr. Č. Masaitis svei
kinimu ir padėka atvykusiems 
ir ruošėjams, sudariusiems pro
gą susikaupti. Kun. V. Cukuras 
vienuolyno kapel., perskaitė S. 
Ylos sukurtą maldą. Po to buvo 
asmeniniai dalyvių pasisa
kymai apie pakeliančius dvasią 
įspūdžius, dalyvaujant šventėse 
Romoje ir Marijampolėje (dabar 
Kapsuke), arkiv. Jurgio Ma
tulaičio palaimintuoju 
paskelbimo metu, taip pat įspū
džiai ska i t an t jo užrašus. 
Pasisakė A. Lipčienė, M. 
Noreikienė, ses. Augusta, S. ir 
L Eivai ir dar kiti. Ši pagerbimo 
dalis užbaigta visų sugiedota 
giesme į Šiluvos Mariją. 

Paskai toje „Palaimintojo 
Matulaičio pasitikėjimas Dievo 
apvaizda" ses. Ona nušvietė, 
kaip arkiv. Jurgis Matulaitis 
priėmė gyvenimo pasisekimus 
ir nelaimes, visur įžiūrėdamas 
Apvaizdos valią, ir uoliai sten
gėsi, kad visada būtų teikiama 
Aukščiausiajam garbė. Cita
tomis iš Matulaičio užrašų rėmė 
paskaitos mintis. Ji kvietė visus 
sekti palaimintojo Jurgio 
pavyzdžiu. 

Buvo maldos ir kryžiaus kelių 
Matulaičio mintimis atlikimas 
koplyčioje, susikaupimą bai
giant pagerbimu ir Švč. Sakra
mento palaiminimu. Po to no
rintieji dar susirinko pabendra
vimui ir užkandžiui. Ačiū sese
lėms už krikščioniškos dvasios 
kėlimą lietuviuose. 

tis — Maironio ..Jaunystės 
daina", D. Augiene — R. Kalan
tos šūkiu „Laisvės Lietuvai", 
ses. Dolores — iš kun. Ylos 
„Maldos etiudas". Visa tai baig
ta visų sugiedotu Lietuvos him
nu ir Maironio „Lietuva 
brangi" visais penkiais posmais. 
Po to buvo bendra vakarienė. 
Dalyvavo seselės ir vietos lie
tuviai. 

Antrasis, viešas minėjimas, 
suruoštas LB Putnamo apylin
kės, įvyko vasario 21 d. Mi
nėjimas pradėtas šv. Mišiomis 8 
vai. ryto vienuolyno koplyčioje. 
Kun. V. Cukuras pamoksle 
pareiškė, kad lietuvių tautą 
laisvei prikėlė lietuvių 
tikėjimas. Žinoma, tikėjimas 
remiamas pasitikėjimu, darbais 
ir aukomis. To reikia ir dabar. 
Tikėjimą stiprino ir stiprina lie
tuvių tautos garbinga praeitis. 

2 vai. p.p. Matulaičio namų 
salėje įvyko viešasis minėjimas. 
Minėjimą atidarė ir jam vado
vavo dr. Č. Masaitis, LB apyl. 
pirm., invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Petraitis. Matulaičio na
muose globojamas savanoris 
kūrėjas Juozas Semėnas pagerb
tas ir prisegta gėlelė prie jo 
krūtinės. 

Seselė Ona M. skaitė paskai
tą, kuria išryškino arkiv. Jurgio 
Matulaičio lietuvybę, remiantis 
jo užrašais. Arkivysk. reiškėsi to 
laiko lietuviškoje spaudoje, ra
gino lietuvius kunigus išlikti 

lietuviais. Net ir vyskupu tapo 
tik „Jeigu Lietuvai reikalinga 
mano auka, aš sutinku" (po
sakis iš jo užrašų). Prelegentė 
nors nenurodė paskaitos išvadų, 
bet jos gana aiškios: išlikti lie
tuviais ir dirbti tėvynės labui. 

Dr. Masaičio pristatyta dailio
jo žodžio interpretatorė Izabelė 
Žmuidzinienė atliko meninę 
programą. Programa atlikta 
dviem išėjimais. Pirmajame 
atlikėja maironišku būdu reiš
kiamais posakiais priminė Lie
tuvos prisikėlimo dainių J. 
Mačiulį-Maironį. Antrajame — 
meniškai deklamavo eilę Mai
ronio kūrinių, žadinančių Lie
tuvos meilę, keliančių jos grožį, 
stiprinančių patriotinius jaus
mus. Tarp meninės programos 
dalių įsiterpė dr. Masaitis, vaiz
džiai suniekindamas komu
nizmą ir teikiant vilties paverg
tiesiems nusikratyti okupantų 
jungo. 

Priimta rezoliucija, angliškai 
perskaityta ses. Irenos, aukštie
siems Amerikos valdžios parei
gūnams, reikalaujanti padėti 
Lietuvai tapti nepriklausoma. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 

Oficialiam minėjimui pasibai
gus susirinkusieji pabendravo ir 
užkando vietinių moterų pa
ruoštų skanumynų. Minėjime 
dalyvavo netoli šimto žmonių, 
kurių keli buvo iš New Londo
no, Worcesterio ir Providence. 
Minėjimo proga rinktos aukos 
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pagrindinių Lietuvos laisvinimo 
organizacijų darbams paremti. 
Suaukota LB - 910 dol.. Vli-

kui-Tautos fondui — 802 dol. ir 
Altai - 410 dol. 

J. Kr. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
KONSTANCIJA STRAZDIENĖ 

mirė 1988 m. sausio 12 d. Buvo palaidota 1988 m. sausio 
16 d. Sunny Hills Kalvarijos kapinėse. 

Dėkojame gerb. kunigams ui maldas koplyčioje, šv. 
koncelebruotas Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie velione lankė jos il
gos ligos metu, teikė jai visokeriopą pagalbą ir lengvino jos 
sunkias valandas. 

Dėkojame ..Antrosios Jaunystės" chorui už gražų 
giedojimą, karsto nešėjams, pareiškusiems užuojautas 
asmeniškai ir per spaudą. 

Ačiū visiems aukojusiems šv. Mišioms — Lietuvių ir Tau
tos Fondams. 

Esame labai dėkingi visiems Sunny Hills gyventojams 
taip skaitlingai dalyvavusiems laidotuvėse ir parodžiusiems 
tiek daug tyro nuoširdumo mūsų sunkiose dienose. 

Vyras Jonas, sūnus Algimantas su šeima, sūnus 
Petras su šeima. 

Gerb. Lietuvių Bendruomenės Pirmininkui 

A.tA. 
ANTANUI P. NEVADAI 

Kanadoje mirus, sūnėnui JUOZUI GUREVIUI-GU-
REVIČIUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

National Rifle Association o f America 

A.tA. 
JONUI KOVALČIUKUI 

mirus, žmoną VLADISLAVĄ, dukrą VIRGINIJĄ 
KUPCIKEVIČIENĘ ir jos šeimą bei sūnų VAIDOTĄ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Ada ir Vacy .s Lėliai 
Vita ir Benediktas Neverauskai 
Ona Sirgėdienė 

A.tA. 
RIČARDUI SAKADOLSKIUI 

mirus, jo broliui ROMUI SAKADOLSKIUI su žmona 
EMILIJA reiškiame gilią užuojautą. 

Lituanistikos Seminaro rengėjai, 
lektoriai ir dalyviai 

Lietuviai, kur jie bebūtų, gali 
didžiuotis ir džiaugtis, kad turi 
savo tautos sūnų — arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį, Bažnyčios 
paskelbtą palaimintuoju. Už tai 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAI 

Jau tradicija tapo, kad lie
tuviai Putname mini Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą 
kasmet du kartus. 

Pirmą kartą minėjimas su-
ruošiamas vienuolyne vasario 
16 dieną. Tai padaryta ir šiais 
metais. Minėjimas — šventė 
pradėta 5 vai. p.p. šv. Mišiomis 
vienuolyno koplyčioje. Mišių 
koncelebrantai kun. V. Cukuras 
ir kun. A. Petraitis. Pamoksle 
kun. Cukuras išryškino Lie
tuvoje l ietuvių nepaprastą 
drąsą ir pasiaukojimą už Lietu
vos laisvę ir už išlikimą 
krikščionimis. Reikia visiems 
stengtis, kad Lietuva kuo 
greičiausiai būtų laisva. To 
prašyti ir Aukščiausiojo. 

Minėjimas buvo tęsiamas ir 
visiems susirinkus į valgomąjį 
vakar i ene i . D. Augienei 
pasakius įžanginį žodį ir vado
vaujant toliau minėjimo eigai, 
eilė asmenų paskaitė patrio
tinių raštų ištraukų ir padek
lamavo eilėraščių. Ses. Ona 
paskaitė apie nepriklausomybės 
akto gimimą ir paskelbimą, J. 
Bružas — Maironio „Neuž
tvenksi upės bėgimo", P. Toto-
raitienė — iš Udrienės Marijos 
garbe prašė taikos, V. Abromai-

PASSBOOK 
SAVINGS 
tftftatvvayto 

' • • • 

m* 
Coaymaeal 

Q u • r t e r t y 

aee us for 
f inancing. 

AT 0UR 10W RATO 
VS0-

\A,ITM R f ^ A Y M F N T 
T O FIT V O U P I N C O ^ I 

Mutual FederaJ 
Sa vings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 
Petar Kazanauskas, Pres. Tai.: 847-7747 

msam, nen.Tu4.rrl.9-4 Thv»».»-t Mt. *-l 
SERVING CHiCAGOLAND S1NCE 1*5 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fomia 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 Av„ Cicero 
Telefonas — 863-2108 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
sv«i«at» • moterų paseuMs • sporte* - literatūra - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 
Atliance Communications, Inc. 

408 South Oak Parfc Avenue. Oak Park. IL 60302 
tai. nr. 848-8980 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

http://nen.Tu4.rrl.9-4
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x „Grandies" tautinio an
samblio jaunimas kviečia visus 
tėvus, senelius, dėdes, tetas, 
brolius, seseris, visus gimines, 
ir negi minės, jaunus ir senus j 
jų rengiamą koncertą šį sekma
dienį, kovo 13 d.. Jaunimo cen
tre. Po koncerto vaišės kavinėje. 
Visi kviečiami, visi laukiami. 

x Doktorantas Arvydas 
Žygas, Pedagoginio lit. insti
tuto tautosakos lektorius, in
stituto etnografinio ansamblio 
įkūrėjas ir vadovas, ,,Bėkit, 
bare l ia i" , etnografinio 2-.,ų 
veiksmų vaidinimo autorius, du 
kartus savaitėje su jaunimu 
repetuoja vaidinimo tekstus ir 
dainas, kad tik pastatymas kovo 
19 d. būtų gražus. 

x Akt. Julija Dant ienė , 
anksčiau gyvenusi Chicagoje, 
priklausė Scenos darbuotojų 
sąjungai ir dalyvaudavo jų sta
tytuose veikaluose. Vėliau 
Lemonte, 111., suorganizavo vai
dintojų grupę, rašė ir statė 
veikalus. Dabar gyvena Phila-
delphijoje, rašo daugiausia 
komedijas ir jas režisuoja. Su 
savo vaidintojų grupe aplanko 
ir kitas lietuvių gyvenvietes. 
Julija Dantienė Putnamo sese
lių rėmėjų vakarienėje Jaunimo 
centre balandžio 24 d. atliks 
humoristinę programą. Pakvie
timai gaunami Vaznelių preky
boje ir pas platintojus. 

x Dail. M a g d a l e n o s A. 
Stankūnienės dailės darbų pa
roda atidaroma Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus meno 
galerijoje šiandien 7:30 vai. vak. 
Parodą trumpa kalba atidarys 
Nijolė Martinaitytė. Paroda 
susidomėjimas yra didelis. Tęsis 
iki balandžio pradžios. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus kovo 15 
d., antradienį. 8 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje Marąuette Parke. Bus pa
gerbti šv. Juozapas ir šv. 
Patrikas. Taip pat bus visiems 
bufetas pasirinkti ko nori. 
Kviečiami visi nariai ir nauji 
nariai susirinkime dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
muzikos skyrius laimėjo pirmą, 
antrą ir trečią vietą aukštųjų 
mokyklų muzikos kompeticijoje. 
kuri buvo Hubbart aukšt. mo
kykloje kovo 5 d. Konkurse 
dalyvavo daugelis muzikos 
skyriaus mergaičių. 

x „Suburban Life Citizen" 
kovo 9 d. laidoje kaip politinius 
kand ida tus yra paminėjęs 
Edvardą Schumaną ir Anne 
Žičkų. Abu pretendentai daly
vaus pirnrr.iuose rinkimuose. 

x „Lituanicos" tunto mu
gės talkininkai, prisimindami 
mirusius mugės darbuotojus 
Vaclovą Plioplį, Kazį Cijūnėlį, 
Balį Šaulį, Praną Nedą, Vytau
tą Balzarą ir kitus, kviečia visus 
dalyvauti šv. Mišių aukoje už jų 
sielas šį sekmadienį, kovo 13 d., 
8 vai. r. Jėzuitų koplyčioje. 

<sk) 

x Lietuvių Fondo 1988 m. 
bendrai paramai gauti prašy
mams paduoti terminas baigiasi 
kovo 15 d., o studentų stipendi
joms — balandžio 15 d. Vėliau 
gauti prašymai nebus svars
tomi. Suinteresuotos institucijos 
ar asmenys, prašomi nepraleis
ti šių terminų. Prašymų formos 
gaunamos LF būstinėje. 3001 
W. 59th St.. Chicago, IL 60629. 
tel.: 312-471-3900. 

(sk) 
x Išnuomojami butai. Į juos 

kviečia pavasarėjantis Lemon-
tas. Naujoje Amber Shires 
gyvenvietėje jūsų laukia dar 
keli dviejų kambarių, visais pa
togumais aprūpinti butai, vien
gungiui arba porai, ir skanus 
lietuviškas maistas iš moder
nios virtuvės. Lietuvė šeimi
ninkė, maloni lietuviška aplin
ka, erdvus kiemas. Tikimasi 
greitai atidaryti toje pačioje 
patalpoje esančią puošnią 
bažnyčią pamaldoms. Skambin
kite 312/257-7484 bet kuriuo 
laiku. 

rsk) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

<sk> 

x Sol. Birutė Dabšienė-VLz-
girdienė atvyksta iš Los Ange
les, Cal., ir kar tu su sol. Ričar
du Daunoru atliks programą 
„Draugo" renginių komiteto, 
vadovaujamo Marijos Remie-
nės. rengiamam koncerte Mari
jos aukšt. mokyklos salėje kovo 
20 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. 
Koncertu bus paminėta ir Mari
jonų vienuolijos gyvavimo ir 
darbų Amerikoje 75-rių metų 
sukaktis. Bilietus jau dabar 
galima įsigyti Vaznelių parduo
tuvėje Marąuette Parke. 

x Dėmesio šių metų abitu
rientų tėvai! LM Federacijos 
Čikagos klubo rengiamas abi
turientų pristatymo pokylis 
šiais metais įvyks gegužės 15 d. 
Tam reikalui š.m. kovo 13 d., 12 
vai. šaukiamas tėvų susirin
kimas Jaunimo centro kavinėje. 
Laukiame gausaus tėvų daly
vavimo. 

(sk) 
x Dėmes io , gai lest ingos 

seserys! Šv. Kazimiero vie
nuolynas ieško kūrybingų gail. 
seserų (LPN & RN) dirbti 
„Retirement Facility", 2601 W. 
Marquette Rd. Darbą galima 
pradėti tuoj pat. Pilnas ir dali
nis laikas. Visos pamainos. 
Skambinti: Lindai Ewing 9 
ryto iki 5 v.v. tik savaitės die
nomis, tel.: 776-1324. 

(sk) 

x P e d a g o g i n i o l i tuanis
tikos instituto etnografinis an
samblis maloniai kviečia jus į 
pastatymą „Bėkit, bareliai — 
rugiapjūtės pabaigtuvių šven
t ę " 1988 m. kovo 19 d., 
šeštadienį. 7 vai. vak. 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 
dieną prie įėjimo. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Pigiai parduodami tauti
niai rūbai iš Lietuvos. Teirau
tis po 4 vai. vak. tel.: 687-8874. 

(sk) 

x Lietuvaitės studentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose 
gali kreiptis: Matulaitis Nurs-
ing Home, Thurber Rd., Put-
nam. Ct. 06260. 

(sk.) 

x Lietuvos Kronikos są
junga praneša , kad trijų 
Kronikos tomų sutiktuvės dė! 
Maironio minėjimo nukeliamos 
į gegužės 8 dieną, sekmadienį. 
Prasidės 3 vai. p.p. ir bus Jau
nimo centro didžiojoj salėj. Visi 
kviečiami gausiai atsilankyti. 

x Edvardas Šumanas, 
Lyons Township assesorius, pri
statė daugiau kaip 40 mokesčių 
mokėtojų ir įteikė 850 asmenų 
nusiskundimus Cook apskrities 
assesoriui dėl sanitarinio dis-
trikto apsileidimo. Gyventojai 
tuo yra patenkinti, o Metropoli
t an san i ta r in io distrikto 
assesorius prižadėjo skundus 
įteikti savo viršininkui. 

x Ramunė Dičius, Glendale, 
Cal., „Draugo" garbės prenume-
ratorė, nuoši/di rėmėja, pra-
tęsdama prenumeratą 1988 
metams, pridėjo 50 dol. auką. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Edvardas Daniliūnas, 
London, Kanada, mūsų bendra
darbis, pratęsė prenumeratą 
1988 metams su didesne auka 
dienraščio stiprinimui. Edv. 
Dani l iūnui , mūsų garbės 
prenumera tor iu i , tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Laimutė Graužinis, Santa 
Menka, Cal.. atsiuntė 20 dol. 
auką ..Draugui" ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. L. Graužinį įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už parmą dėkojame. 

x Antanas Ragelis, Gulf-
port, Fla.. lietuviškos knygos 
platintojas, mūsų bendradarbis. 
Marija ir Liudvikas Kseckaus-
kai. \Vest Palm Beach, Fla., A. 
Ažubalis, Fox River Grove. 111., 
Juozas Jankus . VVaterbury. 
Conn.. Antanas Drazdys. 
Baltimore. Md.. Kazimiera Sir-
gėdas. Richmond Hills, N.J., 
kiekvienas pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir pridėjo po 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Laikrodininkas A. Šerkš
nys, 6448 S. Pulaski, tel.: 
585-2301. Pirmad. uždaryta. 

(sk) 
x Kauniečių ir jų prietelių 

dėmesiui! Dalyvaujantys G. T. 
INTERNATIONAL ekskur 
sijoje nr. 8808/F rugpjūčio 15-31 
d. gali rinktis apsistoti Kaune, 
vietoj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir 
giminėmis. Šios ekskursijos 
dalyviai taip pat praleis 3 
dienas Olandijoje. Vietų skai
čius ribotas. Kreiptis: 10401 S. 
Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430-7272. 

(sk) 
x Praleiskite savaitę Pa

langos pliaže! Už nedidelę pri
dėtinę kainą G. T. INTERNA
TIONAL birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. ekskursijų daly
viai gali praleisti 7 dienas pri
vačiame kurorte Palangoje. Čia 
Gintaro muziejus, Birutės 
kalnas. 19 a. botanikos parkas. 
Čia palydėsite saulę nuo gar
siojo Palangos tilto! Kreiptis: 
10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 
430-7272. 

(sk) 
x Jauna pora ieško lietuviš

kai kalbančios moters prižiūrėti 
kūdikį 5 dienas į savaitę, Mar

ąuette Parko apylinkėje. Savai
tės bėgyje skambinti po 6 v.v.; 
savaitgaliais — bet kada. Tel.: 
471-2406. 

(sk) 
x Dr. Kastyčio Jučo, der

matologo, vedamos radijo pro
gramos 1490 AM bangomis 
kiekvieną šeštadienį 7 vai. 
ryto. Si šeštd., kovo 12 d. kalbės 
norvegų ligoninės prezidentas 
Michael Susman ir teisėjas 
Thomas Patrick Durkin tema: 
..Mediciniška malpractice". 

(sk) 

Po Naujųjų Metu baliaus Adelaidėje, Australijoje. Jaunimo kongreso metu. Iš kairės: Linas Lukas, 
Zina Dresliūtė. Algis Venslovas, Rita Likanderytė ir Darius Venclauskas. 

Nuotr. Daivos Ilginytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUR SKUBAME? 

ARTĖJA VELYKOS 

Artėja mūsų ir krikščioniškojo 
pasaulio Velykos. Verta stab
telti ir pamąstyti, ar mes kaip 
krikščionys katalikai gyvename 
savo Bažnyčios mokslo šviesoje. 

Gavėnia. Tai šešių savaičių 
laikotarpis prieš Velykas, tai 
mūsų asmeninės ir mūsų visuo
tinės krikščionių katalikų savi
tvardos ir atgailos laikotarpis. 
Kiek tai gavėniai šiandien mes 
duodame reikšmės? Ir valgome 
ir geriame, kur tik ir kada tik 
atsiranda proga, neskaičiuojant 
nei kalorijų, nei žiūrint to ar 
kito valgomo ar geriamo kenks
mingumo sveikatai, bet beveik 
visada užmirštant, kad gavėnia 
— savitvardos laikotarpis. 

Mūs liaudis Lietuvoje anais 
laikais, kiek žinoma ir šiandien, 
ir neturėdami tiek maisto per
tekliaus, kiek turima čia. ga
vėnios metu tiesiog save badu 
marindavo. Dėl to, tokiu būdu 
jungtis su Kristumi, jo kančios 
keliu ir atgailoti už savo 
gyvenime padarytus prasižen
gimus prieš Dievą. 

Šiandien, žinoma, pasninkai 
sumažinti iki minimumo, pasi
linksminimai ir gavėnios ir 
advento metu nedraudžiami, o 
visa kita, kas pasitaiko 
pakeliui, priimama kaip kam 
pat inka, . .prasižengimai" 
Dievui sumažėjo ir beveik 
nebeliko už ką atgailoti. Tokia 
tad šių laikų dvasios nuotaika 
ir pasėkos. 

Taip ir bėgama per gyvenimą, 
skubama ir gyvenama tik to 
skubančio laiko dvasia. įžval
giau pažinti to laiko dvasią jau 
nebespėjamą, o ji pamažu for
muoja mūsų galvojimą ir visą 
mūsų gyvenimą. Per tą laiko 
dvasią į mus kalba „ir Dangus ir 
žemė, ir šviesos ir tamsos jėgos, 
ir Dievas ir žmogus", rašo kun. 
dr. Ant. Paškus savo veikale 
„Krikščionis ir šiandiena", bet 
per savo skubėjimą gyventi su 
laiko dvasia Dievo balsas lieka 
neišgirstas. O tame laike tam
sos jėgos pilte pila visokį purvą, 
kuris nuodija žmogaus protą ir 
jausmus, technologijos ir 
„entertainment" vardu. Ir žmo
gus visai nejusdamas pama
žu pradeda priimti viską, kaip 
normalaus gyvenimo reiškinius 
— tokia mat šių laikų dvasia. 

Šiandien jau esmė ir prasmė 
mūsų Bažnyčios didžiųjų 
švenčių yra užgožta gyvenamojo 
laiko dvasios Visas žmonių 
dėmesys nukreiptas į daiktines 
gėrybes. Tas ypač ryšku Kalėdų 
šventės laiku, nemažiau ir 
Velykų švenčių metu. Kalėdas 
užkariavo ..Santa Claus". o 
Velykas „Kaster Bunny" ir 
krikščioniškoji šio krašto 
visuomene nepajėgia šiuos du 
didžiųjų švenčių charakterius 
išstumti iš jų užimamų vietų, o 
tikroji Kalėdų ir Velykų esmė 

gyvena tik tų „charakterių" 
šešėlyje. 

Artėja Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo šventė. Laikas pa
mąstyti rimtai, kaip praleisime 
paskutines gavėnios dienas, ar 
sėdėsime posėdžiuose, a r 
lankysime prekyvietes, ar daly
vausime kokiam suvažiavime, 
kurie dažnai daromi tuo prieš
šventiniu „laisvesniu" laiku, 
nekreipiant dėmesio net ir į 
šeimai daromą skriaudą. Ar 
lankysime Dievo namus ir ati
duosime savo laiką ir dėmesį 
tam, kuris už mus kentėjo ir. 
nugalėjęs mirtį, gyvena tarp 
mūsų, kurio pagalbos 
šaukiamės, kaip esame bėdose. 
Nebūkime abejingi tai Tiesai, 
po kurios vėliava mes visi sto
vime savo vardu krikščionio ka
taliko vardu. 

Kun. dr. Ant. Paškus savo 
veikale „Krikščionis ir šian
diena" rašo: „Daiktais apsikro 
vusiems ateistams ir krikščio
nims nebeliko laiko domėtis 
Dievu: jį neigti ar jį teigti. Abe
jingumas Dievui yra šių dienų 
ateizmo forma... ir yra didžiau
sia krikščionybei grėsmė. 
Šiandien nebe religija, kaip ka
daise Marksas mėgo sakyti, bet 
konsumerizmas yra žmonių 
opiumas". 

Taip tai palikę daiktinių gė
rybių pasaulį, šiuo prieššven
tiniu Laiku leiskimės į savo dva
sinio pasaulio gelmes patikri
nimui, kaip arti ar toli esame 
nuo Dievo žmonijai palikto 
Dekalogo, ir nuo tos naujos 
dvasios, kurią Kristus savo pa
mokslu nuo kalno davė Dekalo
gui, padarydamas jį savo Evan
gelijos dalimi, krikščioniško 
pasaulio kelrodžiu. 

Į ta dvasinę kelionę, į gilesnį 
savo dvasinės būklės pažinimą 
Prisikėlimo šventės šviesoje, 
paskutinėmis gavėnios savai
tėmis gal rasime ir sau at 
sakymus, jei jų ieškosime, 
beveik kiekvienuose lietuviš
kuose Dievo namuose. Keliuose 
iš jų bus specialių tos dvasinės 
kelionės vadovų. Lemonte Atei
tininkų namuose, kur yra įsikū
rusi laikinoji Lemonto lietuviu 

katalikų misija, praves vienos 
dienos dvasinį susikaupimą prof. 
kun. Ant. Rubšys, vienas iš di
džiausių Sv. Rašto žinovų, kuris 
dėsto Šv Raštą Manhattan 
kolegijoje, N.Y. Gretindamas 
Naująjį Testamentą su Senuoju 
Testamentu leidinyje „Raidė 
užmuša, dvasia gaivina" sako: 
,,Būti vispusišku asmeniu 
reikia ,išeiti' iš sau būdingo 
tikrovės lopelio, ,eiti' per sau 
būdingą dykumą ir ilgainiui, 
,įeiti' į prasmę — laimę". 

Susikaupimo diena bus kovo 
26 d. nuo 9 v. ryto iki 5 v. vaka
ro. Baigsis su visų dalyvių 
agape. 

Šv. Antano parapijoje Cicero 
viešnia iš Putnamo vienuolyno 
seselė O. Mikailaitė ves keturių 
vakarų rekolekcijas. Prasidės 
kovo 14 d ir baigsis kovo 17 d. 
Pradžia kiekvieną vakarą 7 vai. 

Jadvyga Damušienė 

LIETUVOS DIENA 
DARIAUS GIRĖNO 

MOKYKLOJE 

Dariaus Girėno lituanistinėje 
mokykloje Vasario 16-toji buvo 
paminėta trumpa, įspūdinga 
programa. Rytinėse pamokose 
mokytojai ir mokiniai turėjo 
pašnekesius apie Lietuvą, jos 
nepriklausomybės atstatymo 
70-tąją sukaktį, okupaciją, da
bartinę Lietuvos padėti ir viltis 
ir vėl atgauti nepriklausomybe. 
11 vai. mokiniai, pasipuošę 
tautiniai* drabužiais, susirinko 
Jaunimo centro mažojoje salėje, 
kur ju jau laukė didokas būrys 
tėvelių ir senelių. 

Prieš minėjimą LB Gage Par
ko apylinkės pirmininkė Salo
mėja Daulienė mokyklos vedė
jui įteikė LB Švietimo tarybos 
ir Lietuvių Fondo*bendrą 2.500 
dol. paramos čekį ir 100 dol. LB 
Gage Parko apylinkės čekį. S. 
Daulienei buvo nuoširdžiai 
paplota, tuo reiškiant padėką 
LB Švietimo tarybai. Lietuvių 
Fondui ir LB Gage Parko 
apylinkei. 

Programa buvo pradėta 
mokyklos vedėjo mok. Juozo 
Plačo žodžiu. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Adv. Povilas Zumbakis 
kalbėjo New Yorko Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
vyresnėm klasėm apie OSI 
sausio 24 d. Jis pabrėžė daromą 
žalą Amerikos konstitucijai ir 
teisėtam procesui ir skatino 
jaunimą susipažinti su Lietuvos 
tikrąja istorija. Jį mokiniams 
pristatė Rasa Razgaitienė. kuri 
yra įvedusi naują programą 
Maironio mokykloje „Susipaži
nimas su lietuviais, kurie dirba 
lietuvišką darbą". Mokinius yra 
aplankę vysk. Paulius Baltakis, 
gen. kons. Vaclovas Kleiza ir 
doc. Vytautas Skuodis. Prele
gentui už atsilankymą padėkojo 
mokyklos vedėja Vida 
Penikienė. 

— JAV LB krašto valdybos 
pareigūnai stengiasi surasti 
laiko aplankyti lietuvių telki
nius ir ten kalbėti rūpimais 
klausimais. Sausio 17 d. krašto 
valdybos pirm. Vyt. Volertas 
skaitė paskaitą New Yorke vy
kusiam Klaipėdos krašto 65 
metų atvadavimo sukakties 
minėjime, o vasario 21 d. 
kalbėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjime 
VVashington, D.C. Kultūros ta
rybos pirm. Ingrida Bublienė 
sausio 31 d. skaitė paskaitą LFB 
ir LB Vakarų apygardos poli
tinio savaitgalio metu Los 
Angeles. Krašto valdybos 
vicepirm. Juozas Kojelis vasario 
14 d. kalbėjo Elizabetho LB 
apylinkės ruošiamam Vasario 
16-sios minėjime, o adm. Alg. 
Gečys — tą pačią dieną Eastono 
— Bethlehem — Allentowno 
apylinkių Lietuvos vyčių 
ruošiamam minėjime Easton, 
Pa. 

KOLUMBIJOJE 

— Milda Lenkauskienė, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
kultūros tarybos pirmininkė, 
lankiusi Argentiną, Urugvajų, 
Braziliją, o dabar Kolumbiją ir 
Venecuelą, visur dalyvavo lie
tuvių renginiuose, ska i t ė 
paskaitas, pasakojo apie lie
tuvių reikalus pasaulyje ir pa
vergtoje tėvynėje. Šiuo metu ji 
jau iš Kolumbijos išvyko į Vene
cuelą. 

Programos pagrinde buvo eilė
raščiai, kuriuos mokiniai buvo 
gerai išmokę ir meniškai atliko. 
Jų buvo gausu ir įvairių, nes 
kiekvienas skyrius deklamavo 
po du ar daugiau, o ketvirto ir 
aštunto sk. mokiniai atliko net 
poezijos montažėlius. Penktojo 
skyriaus mergaitės suvaidino 
trumpą vaizdelį „Kodėl aš šian
dien taip pasipuošusi", o patys 
jauniausieji — darželiniukai 
ryžtingai deklamavo Lietuvos 
himną. Mokyt. Nijolės Pupienės 
paruošti mažiausieji vaizdžiai 
pašoko ,,Du ga ide l ius" , o 
vyresniųjų klasių mokiniai — 
„Kalvelį". Programos pabaigoje 
mokyklos choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios, padainavo 
keletą dainų. Iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu. 

Programą koordinavo moky
tojos Jūratė Dovilienė ir Mary
tė Smilgaitė. Jos taip pat vado
vavo mokiniams, dekoravu
siems sceną. Šįmetinė programa 
vyko Lietuvos vaizdų fone. Pro
gramai atitinkamai parinktą 
Lietuvos vaizdų skaidr ių 
rodymą tvarkė mokyt. M. Smil
gaitė. Programą sklandžiai pra
vedė 8 sk. mokinys Vilius 
Žukauskas. 

IR 

Adv. Povilo Žumbakio lankymosi proga Ne\v Yorke Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Ts kairės: mokyt. Aldona Pintch. adv. ?'. Žumbnkis. mokyt dr 
Bronius NVmickas ir mokyklom vedėja Vid ' "nė. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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