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„Aušra" , Nr. 40 (80) 
Tęsinys — pradžia Nr. 34. 

Pabaiga 

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

Keturiasdešimt metų 
(1904-1944) 

Tomas Žemaitis 

Lietuvių karių drama 
(Tęsinys) 

Lietuviškoji priesaika: „Aš, 
Vietinės Rinktinės karys sava
noris, Visagalio Dievo akivaiz
doje prisiekiu, kad nesigailėsiu 
savo jėgų ir gyvybės, ginsiu Lie
tuvos žemę nuo bolševikų 
bandų. Tam stropiai vykdysiu 
visus viršininkų įsakymus, 
būsiu narsus ir sąžiningai 
at l iksiu savo tarnybines 
pareigas , kaip dera doram ir 
garbingam Lietuvos kariui. 
Taip man, Dieve, padėk". 

Vokiška SS ir policijos vado 
Harm pate ik ta priesaika: 
„Dievo akivaizdoje prisiekiu šia 
šventa priesaika, kad kovoje su 
tautų žudiku bolševizmu būsiu 
ištikimas ir paklusnus Adolfui 
Hitleriui ir jo paskirtiems vir
šininkams. Šiai priesaikai 
išpildyti esu pasiruošęs paau
koti savo gyvybę" (3, p. 174). 

Rinktinės štabas atsiųsto 
vokiško priesaikos teksto 
nepateikė kariams; kariai , 
išgirdę apie vokišką tekstą, 
nenorėjo nei girdėti apie prie
saiką. 

Vokiečiai įsitikino, kad Vie
tinė rinktine* nebus jų klusnus 
įrankis, ir ryžosi ją likviduoti. 
Likvidaciją ėmė rengti „psicho
logiškai" naujais reikalavimais. 

SS bei policijos vadas visam Ost-
landui (gen. Jeckoln) 1944 m. 
kovo pradžioje pareikalavo 
70-80 tūks tanč ių vyrų į 
padedamą tarnybą. 1944.III.22 
gen. Plechavičius buvo iškvies
tas pas vokiečių Šiaurės fronto 
vadą. Ten buvo nurodyta: iki 
1944.TV.15 surinkti 9000 vyrų 
ir juos atiduoti vokiečių ka
riuomenei. Plechavičius paža
dėjo apsvarstyti šį reikalą. Vyko 
pasitarimai Kaune ir buvo 
delsiama. Pagaliau balandžio 5 
d. Plechavičius nuo viso to pro
jekto atsisakė. Rytojaus dieną 
(D7.6) Rentelnas pareikalavo 
80,000 darbininkų į Vokietiją. 
Pagaliau balandžio 15-16 d. 
Rentelnas ultimatyviai parei
kalavo, kad tuojau bū tų 
paskelbta mobilizacija; jei ne, — 
lietuvių tauta bus laikoma ka
riaujančia prieš Vokietiją. Atėjo 
dar naujas Jeckolno reikala
vimas — mobilizuoti 30,000 
lietuvių į vokiečių karo aviaciją. 
Plechavičius balandžio 28 d. per 
radiją paskelbė vokiečių reika
laujamą mobilizaciją. Turėjo bū
ti pašaukti 18-45 m. vyrai. Į tą 
reikalavimą pogrindžio spauda 
atsakė griežtu — ne! Vlikas 
paskelbė atitinkamą atsišau
kimą. Mobilizacija nepavyko. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
„EIKITE IR MOKYKITE" 

Popiežius Jonas Paulius II-sis, 
kalbėdamas popiežiškųjų misijų 
tarnybų Italijoje visuotinės 
asamblėjos dalyviams, pažy
mėjo, kad Kristaus įsakymas 
apaštalam „eikite ir mokykite 
visas tautas", galioja visiem 
laikam, taigi, yra skirtas ir 
dabartinių laikų žmonėm. Ne 
tik organizuotų religinių bend
ruomenių, bet ir kiekvieno pa
vienio tikinčiojo pareiga yra 
rūpint is evangelizacija, 
Kristaus mokslo platinimu, tai 
yra skelbti žmonėms, kad 
Dievas įsikūnijo Jėzuje Kristu
je, kuris mirė ant kryžiaus už 
žmonijos, tai yra visų mūsų iš
ganymą. 

Popiežius atkreipė dėmesį į 
tai, jog evangelizacijos darbas 
yra neatskiriamai susijęs su 
rūpesčiu ugdyti žmonijos 
pažangą. Kaip liudija misijų 
istorija per ilgus amžius, 
religinė veikla neišvengiamai 
sukelia įsipareigojimą rūpintis 
taip pat ir socialinėmis prob
lemomis. Religinė ir socialinė 
veikla yra viena nuo kitos neat
skiriamos. 

Baigdamas savo žodį, 
popiežius su giliu dėkingumu 
prisiminė apie 18-ka tūkstančių 
italų misijonierių — kunigų, 
vyrų ir moterų vienuolių bei 
pasauliečių savanorių, — 
dirbančių įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Jis taip pat pasi
džiaugė Pasaulinio solidarumo 
fondo įkūrimu, kuris teikia 
finansinę pagalbą vargingiau
siom Bažnyčiom, tuo būdu 
paremdamas jų religinę ir so
cialinę veiklą. Lėšas šiam fon
dui parūpina viso pasaulio 
tikintieji. 

Demokratai laukia 
birželio balsavimų 

Laimėtojas bus iš Cuomo nepasisako nė 
dabartinių kandidatų už vieną kandidatą 

Du naujieji vyskupai Chicagos arkivyskupijoje, kurie buvo įšventinti Šv. Vardo katedroje, su kar
dinolu Bernardinu, viduryje. Kairėje vysk. Thąd Jakubowski ir dešinėje vysk. John Gorman tuoj 
po įšventinimo apeigų. 

JAV vyskupai prašo laisvės 
ištremtam vysk. Steponavičiui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

SKUODIS I T A L I J O J E 

Buvęs sąžinės kalinys Vytau
tas Skuodis dalyvavo Bolonijo
je rengiamame studijų suvažia
vime, tema: Kryžiaus ir prisikė
limo tūkstantmetis. Suvažiavi
mą rengė Italijoje veikiantis 
„Krikščioniškųjų Rytų ir Rusi
jos" sąjūdis paminėti krikš
čionybės įvedimo senojoje Ki-
ievo Rusijoje tūks tan tmet į . 
Studijų suvaž iav ime buvo • 
apžvelgta Bažnyčios ir, apskri
tai, religinė padėtis tiek pačioje 
Rusijoje, tiek jos valdomuose 
kraštuose bei Rytų Europoje. 

Vytautas Skuodis padarė 
pranešimą apie religinę padėtį 
Lietuvoje. Studijų suvažiavime 
dalyvavo ukrainietis kardinolas 
Lubachivskij ir kiti Centro bei 
Rytų Europos tautų atstovai. 
Ukrainietis kardinolas vado
vavo iškilmingom pamaldom 
rytų apeigomis, kurios buvo 
vienoje Bolonijos bažnyčioje. 
Vytautas Skuodis iš Bolonijos 
išvyko į Romą, kur buvo ki tas 
studijų suvaž iav imas apie 
religinę padėtį Sovietų valdo
muose kraštuose. Skuodis ir šia 
proga pateikė pranešimą apie 
Lietuvą. 

Washingtonas. — LIC pra
neša , kad JAV Kata l ikų 
episkopato generalinis sek
retorius prelatas Daniel Hoye 
laišku kreipėsi į TSRS religinių 
reikalų tarybos pirmininką 
Konstantiną Charčiovą, prašy
damas, kad kun . Alfonsas 
Svarinskas ir kun. Sigitas Tam-
kevičius „tuoj pat" būtų paleisti 
iš lagerio. Kovo 28 d. laišku 
prašo, kad ir vyskupo Julijono 
Steponavičiaus tremtis būtų 
atšaukta ir kad sovietų valdžia 
pripažintų jo teisę grįžti prie 
savo bažnytinių pareigų. 

Toliau jis sako, kad JAV 
vyskupai pozityviai vertina 
nusiginklavimo kontrolės pa
žangą ir Vakarų-Rytų santykių 

— P a k i s t a n o vyr iausybė 
paskelbė, jog sekmadienį įvykęs 
sprogimas galėjo būti kaip sabo
tažo veiksmas, kad partizanams 
skirti ginklai būtų sunaikinti. 

— Nikaragvos Contras vado
vybė sutiko pradėti Sandinistų 
prašomas derybas techniškiems 
reikalams aptarti. 

— C h i c a g o s k a r d i n o l a s 
Bernardinas ragina pradėti 
kovą prieš pornografiją viso
kiais būdais, o ypač neinant į 
tas krautuves ir neperkant 
pornografinių knygų ir filmų. 

Demjanjuko likimas 
sprendžiamas šį 

pirmadienį 
Je ruza l ė . — Nacių nusikal

timų teismas, kuris Jonui Dem-
janjukui buvo pradėtas prieš 
dvejus metus Izraelyje, savo 
sprendimą paskelbs balandžio 
18 d., tai yra šį pirmadienį. 

J is kaltinamas buvus tuo 
„Ivanu Žiauriuoju" — bruta
liuoju sargybiniu Treblinkos 
mirtininkų stovykloje. Edvvard 
Nishnic, kuris yra Demjanjuko 
Gynybos komiteto pirmininkas, 
grįžęs į Clevelandą, kuriame gy
vena, pasakė, jog, ,Jei spren
dimas remsis tais faktais, kurie 
buvo teismui pateikti, bet ne 
emocijomis, tai Jonas Demjanju-
kas bus išteisintas". 

Jis pabrėžė, jog paskutiniu 
metu gautoji medžiaga, kuri 
Gynybos advokatų buvo įteikta 
t e i smui , į ska i t an t sovietų 
piliečio Danylčenkos liudijimą 
ir 26 išlikusiųjų liudininkų pa
reiškimus OSI įstaigai, ryšium 
su Demjanjuko byla, „rodo, jog, 
jei Izraelis būtų turėjęs tas in
formacijas, kurias turi dabar, 
būtų t ikriausiai nepradėjęs 
teismo". 

Nauji įrodymai parodo, jog 
kaltinamasis nebuvo Treblinko-
je, kaip pareiškė Danylčenko, 
bet Sobiboro koncentracijos sto
vykloje. Treblinkos gyvieji liu
dininkai neatpažino Demjan
juko kaip „Ivano Žiauriojo". 
Amerikoje Demjanjuko gynėjai 
jau užvedė bylą prieš OSI 
įstaigą Teisingumo departa
mente, kuris sulaikė reika
lingus dokumentus šioje byloje. 

bei Sovietų Sąjungos vidinės re
formos klausimų nagrinėjimą. 
Visa tai teikia vilčių, kad san
tykiai tarp supergalybių taps 
taikingesni ir daugiau pastovūs. 
Tačiau, anot prel. Hoye, „mes 
negalime priimti mūsų katalikų 
brolių bei seserų persekiojimo 
Sovietų Sąjungoje, ypač Lietu
voje, Latvijoje bei Ukrainoje". 
Toks persekiojimas pažeidžia 
esmines žmogaus teises, 
išvardytas įvairiose tarptau
tinėse sutartyse, kurias Sovietų 
Sąjunga yra prisiekusi vykdyti. 
Be to, pasak prel. Hoye, Sovietų 
valdžios atsisakymas įvesti 
reikšmingas reformas savo 
nusistatymuose dėl tikinčiųjų 
teisių gali pažaboti tolesnę 
pažangą supergalybių santy
kiuose. 

Prel . Hoye tvirt ina, kad 
kunigų Svarinsko bei Tamkevi-
čiaus ir vyskupo Steponavičiaus 
išlaisvinimas būtų sovietų 
valdžios įsipareigojimo ženklas 
gerbti tarptautines sutartis, ap
saugoti žmogaus teises, pravesti 
tikrą vidinę reformą ir pagerinti 
supergalybių santykius. 

Laiško nuorašas pasiųstas So
vietų Sąjungos ambasadoriui 
Washingtone Yuri Dubininui. 

Tai yra antras prel. Hoye 
laiškas šiais metais sovietams, 
pareiškiant susirūpinimą lietu
vių padėtimi. Vasario 25 d. 
laiške amb. Dubininui prel. 
Hoye pareiškė „gilų susirū
pinimą" sovietų valdžios reakci
ja į įvykius, susijusius su 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės paminėjimu, ir ypač dėl 
Nijolės Sadūnaitės teroriza
vimo. 

— Washingtone adv. Diane 
Weinstein, kuri reprezentuoja 
Auklėjimo departamentą, sako, 
jog per paskutinius 5 metus 
negali išreikalauti vieno mi
lijono dolerių iš PUSH organi
zacijos, kurią suorganizavo 
Jesse Jackson, nes joje 
federaliniai auditoriai rado, kad 
tai sumai nėra pateisinamų 
dokumentų, ir, kad didelės 
pinigų sumos išmokėtos netvar
kingai. Šios organizacijos cent
ras yra Chicagoje. 

— Panamoje mokytojai, šalia 
kitų 100,000 vyriausybei dir
bančių žmonių, kuriems jau 
mėnuo neišmokamas atlygini
mas, demonstravo prieš gen. 
Noriegos režimą. Panamoje 
pradėjo tr.Kti ir maisto. 

— Genevoje keturios 
valstybės pasirašė susitarimus, 
kad Sovietai galėtų saugiai 
pasitraukti iš Afganistano, į 
kurį jie 1979 m. įvedė savo ka
riuomenę i r suorganizavo 
komunistinę vyriausybę. Pa
grindinę su ta r t į pasirašė 
Afganistano komunistų vyriau
sybės ir Pakistano atstovai. 
Antrąją sutartį, kaip pirmosios 
sutarties garantuotojai, pasi
rašė Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos atstovai. 

— Chicagoje balandžio 18 d. 
Dirkseno federaliniame pastate, 
219 S. Dearborn, prasideda lat
vio Konrado Kalejs deportacijos 
byla, kuris kaltinamas nacių 
meto nusikaltimais. Apklausi
nėjimuose ir liudininkų pasisa
kymuose šioje teismo sesijoje 
gali dalyvauti ir publika. Jei 
kas norėtų sužinoti daugiau 
informacijų, gali skambinti į 
prokuroro įstaigą šiuo telefonu: 
353-1983. 

— Chicagos rabinų sąjunga 
(reformuotų) pasisakė viešu 
pareiškimu prieš Izraelio „gele
žinio kumščio" politiką Izraelio 
užimtose teritorijose. 

— Sovietų Sąjunga, nežiū
rint, kad ketvirtadienį buvo 
pasirašyta Genevoje sutartis, 
atsiuntė papildomai 15.000 
kareivių į Afganistaną. Šią 
žinią praneša Administracijos 
pareigūnai Washingtone. Taip 
pat pranešama, jog vyksta 
didelis sovietų dalinių su 
tankais ir patrankomis bei lėk
tuvais judėjimas į pietus nuo 
Kabulo, Afganistano sostinės. 

— Alžire teroristai išleido į 
laisvę dar vieną keleivį iš jų 
pagrobto lėktuvo. Jie teberei-
kalauja, kad Kuwaitas išduotų 
17 už Iraną kovojusių ekstre
mistų, kurie laikomi kalėjime. 
Alžiro vyriausybės atstovai 
vedė su teroristais pasitarimus, 
tačiau t ie pasitarimai buvo 
nutraukti. 

— Filipinų prezidentė Cora-
zon Aąuino lankosi Kinijoje. 

New Yorkas. — Demokratų vadas 
Paul Kirk pasakė, jog iš dabarti
nių kandidatų vienas „turėtų 
būti paskelbtas konvencijoje 
partijos prezidentiniu kandi
datu, o visi kiti privalėtų jung
tis j& jo išrinkimą. Paul Kirk 
panaudojo išsireiškimą, kad 
„neišvengiamasis nominuota
sis" bus dabartinių rinkimų 
kandidatu. Gal būt bus toks as
muo, kur is visam krašte 
sur inks daugiausia balsų, 
tačiau gali neturėti delegatų 
daugumos balsų, o konvencijos 
metu bus laikomasi partijos tai
syklių. Kirk pasakė, kad po 
paskutinių pirminių rinkimų 
Californijoje jis turės 
pasitarimą su visais demokratų 
partijos kandidatais į prezidento 
postą. 

New Yorko valstijos demokra
tų komiteto nariai praneša, jog 
gub. Cuomo ir partijos pirmi
ninkas Kirk vėl buvo susitikę ir 
po to pasitarimo abu paprašė 
sen. Gore, kuris dalyvauja pir
miniuose rinkimuose, kad 
susilaikytų nuo puolimo kitų 
demokratų kandidatų. Cuomo 
jam sakė, kad kritikavimas 
Jacksono ir Dukakis negali jam 
padėti. Šiam Cuomo teigimui 
pritarė ir Paul Kirk. Žurnalis
tai pastebi, jog ryšiai tarp 
Demokratų komiteto pirminin
ko Paul Kirk ir gub. Cuomo yra 
geri ir jų pasitarimai dažnėja. 

Albany. — New Yorko guber
natorius Mario M. Cuomo, kuris 
dažnai neatsakydavo į klausi
mą, ar jis sutiks būti Demo
kratų partijos kandidatu, jei jis 
partijos vadovybės būtų 
prašomas, pirmą kartą šią sa
vaitę pasakė, kad jis nepriims 
jokio prašymo. Savo pasikalbė
jime su žurnalistais jis pasisakė 
norįs baigti tuo reikalu disku
sijas. „Tai nėra gerai Mes 
turėtume kalbėti apie Dukakis, 
Jackson ir Gore. Yra svarbu 
mane iš to reikalo išjungti". 

Tačiau dieną prieš tai guber
natorius paneigė Associated 
Press agentūros pranešimą, jog 
jis nesutiks su prašymu. Dabar 
jis nepasisako nė už vieną kan
didatą ir žada iki birželio 
mėnesio, kai bus pirminiai rin
kimai Californijoje. nieko 
nesakyti. Bet jis sako, kad po 
birželio 7 d. Demokratų partija 
turi būti vieninga ir į kon
venciją atvykti su aiškiu kan
didatu. Jei tas kandidatas tuo 
metu neturėtų 51^ konvencijos 
delegatų balsų, tai partijos va
dai turėtų taip padaryti, kad jis 
tuos balsus turėtų, kalbėjo gu
bernatorius. 

Balsavimai New Yorke 

New Yorko valstijoje pirmi
niai rinkimai bus šį antradienį. 
Gub. Cuomo komentarai, kaip 
spauda spėlioja, turėtų pirmi-
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Paul G. Kirk 

New Yorko meras už 
senatorių 

New Yorko miesto meras Ed
vvard Koch pasisakė už 
senatoriaus Gore kandidatūrą. 
Dieną prieš tai meras Koch, 
Kalbėdamas Vidurinių Rytų 
taikos klausimais ir prisi
mindamas kandidato Jacksono 
ryšius su PLO vadu Arafatu, 
pasakė, jog „bet koks žydas, 
kuris palaikytų Jacksoną, būtų 
kvailas". Jacksonas vėliau pa
sakė, jog jis pripažįsta, kad 
Izraelis turi teisę egzistuoti. 
New Yorke ne tik žydų, bet ir 
juodųjų gyventojų balsai bus 
labai svarbūs šio antradienio 
pirminiuose balsavimuose. 

nulemti tie 800 delegatų, kurie 
nėra renkami valstijose, bet 
kurie konvencijoje turi teisę 
balsuoti, o jais yra užimamų 
vietų pareigūnai, kurie kartais 

Spaudoje ne vienas kolumnis- gali nulemti kandidato parin-
tas rašo, jog kažkas yra ne- kimą, pasisakydami net ir už 
tvarkoje visoje sistemoje, nes pirminiuose rinkimuose nedaly-
yra gerų asmenų, kurie galėtų vavusį kandidatą, 
būti gerais prezidentais, bet jie Respublikonai tokios proble-
atsisako kandidatuoti. Demo- mos neturi — jų kandidatas 
kratų konvencijoje preziden- aiškus. Tik svarbu, ar George 
tinio kandidato išrinkimą gali Bush laimės rinkimus. 

Nerinkti delegatai 

Ak 
Gub Mario Cuomo 

niuose rinkimuose padėti guber
natoriui M. Dukakis. kuris dali
nai iki šiol buvo lyg Cuomo Še
šėliu pridengtas. Iš kitos pusės, 
nuolatinės kalbos apie kandi
dato „pašaukimą" konvencijoje, 
yra noras sulaikyti balsus nuo 
Jacksono. Gub. Cuomo pasakė, 
jog jis nekalbės konvencijoje, 
kaip kad jis kalbėjo 1984 m.. 
bet nuo to laiko jis dažnai buvo 
mmimas kaip galimas demokra
tų kandidatas į prezidentus. 

KALENDORIUS 
Balandžio 16 d.: Benediktas 

Urbonas. Nemūra, Bernadeta 
Didjana, Gražvydas, Giedrius 
Sirvydas. 

Balandžio 17 d.: Anicetas 
Stefa, Sigita, Dravenis, Vizgir 
das. 

Balandžio 18 d.: Apolonijus 
Kaributas. Undinė. Totilė. 

Balandžio 19 d.: Timonas 
Galata, Laisvūnas, Nomgaila 
Nuomė. 

ORAS 

Saulė teka 6:11. leidžiasi 7:31 
Temperatūra šeštadienį 511. 

sekmadienį 58 1., pirmadienį 5.' 
1.. antradienį 62 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 16 d. 

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

KELIAUNINKAI BE 
RUŽAVŲ AKINIŲ 

Balandžio 8 d. Jaunimo centro 
kavinėje Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyrius suruošė 
vakaronę su Ginte Damušyte. 
Vakaronės tema: „Keliauninkai 
be ruiavų akinių". Į intri
guojančiai pavadintą vakaronę 
sugužėjo ypač didelis skaičius 
dalyvių. 

Gintė Damušyte yra Lietuvių 
Religinės Šalpos reikalų vedėjo 
pavaduotoja ir Lietuvių Infor
macijos centro vedėja. Jos 
skaidrėmis iliustruotas pokalbis 
daugiausia sukosi apie National 
Council ofChurches organizuo
tą kelionę į Sovietų Sąjungą, 
kurioje dalyvavo ir ji pati. Jai 
buvo ypač įdomu stebėti, kaip 
keliauninkų įspūdžiai formuo
jami ir jų pasisakymai panau
dojami komunistų propagandai. 
Iš kitos pusės, tokios kelionės 
sudaro progų stebėti ir duoti 
savo bendrakeleiviams informa
cijų. 

Buvo įdomu girdėti, kaip ke
lionės vadovai elgėsi baptistų 
demosntracijos metu: vieni ban
dė keliauninkus nuo demons
trantų atskirti, kiti demons
trantus bandė sudrausti, kad jie 
svečiams įspūdį gadiną. Ryšis 
su rusais tikinčiaisiais buvo 
daugiausia per inturisto vertėją, 
nors Gintė prisimena apsilanky
mą cerkvėje, kur ją apkabino 
dvylikametė mergaitė ir pasakė 
jos vienintelį mokamą anglų 
kalba sakinį „I love New York"'. 

Neretam keliauninkui sunku 
pajusti totalitarinės sistemos 
spaudimą, nes žmonės elgiasi 
kaip ir mes: tris kart dienoje 
valgo, keliauja į darbą, rūpinasi 
savo šeimomis. Čia labai gražiai 
tiko pluoštas skaidrių iš kelio
nės, kurias išvydome ekrane. 
Nelengva pamatyti ir sistemos 
išvystytą priespaudą religijai ir 
tikintiesiems, nes bažnyčiose 
žmonės meldžiasi, vyksta, 

atrodo, pilnas liturginis gyve
nimas. Giliau įsijausti į 
tikinčiųjų gyvenimą nėra nei 
progų, nei laiko kelionėje. Rei
kalinga, kad keliauninkas dar 
prieš atvažiuodamas būtų apie 
Sovietų Sąjungą domėjęsis, 
knygų skaitęs. Tada įmanoma 
klausti klausimus, kurie 
priverstų bendrakeleivius pa
galvoti, pakelti užuolaidą ir pa
žvelgti, kas už jos. Labai 
nelengva įsijausti į visiškai 
naują padėtį, kurioje taisyklės 
dažnai visai skiriasi nuo mums 
įprastųjų. Gintė paminėjo, kad 
ir ji pati turėjo tokį panašų per
gyvenimą: Nijolė Sadūnaitė 
telefonu bekalbant pasakė, kad 
ją primušė — Gintė tuoj pat 
reagavo, klausdama, ar apie už
puolimą pranešė policijai. Ni
jolei tas sukėlė juoką, nes jos 
kontekste užpuolimas buvo po
licijos suplanuotas. 

Po pranešimo buvo pertrauka, 
kurios metu kavinė dūzgė kaip 
bičių avilys. Dalyviai vaišinosi 
kava ir skanėstais, kuriuos pa
ruošė ir ant vaišių stalo sko
ningai išdėstė atei t ininkų 
sendraugių skyriaus ponios. 

Po pertraukos Gintė Damušy
te atsakinėjo j dalyvių klau
simus ir komentarus. Čia buvo 
paliesta labai plati temų skalė, 
nes vakaronės dalyvius domino 
apvalaus stalo diskusijos Vil
niuje, miestų seseriavimas, po
kalbiai su pareigūnais ir disi
dentais. Gintės atsakymuose 
buvo atsikartojanti tema: svar
bu žinoti kryptį,; kurią norime 
pasukti įvykių raidą, tačiau net 
ir nesėkmėje galima rasti progų, 
kurios leistų iškelti laisvėjimo 
reikalus. Vakaronės dalyviai 
skirstėsi su maloniais įspū
džiais, kad informacijos darbas 
yra gerai vykdomas. 

P. Dalyvis 

ATEITININKO KNYGA LIETUVAI 
A.a. dr. Br. Povilaičio knyga 

„Lietuvos Žemės Ūkis 
1918-1940" jau atspausdinta. 
Knyga buvo atiduota spausdini
mui savaitę prieš jo mirtį, 
tačiau savo darbo vaisiais pats 

nebegalėjo pasidžiaugti, nes 
Aukščiausias turėjo jam 
kitokius planus (mirė 1985 m. 
7.17 d). 

Bronius Povilaitis, buvęs atei
tininkas daugiau negu 60 metų, 
didelę gyvenimo dalį pašventė 
ateitininkų ir kitoms lietuvių 
organizacijoms. 

Jis buvo mokslininkas ir rašė 
įvairomis temomis lietuvių, bei 
anglų kalbomis. Bendradar
biavo Lietuvių Enciklopedijoje, 
skaitė paskaitas suvažiavimuo
se ir simpoziumuose. 

A.a. Bronius buvo kruopštus 
kiekviename darbe: organizaci
nėje veikloje, rašydamas knygas 
bei straipsnius, ruošdamas pa
skaitas. 

Paragintas savo giminėje 
esančių agronomų ir buvusių 
kolegų iš Dotnuvos Akademijos 
laikų, ėmėsi to milžiniško dar
bo, rinkdamas medžiagą iš įvai
rių šaltinių. To didelio pasi
ryžimo dėka knyga jau rėmė
jų bei skaitytojų rankose. 
Jeigu ji pasieks Lietuvą, tai a.a. 
Povilaičio svajonė ir įdėtas dar
bas pasieks savo tikslą, nes ten 
gyvenantiems neprieinamos ži
nios iš Nepriklausomybės laikų 
žemės ūkio. 

Žmonos Monikos rūpesčiu 
jam Toronto lietuvių kapinėse 
pasta tytas paminklas yra 
ateitininkų ženklo formos. Tai, 
turbūt, vienintelis paminklas 
tokios formos tiek Kanadoje, 
tiek Amerikoje. 

Manyčiau, kad išeivijoje gyve
nantieji ateitininkai pagerbs 
savo narį, įsigydami jo parašytą 
knygą ir dalyvaus su ją 
susipažinime balandžio 22 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavi
nėje, Chicagoje, o Toronte — 
birželio 5 d. 

Karolina Kubilienė 

Ateitininkų Studijų dienose Dainavoje susi t iko Aldona K a m a n t i e n ė , R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s , 
Asta Kleizienė, Ate i t in inkų federacijos vadas Juozas Polikai t is ir gene ra l in i s L ie tuvos k o n s u l a s 
Chicagoje Vaclovas Kleiza. 

PAVASARIS EINA 
SPARČIA ŽINGINE 

125-tųjų Maironio gimimo 
metinių proga taip ir norisi 
parafrazuoti mūsų tautos dai
niaus su pavasariu susijusias 
eiles, ypač, kad šis pavasaris iki 
šiol reiškiasi taip gražiomis 
dienomis. Poeziją palikime poe
tams ir grįžkime prie žemiškų 
pavasario reikalų, užplanuotų 
ar su laiku iškylančių Atei
tininkų namų aplinkoj. 

Namų išlaikymo išlaidų 
sumažinimas yra nuolatinis 
namų tarybos rūpestis. Tiems 
reikalams ruošiami įvairūs 
renginiai. Šiuo metu kaip tik ar
tinasi namų pavasario pokylis 
su turtingu dovanų paskirsty
mu, kuris įvyks gegužės 7 d. 
Ateitininkų namuose. Pavasa
rio pokyliai yra tapę nuotai
kingą tradicija, kur studijų ar 
profesnių draugų būreliai 
maloniai praleidžia pavasa
rio vakarą, finansiškai padė
dami ateitininkų namų išlaiky
mui. Stalai jau baigiami 
sudaryti, bet dar yra laisvų 
vietų. Norintys šiame pobūvyje 
dalyvauti, prašomi kreiptis į A. 
Pargauską, tel. 361-2817. 

Už laimėjimų bilietus ar 
Kalėdines korteles 200 dol. 
auką atsiuntė inž. Antanas ir 
Marija Rudžiai. Monee. IL, tap
dami Ateitininkų namų dalinin
kais. 100 dol. aukos susilau
kėme iš kun. V. Radvinos, 
Cloverdale, C A. 50 dol. — iš L. 
ir M. Bajorūnų, Pompano 
Beach, FL. ir 55 dol. — iš S. 
Gritėnienės, Melrose Pk., IL. Už 
aukas nuoširdžiai dėkojame. 

Gavusieji laimėjimų bilietė
lius, prašomi atsiųsti bilietėlių 
šakneles iki gegužės 2 d. Prašo
me nedelsti, nes žinote, kaip 
pašto patarnavimas šlubuoja. 

Ateinančią savaitę taryba 
tikisi pradėti pavasario valymo 
darbus. Kai kreipsimės j Jus 
talkos, prašome neatsisakyti. 
Daug darbų turėsime atlikti 
talkos būdu. Keletos valandų 
darbas lauke neturėtų niekam 
pakenkti. Galintieji prisidėti, 
prašomi pranešti tarybos pir
mininkui, tel. 361 2817. • 

Ateitininkų namų taryba 

ATEITININKŲ STUDENTŲ CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS 

Balandžio 9-10 d. Chicagoje 
vyko Studentų Ateitininkų są
jungos centro valdybos posėdis. 
CV pirmininkas Vytas Čiup-
linskas, aplinkraščio redaktorės 
Zita Prakapai tė ir Dana 
Dirmantaitė atvyko iš Toronto. 
Su jais kartu atvažiavo Toron
to draugovės pirmininkas Linas 
Daukša. Iždininkas Edas Čepu
lis atvyko iš Detroito. Posėdis 
įvyko vicepirrrs. Dariaus Poli-
kaičio namuose. Stovyklų koor
dinatorius Gytis Barzdukas, 
gyvenantis Detroite, dėl kitų įsi
pareigojimų negalėjo atvykti. 

Šeštadienio rytą Centro 
Valdyba susitiko su Tarybos pir
mininku cK Algiu Norvilu. 
Buvo diskutuojama studentų 
kandidatų pasiruošimo pro
grama. CV yra pastebėjusi, kad 
kai kuriose studentų draugovė
se jau kelis metus studentai 
nėra davę ižodžio. Trūksta 
standartinės programos, kurią 
kiekvienas cudentas kandida
tas turi išei i, kad galėtų gauti 
studentų juostelę. Taigi, CV pa
sikvietė dr. A. Norvilą pasi
klausyti jo patarimų ir sugestijų 
šiuo reikalu. Buvo nutarta 
išleisti kandidatų pasiruošimo 
vadovėlį. Atskiros studentų 
draugovės galės naudotis šiuo 
vadovėliu, ruošiant kandidatus 
įžodžiui. Vadovėlis bus išleistas 
vasaros gale. Laikinos kandi
datų programos gairės bus per
duotos draugovėms kelių 
savaičių laikotarpyje. Didelė 
padėka dr. A. Norvilui, kad 
sutiko su mumis pasikalbėti ir 
mums patarti. 

Centro valdybos posėdis tęsėsi 
šeštadienį po pietų. Pradėti 
planai artėjančiai vasaros sto
vyklai. Stovykla vyks nuo 
rugpjūčio 27 iki rugsėjo 2 d. 
Kretingos stovykloje Kanadoje 
(Vasagoj). Šeštadienį pritrūkus 
laiko baigti diskusijas, posėdis 
buvo tęsiamas sekmadienio 
rytą. Tolimesnės žinios apie 
stovyklą bus paskelbtos 
lietuviškoje spaudoje ir stu
dentų aplinkraštyje. 

Centro valdyba savo pareigas 
eina jau devynis mėnesius. Iki 
šiol buvo suruošta Studentų sa-
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vaitgalis Dainavoj, SASlOl, iš
leista dvi aplinkraščio laidos, 
į rengtas naujas s tuden tų 
veiklos informacijos šaltinis — 
informacijos linija, telefonas: 
(312) 471-42324. Centro valdyba 
yra pasiryžusi atgaivinti jau se
niai kai kuriose vietovėse su
žlugusią studentų veiklą. 

Da r iu s Polikai t is 

J A U N Ų J Ų ATEITININKŲ 
ŽINIAI 

Dr. Mary t ė Gaižu t ienė , 
dabartinė Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos centro valdybos vice
pirmininkė, sutiko atlikti ir 
iždininkės pareigas. Reikalui 
esant, galima su ja susisiekti: 
Dr. M. Gaižutis, 6623 So. Fran-
cisco, Chicago, LL 60629. Tel. 
312 - 776-9801. 

VAKARONIŲ DATOS 

J a u užsakytos datos atei
nančio sezono ateitininkų sen
draugių ruošiamoms vakaro
nėms. Jų bus keturios: dvi 
rudenį ir dvi pavasarį ir jos vyks 
J aun imo centro kavinėje. 

Pradedame spalio 28 d. su J. 
Aisčio raštų pirmojo tomo 
sutiktuvėmis. Antroji įvyks 
gruodžio 2 d., trečioji — kovo 10 
d., ketvirtoji — balandžio 7 d. 
Mielus vakaronių lankytojus 
kviečiame šias datas jau dabar 
savo kalendoriuose pasižymėti. 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel. — 476-2400 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4: šešt. 10-2 vai. 

Smagu buvo „Ateities" vakare N'uotr Rūtos Musonytea 

ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Unco ln Hwy. (Hwy. 30 ) 
Olympia Fields. I I I . 

Tel . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. J A M E S V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

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

DR. K. A . JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medic»I Clinlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso' Palos Commumty Hospital ir 

Silver Cross Hosoital 
Valandos pagal sjsitanma 

M 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 w . 71 et Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
T e l . 925-8288 

Ofs. t e l . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 83rd Street 
Vai pirm., antr.. ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Crcss ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veik:a 24 vai.) 

Pirm., antr.. 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 
CRAVVFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ .JGOS 

2655 W 69 St. 
Tel. 776-9691 

p<rm 12-2 v. p.p.; treč 12-2 v. p.p. 
penkt.; 1-3 v. p.p 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tel . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr.. ketv \r penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marquette Medical Bui lding 

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 
Valandos pagal susitarimą 

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 Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Dr Tumascnio-kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.; pirm . antr ketv :r penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractte — 
5522 S. Wolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 3 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 ir plaučių ligos 

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

11800 Soutrmest Hlghway 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 776-2880, rez. 448-5545 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagai susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

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

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



Geros nuotaikos 

PO JAUNIMO 
KONGRESO 

Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso rengimą Australijoje, 
tokiame tolimame žemyne, kri
tikavo vyresnieji, dalis ir jau
nųjų buvo n e p a t e n k i n t i . 
Kelionė ilga, žmonių gyvenimas 
ne įp ras tas , l a i k a s pie tuose 
pasikeitęs nuo daugumos, kurie 
yra įpratę prie šiaurės laiko
tarpių. J a u n i m o nu ta r imas 
prieš ketverius metus buvo kri
tikuojamas pradžioje, buvo už
mirštas viduryje, vėl kritikuo
jamas pabaigoje. Gal prie to pri
sidėjo ir vyresniųjų apatija, 
rengiant kongresą, o jaunųjų 
nenoras visus aprėpti ir su 
kitais kraštais susisiekti, ypač 
su ki tų kraštų lietuviško nusi
statymo jaunimu. 

Tuoj po kongreso daugiausia 
kritikos gavo Jungtinių Ameri
kos Valstybių organizatoriai. 
P a s a u l i o L i e t u v i ų Bend
ruomenės valdyba, kuri ėmėsi 
a t s a k o m y b ė s už kongreso 
pasisekimą, buvo labiausiai kri
tikuojama. J i pasitikėjo pavie
niais žmonėmis, jų darbais, pa
siuntimu kongresantų sąrašų 
laiku, atitinkamomis pinigų su
momis. Bet tai buvo tik klaidos, 
kurių buvo visų kongresų ren
gime. Tai buvo tik paskirų 
žmonių kaltė, nepaisant gerų 
norų, užimamų postų ir turimos 
ar b e n t p r iva lomos tu rė t i 
patirties. 

Australijos rengėjai pasirodė 
gerais organizatoriais, nors jie 
tokių didelių švenčių su svečiais 
ir delegatais iš kitų kraštų nėra 
turėję. Jų skaičius buvo didelis 
Australijos tu r imiems lietu
viams gyventojams, nes jie nėra 
taip gausūs ka ip Amerikoje a r 
Kanadoje. Bet jų „Svajonių" 
pasirodymas ir apvažinėjimas 
didesniųjų gyvenviečių šiame 
kraš te , rengimo pirmininko 
vizitai ir pasitarimai, komisijos 
narių tar imasis su paskiromis 
grupėmis buvo teigiamai pri
imtas Šiaurės Amerikos lie
tuvių. Tai pozityviai prisidėjo 
prie jaunimo kongreso tame 
tolimame kont inente suren
gimo. Jeigu dabar patenkint i 
rengėjai ir kongrese atsi lankę 
delegatai ir svečiai, ta i jau 
reikia laikyti patį kongresą 
pasisekusiu iš rengėjų — Aust
ralijos lietuvių pusės. 

Lietuvių jaunimo kongresų 
tikslas nėra t ik patenkinti dele
ga tus ar rengėjus. Kongresas 
turi duoti jaunimui medžiagos 
ilgesnį laiką gyventi lietuvišku 
gyvenimu, ryžtis ateities veik
lai, vis norėti atnaujinti pažin
tis i r susit ikimus. Kongresas 
nėra tik pabendravimas, bet ir 
studijos, gilesnis savo tėvų 
žemės, jos problemų, jos dabar
t inės padėties okupacijoje paži
nimas. Nepažinto ir nenorima. 
Reikia pirmiau pažinti, kad 
sukil tų noras ir ryžtas padėti 
savo va rgs tanč ia i vergijoje 
tėvynei ir saviems broliams tau
tiečiams, kur ie neša vergijos 
naštą. 

Atrodo, kad šis jaunimo kong
resas davė ne t ik įspūdžių sve
t imame kraš te , tolimame kon
tinente, skirtingai gyvenančiuo
se lietuviuose pabuvus. Jis davė 
ir patyrimo, kad nei Jungt inės 
Amerikos Valstybės, nei Kana
da, nei Vokietija, nei Pietų 
Amerika dar nėra visas pasau
lis ir viso pasaulio reikalų 
neatstovauja. Kongreso delega
tai ir svečiai pamatė, kad ir ki
tame kontinente žmonės gyvena 
savitu gyvenimu, bet susidaro 
sau žmoniškas sąlygas, prisi
taiko aplinkai . Daugelis yra ir 

susirūpinę l ie tuvišku gyve
nimu. 

Po kongreso daugelis delegatų 
grįžo su didesniu užsidegimu 
jausti savo šūkio prasmę, kad 
„Tautos likimas, mūsų atsako
mybė", negu savo veikloje buvo 
parodę. Reikia manyti, kad ir 
kitų kraštų jauni lietuviai grįžo 
daugiau lietuviais, negu iš
važiavo, nes jie, anot vienos ko
respondentės, džiaugėsi savo 
kilme ir jautėsi dalimi viso 
pasaulio lietuvių. 

Dalis turėjo ir progą pa
galvoti, kad jie yra tos senosios 
Lietuvos atstovai, kad jie turi ja 
rūpintis ne tik stovyklose, stu
dijose ir kongreso pramogose, 
bet ir gyvenime, kur ir koks jis 
bebūtų. Gal to jaunimo, dalyva
vusio kongrese, dalis iš lietu
viško gyvenimo ir nubyrės, 
daugelis jų užims vyresniųjų 
vietas. J ie juk j au eina į kelio 
pabaigą ir yra sustoję dirbti 
tautinį darbą išeivijoj. Ne dėlto, 
kad to darbo nenorėtų, bet kad 
jau jėgos nuolat silpsta ir darbai 
pasidaro nepakeliama našta. 
Anksčiau buvę jaunimo kongre
so dalyviai, dabar jau vidurinio
ji kar ta yra darbe. 

Galima tik džiaugtis, kad iš 
šio jaunimo kongreso, — dau
gelis buvusių delegatų jau nebe
galėjo dėl darbų ar dėl amžiaus 
dalyvauti — dabartiniai delega
tai ir net svečiai grįžo su dideliu 
pasiryžimu dirbti lietuviškus 
darbus. Vieni įsijungs į savas or
ganizacijas, kiti pasiliks veikė
jais bendrinėse lietuvių or
ganizacijose, treti gal susidomės 
visuomeniniais ar politiniais 
sambūriais, bet svarbu, kad jie 
būtų lietuviški ir kad jie liktų 
lietuvių tarpe, nors ir gyven
dami vietos gyvenimu. Net ir 
vietos gyvenimas kitaip atro
dys, žiūrint iš jaunimo kongre
so perspektyvos. Buvę kongre
so dalyviai nebus t ik siauri 
vieno krašto, vieno miesto a r 
vienos organizacijos „patriotai". 
Jie apims platesnius plotus, nes 
lietuvybė reiškiasi ir turi reikš
tis kuo plačiau, kad išjudintų 
visus apsnūdusius savuosius. 

Retkartinis — kas ketveri me
tai — pabendravimas iš įvairių 
kontinentų ir valstybių jaunų 
lietuvių, kuriuos jungia t ik 
lietuviškumas ir bendravimo 
priemonė — lietuvių kalbą yra 
naudingas ateičiai paruošt i 
lietuvių veikėjus, kurie dar 
rūpintųsi savo broliais ir se
sėmis okupacijoje, kalėjimuose 
ar ištrėmime. 

Pabendravimas tarp įvairaus 
išsiauklėjimo ir įvairių papročių 
lietuviško jaunimo, nors ir 
trumpas, yra naudingas pačiai 
Lietuvai ir l ietuviams išsklai
dytiems visame pasaulyje. Kad 
mes esame išsklaidyti ir kad tas 
išsklaidymas yra tautos pražū
tis svetur, tai žino jaunimas. Tai 
ypač žino vyresniosios kartos, 
kurios išnyko, nors norėjo jung
tis pačios ir jungti savo vaikus 
steigdamos parapijas, mokyk
las, draugijas ir sambūrius. 

Po Laisvojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso jau galima 
žiūrėti visiškai nesuinteresuotai 
pačiu kongresu, jo paruošimu, jo 
pasitaikiusiomis klaidomis ir 
trūkumais. Reikia tik džiaugtis 
iš jo kilusiomis geromis nuotai
komis, kuriomis gyvena plačiojo 
pasaulio lietuvių jaunimas. J is 
tą nuotaiką parsivežė iš jau
nimo kongreso, tą nuotaiką per
duoda savo draugams ir vyres
niesiems. 

Pr . Gr . 

Rimties valandėlei 

Muz. Arvydas Paltinas su Vasario 16 gimnazijos orkestru pas popiežių Joną Paulių II Romoje. 

PER ATLANTĄ Į HAMILTONĄ 
Tautinių šokių šventėn 

Vasar io 16-tosios gimnazijos 
vardą dažnai minime spaudoje. 
Raginame į ją vykti l ietuviukus 
išmokti l ietuvių kalbos, istori
jos, l i te ra tūros . Taigi rag iname 
iš viso laisvojo pasaulio gim-
nazijon vykti jaunuolius, kad jie 
t a p t ų s ą m o n i n g e s n i a i s 
l ie tuviais . 

Gimanzi ja Vakarų Vokietijo
je į s i s t e i g ė 1951 m e t a i s 
Diepholze ir po poros metų per
sikėlė į Huettenfeldą, k u r i a m e 
išaugo nauji gimnazijos rūma i , 
b e n d r a b u č i a i ir V a s a r i o 
16-tosios gimnazija tapo mažyte 
l i e t u v i š k a s a l e l e V a k a r ų 
Vokietijoje. Taigi išeivijos dėme
sys ir p a r a m a gimnazijai ne 
veltui duodama. Ji i šaugina ir 
į v i suomenę sugrąžina nemažą 
s k a i č i ų l i e t u v i u k ų v i suose 
laisvojo pasaul io kraš tuose . 

Šal ia įvairių mokslų gimnazi
joje l aba i sėkmingai veikia ir 
t a u t i n i ų šokių grupė. N u o pa t 
gimnazijos įsteigimo čia buvo 
mokoma ir t au t in ių šokių. Pir
m u o s i u s porą m e t ų g r u p ę 
o r g a n i z a v o ir ja i vadovavo 
mokytoja Aldona Gasner ienė. 
Gimnaziją perkėlus į Huet ten
feldą, grupei vadovavo uolioji 
v i suomenin inke Alina Grinie
nė. Bet neilgai. Ir ši vadovė išvy
ko į Muencheną. Jos vieton stojo 
Leokadija Skeivelienė ir grupei 
vadovavo iki 1957 m. 

Po to grupė keletą metų nebe
turėjo pastovios mokytojos ir t ik 
1961 m. a t v y k u s i E l i z a 
Tamošai t ienė šią padėtį pasuko 
s ėkminga l inkme ir grupei su 
dideliu a ts idavimu vadovavo 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

i š t i są d e š i m t m e t į . V ė l i a u 
dešimtmečio eigoje tau t in ius 
šokius mokė ir grupei vadovavo 
E g l ė P a u l i u k o n y t ė , D a n a 
Augustinavičiūtė, Joana Sla-
vikienė. Nuo 1983 m. grupei va
dovauja Živilė Grodbergienė. 

A t s imin t i na , kad Vasar io 
16-tosios gimnazijoje kasmet 
keičiasi mokiniai, atvyksta vis 
nauji ir nauji. O taip pat ir 
mokytojų kai ta dažna. Tad 
tokiose sąlygose išlaikyti, suor
ganizuoti tautinių šokių vie
ne tą n ė r a taip lengva. Tą 
galėjo at l ikt i tik pasiaukujusios 
mokytojos, o taip pat su noru į 
taut in ių šokiu grupę besijungia 
jaunuolės ir jaunuoliai iš lais
vojo pasaulio suskridę metams 
į gimnaziją. 

Tad a r tokiose sąlygose ši 
t au t in ių šokių grupė galėjo ko ' 
nors sėkmingesnio pasiekti? 
Taip. ta i buvo ir yra reprezen
tacinė grupė, daug kur gražiai 
reprezentavusi lietuvių taut inę 
ku l tū ra . Grupė dažnai gastro
liavo Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje. Tūkstančiai lietuvių turė
jo progos gėrėtis šios taut inių 
šokių grupės a t l i ekamomis 
programomis, šokant Šv. Tėvui 
audiencijų salėje Romoje ir Šv. 
Petro aikštėje, minint Lietuvos 
krikšto 600 metu jubiliejų. Prog
r a m a s at l iko ypač šauniai . 
Gėrėjosi mūsų tautiniais šokiais 
ne tik lietuviai, bet tuo metu 
aikštėje dalyvavę ir tūkstančiai 
svetimtaučių bei Šv. Tėvas. 

Muz ik inę pa lydą suda ro 
mokytojo Arvydo P a l t i n o 
vadovaujamas gimnazijos orkes
t ras . 

Než iūr in t s u n k i ų darbo 
sąlygų. Vasario 16-tosios gimna
zijos tautinių šokių grupė da
lyvavo ketvirtoje, šeštoje ir sep
tintoje Tautinių šokių šventėse 
Amerikoje. O dabar stropiai 
ruošiasi 12 mergaičių ir 10 
berniukų dalyvauti aštuntoje 
Tau t i n ių šok ių šventė je 
Hamiltone liopos 3 d. 

Taip, kelias bus tolimas, bet 
šiam žaviam jaunimui mielas. 
Šiai reprezentacinei tautinių 
šokių grupei linkime ištvermės. 

Mes a t s imink ime , kad ši 
Tautinių šokių šventė yra mūsų 
gyvastingumo, kūrybingumo 
didysis b a n d y m a s , t a d ir 
vyresniej i v i s a i s ke l i a i s 
keliausime į šventę, o ten 
p a s v e i k i n s i m e i r Vasa r io 
16-tosios gimnazijos šokėjus, 
įsiliejusius į laisvojo pasaulio 
2000 jaunimo gretas. 

P E R V E Ž Ė NAMĄ 

Nedidelis n a m a s , stovėjęs 
4244 W. Lake Rd., Arlington 
Heights, buvo leistas balandžio 
13 d. pervežti į kitą vietą. 
Namas dviejų miegamųjų, sve
ria 100,000 svarų. Dabartinis jo 
savininkas pirko tą namą už 
vieną dolerį. Namui nauja vieta 
skirta Round Lake. Tai antras 
namas, kurį Chicagos apylin
kėse šiemet leista pervežti. 

SUGAUTŲJŲ ŽUVŲ 
ATRINKIMAS 

„Su dangaus karalyste y ra 
kaip su ežeran metamu tinklu, 
užgriebiančiu įvairiausių žuvų. 
Kai jis pilnas, jį išvelka į 
k r an t ą , susėda ir s u r e n k a 
gerąsias į indus, o blogąsias 
išmeta. Taip bus ir pasaulio pa
baigoje: išeis angelai, išrankios 
bloguosius iš gerųjų tarpo ir 
įmes juos į žioruojančią krosnį. 
Ten bus verksmas ir dantų 
griežimas" (Mt. 13, 47-50). 

Šiame palyginime Kris tus 
kalba apie Dievo karalystę dar 
šioje žemėje. Čia dar maišosi ge
rieji ir blogieji. O amžinojoje 
Dievo karalystėje bus vieni tei
sieji. 

Kristus šį palyginimą paima 
iš bendrai visiems klausytojams 
žinomo fakto — žvejybos Gene-
zareto ežere, kuris evangelistų 
kartais yra vadinamas „Galilie-
jos jūra" (Mt. 4, 18), Senajame 
T e s t a m e n t e k a r t a i s p a v a 
dinamas „Genezareto jūra" (Sk. 
34, 11). Šitokie pavadinimai 
ateistų y ra naudojami, ka ip 
argumentas, kad Evangelijų au
toriai nebuvę Kris taus vienme
čiai, rašę ne Palestinoje, nes net 
nežinoję, kad Genezareto ežeras 
nėra jūra... 

Genezareto vardas yra kilęs iš 
hebraiško žodžio „kinnor" — 
arfa, nes jo forma yra panaši 
į arfą, taigi ovalinė. Ežeras 
y ra platesnis šiaurėje, siau
resnis pietuose. Ilgis 21 km, o 
plotis apie 10 km. Ežeras y ra 
200 m žemiau Viduržemio jūros 
lygio ir jame yra daugybė įvai
rių rūšių žuvų. 

Juozapas Flavijus rašo, kad jo 
laikais ežero vanduo buvęs la
ba i švarus, permatomas, geria
mas , jo pakrantės — smėlis. O 
žuvų yra įvairiausių, ki tur ne
randamų rūšių ir skonio (De 
bello iudaico, III, 10, 8). Gene
zareto ežero pakrančių gyvento
jai nuo seniausių laikų vertėsi 
žvejyba, kuri Palestinoje šalia 
žemdirbystės buvo pagrindinis 
užsiėmimas pasigaminti maisto 
sau ir parduoti kit iems. Žvejai 
buvo apaštalai Petras ir Andrie
jus , Jokūbas ir Jonas , Tomas ir 
Natanaelis. Jie po Kristaus mir
t ies vėl grįžo prie savo pagrin
dinio užsiėmimo — žvejybos. 

Šitame mėlynos spalvos ežere, 
apsuptame kalnų, panašiame į 
arfą, įvyko keletas Evangeli
jose aprašytų stebuklų.Viešpats 
savo žodžiu nutildė audrą, Kris
t a u s p a l i e p i m u u ž m e s t a s 

tinklas sugavo gausiai žuvų, kai 
apaštalai visą naktį žvejoję 
nieko nebuvo sugavę, virš šio 
ežero bangų Kristus vaikščiojo, 
pagaliau šiame ežere Petras su
gavo žuvį, kurios viduriuose ras
ta mokesčių drachma. 

Š i a u r i n i a m e ežero kran te 
miestelis vadinasi Betsaida, tai 
yra „žuvų namai" , k i tas pie
tuose tur i vardą Tarichea — tai 
reiškia „žuvų sūdymo vieta". 
Reikia žinoti, kad tiek Kristaus 
laikais, tiek ir dabar paežerės 
gyventojų pagrindinis maistas 
yra žuvis. T ik prisiminkime, 
kaip Kristus^norėdamas pamai
tinti išalkusią minią, padaugino 
duoną ir žuvis. Arba kaip prisi
kėlęs iš numirusių Kristus prie 
Genezareto ežero kranto per 
nakt į žvejojusius apašta lus 
pakvietė k r a n t e valgyti ir pa
davė jiems duonos bei žuvies. 
Genezareto konservuotos ir 
sūdytos žuvys pasiekdavo net 
Romą, k u r buvo laikomos 
skanėstu. Jeruzalėje karalių lai
kais vieno miesto vartai buvo 
vadinami ..žuvų vartais". 

Kristaus palyginime minimas 
„metamas t inklas" yra ilgas iki 
500 m t inklas , kuris, plaukiant 
valt imis, išmetamas į vandeni. 
Jo apačioje y r a švino svambalai, 
kur ie paskandina tinklą gana 
giliai, o viršut inė tinklo dalis 
palaikoma vi rš vandens lengvo 
medžio ar kamščio plūdėmis. 
Taip išmestas arba ištiestas 
t i n k l a s p a s k u i žvejų yra 
supamas į r a tą ir, priplaukus 
prie kranto, virvėmis, lyg koks 
krepšys, išvelkamas su visomis 
žuvimis. Kar ta i s tokiame tinkle 
pagaunama iki 4 tonų žuvų. 
Nepavykusi žūklė yra tada. kai 
pagaunama vos 3C0 kg. Išvilkus 
t inklą į krantą.prasideda žuvų 
rūš iavimas, a tr inkimas gerųjų 
žuvų nuo blogųjų. Kokios yra 
tos „blogosios žuvys"? Tai ne tik 
mažutės ir nenaudingos mais
tu i , bet tos, kurios pagal žydu 
įs ta tymus buvo vadinamos ne
švariom. 

J . V. 

G y v e n i m a s . ne l a imės , 
vienuma, pal inkimas, neturtas 
— ta i kovos laukas, kuriame yra 
t ik rų herojų: tai nežymūs hero
jai , bet j ie kartais tyresni ir 
d idesn i , n e g u išgars int ie j i 
karžvgiai. 

V. Hug>> 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

J U O Z A S Ž Y G A S 

1 
Nes i imsiu dabar čia rašyt i to, ką jau ki t i yra aprašę. 

Tėvynę brangią ir laisvę, kur ią buvome pasiryžę gin
ti . . . nei vienos pėdos savo žemės ir k i tus trafaretinius 
šūk ius . Kai atėjo laikas, ne nuo mūsų ta i priklausė. 
Galingieji ra ikė ir pjaustė Europos veidą, kiekvienas 
žiūrėjo kuo daugiau į savo sterblę įsidėti. Vieni gynė... 
ki t i laisvino. Kuo daugiau buvome laisvinami, tuo 
s u n k i a u darėsi gyventi. Tik t rumpai , t ik prabėgomis 
pris iminsiu tuos laikus, kai Lietuvos kariuomenė buvo 
pe rk r ikš ty ta (žinoma, oficialaus krikšto nebuvo) į liau
dies ka r iuomenę , o n e t r u k u s pavir to į raudonosios ar
mijos 29-tą teritorinį korpusą. Po visų paradu, mitingų, 
žydelkaičių mėtomų gėlių ir raudonų.vėliavi, rudeniop 
ir a r t ė j an t šalčiams buvome iškelti į Vilnių ir jo 
apy l inkes . 

Vilniuje nuotaika jau buvo prislėgta, visi lyg kažko 
bijojo. Gal kažko laukė, bet... nedrįso pasakyti . Po gat- t a r p i o p r a dedant generolais ir baigiant sumaniais eili-
ves vaikščiojo raudonosios armijos daliniai, girdėjosi n i a i s Visi lyg susitarę turėjo ką nors bendro, nors ir 
„Ka t iu šos " , „Jesli zavt ra voina" ir kitos sovietinės 
melodijos, dar skambėjo Vilniaus bažnyčių varpai, bet 
a t rodė , kad prislopinti.. . lyg ko bijodami, (iatvėse ir 
k r a u t u v ė s e pilna „ka t iušų" , daug raudonosios armi
jos kar in inkų , komisarų ir įvairių patarėjų. Lenkai vėl 
pradėjo kelt i savo galvas. Atrodė, kad part inėse celėse bando pažymėti, kad buvo beveik 
l enka i j au buvo įsitaisę. manydami, kad kuo blogiau parašysi"^tuo 

jau nebebuvo tokių aštrių kategorijų skirtumų, nes 
niekas nežinojo, kas jo lauks rytoj. Rytojus j au nebe
buvo toks visai t ikras: ta i vienas, ta i kitas dingdavo. 
Draugai patylomis pakalbėdavo, prisimindavo, bet ir 
tai buvo pavojinga. 

Prisimenu, vieną sekmadienį iš bažnyčios išėjo broliai 
Biržiškos. Kažkas šūktelėjo: „Profesoriai, kokiu būdu 
jūs čia?! Vienas iš jų atsakė: „Reikia palaikyti skaičių, 
palaikyti reikia". Tad ir rinkdavosi: vieni melstis, kiti 
palaikyti skaičių, susitikti pažįstamus, gal šį tą išgirs
ti, o daugiausiai tai pasiklausyti kun . A. Lipniūno pa
mokslų. Spauda ir radijas visais galais varė komunis
t inę propagandą, tad j is buvo beveik vienintelis, iš 
kurio dar buvo galima išgirsti nesugadintą lietuvišką 
žodį. 

Pasitaikė, kad vasario 16 d. išpuolė sekmadienį, 
bažnyčia pilna žmonių, žinoma, šnipai visur jau mai
šėsi. I sakykla užlipo kun. A. Lipniūnas. Perskai tęs 
evangeliją, pradėjo: „Lakštingalėli , gražus paukšteli , 
kodėl nečiulbi anksti rytelį? Kaip aš čiulbėsiu anksti 
rytelj , piemens išdraskė mano lizdelį..." Ir lyg niekuo 
dėtas pradėjo pamokslą. įspūdis buvo hipnotizuojantis! 

Esu skaitęs daug įvairių prisiminimų iš to laiko-

nematomą. tik nujaučiamą didvyriškumą. Deja, aš to 
gyvenime nepastebėjau. Mačiau žmones, bandančius 
išlikti, net jeigu ir prisitaikyti reikėjo. Buvo tokių, 
kurie sugebėjo tai geriau už kitus atlikti. Buvo ir su 
akrobatiškais gabumais. Taip pat rašantieji visuomet 

ai 
a 

Ašaros — sielos kraujas. 
9a. Augustinas 

Lietuvia i , ta ip sakan t , kauniečiai sekmadieniais vėlgi aš bandysiu nesutikti . Žinoma, ..pork chopais" 
sus i r inkdavo daugiausia i į Šv. Jono bažn čią pasi- niekas nemaitino. Dar Lietuvos laikais pačią pirmą 
klausyt i kun. A. Lipniūno pamokslų. Į ją su- rinkdavo dieną koks grandinis pasistengdavo priminti , „kad 

žmonės, mamunę ir blynus reikia užmiršt i" . Taigi apie blynus 
Kas tau teikia, to nepeikia. 

Lietuviška patarlė visokių įs i t ikinimų ir beveik visokių luom 

nė sapnuoti nereikėjo. Tačiau mais tas buvo pakenčia
mas ir dėl jo gal niekas svorio nenustojo. Į savaitę vieną 
sykį duodavo žuvį „voblą" — ta tai. . . dvokė. Reikėdavo 
nosį užsiėmus bėgti. Blogas tai buvo kautynių 'sausas) 
davinys. Nežinau, kaip su tokiu daviniu būtu galima 
į pergalę žygiuoti! 

Kas tikrai vargino — tai ne maistas, bet įtampa. 
Ta įtampa lygiai vargino tiek karininkus, tiek eilinius. 
Lietuvos laikais kuo aukštesnio laipsnio kar ininkas 
tuo mažiau daliniuose buvo matomas. Reikalai pasikei
tė: dabar beveik visi praleisdavo kasdien po 10-12 vai., 
dažnai ir sekmadienius. Vis įvairūs planai, pasiža
dėjimai, išpildymai ir soclenktynes. Tai revoliucijos 
šventė, tai priesaika, tai balsavimai. Vis tai įvykiai, 
kurie visą gyvenimą apversdavo aukštyn kojomis. 
Reikėjo plėštis, temptis. Šventės nebuvo tam. kad būtų 
pasilsėta ar pasidžiaugta. Ne! Visos tokios šventes t a i 
buvo lenktynės su beprotybe. Turėjo būti paspart intas 
darbas, ne tik paspar t in tas , bet ir persiimti to darbo" 
prasmingumu, besiekiant revoliucijos šūkių įgyvendi
nimo ir pažadėto rojaus. 

Viskas turėjo būti paremta tuo . ką savo laiku sakė 
Marksas, Engelsas ar Leninas ir ką tuo ar kitu klau
simu vėliau ra šė Stal inas. Žymesnėmis progomis ką 
nors svarbaus pasakydavo Molotovas, įsakymą išleis
davo Timošenka. ekonominiais ir plano vykdymo 
klausimais pasisakydavo Malenkovas. Pastarasis buvo 
lyg dabartinis Gorbačiovas. Visi kalbėdavo ir rašydavo 
pagal general inę liniją, vis girdami partiją ir jos va
dovybėje pasiektus laimėjimus. Malenkovo pareiga 
buvo nurodyti t rūkumus , plano neišpildymus. medžia
gų pereikvojimus ir kitas blogybes, kurių kal t ininkai 
buvo ne partiečiai ar planuotojai , bet liaudies priešai. 
Tad reikia tik padidinti budrumą, demaskuoti liaudies 
priešus — gal net sabotažninkus, ir gyvenimas savaime 
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Washingtonotaut. šokių grupes „Gabijos" nariai Laura bei Roma Reventai-
tės ir Arnas Nemickas Lietuvos pasiuntinybės rūmuose Washingtone, atlikę 
programą Lietuvos nepriklausomybės šventes proga rengtam priėmime. 

N'uotr. Pauliaus Mickaus 

HORIZONTAI 
NUOSTABIOS VELYKŲ 

ŠVENTĖS 

Kiekvieną pavasarį balandžio 
mėnesio pirmosiomis dienomis 
į Washingtoną nukrypsta sos
tinės bei jos priemiesčių gyven
tojų, o kartu ir daugelio turistų 
iš įvairių Amerikos bei pasau
lio vietų akys. Čia apie tą laiką 
kasmet pražysta apie 3.000 ; 

niškų vyšnių, kurios pasod. 
žalioje vejoje aplink Potomaco 
upės Tidal baseiną prie pre
zidento Jeffersono paminklo. T 
veja su vyšnių medžiais atvin
giuoja iki aukštojo obelisko, pa
statyto pirmojo JAV prezidento 
Washingtono garbei. 

Šiemet vyšnių žiedai pilnai 
išsiskleidė krikščionių Velykų 
ir žydų Passover šventės dieną, 
kai temperatūra siekė 75 laips
nius. Tikėsit a r ne, tačiau TV ir 
spauda skelbė, kad žydinčių 
vyšnių pasižiūrėti per "Velykų ir'.' 
Passover io š v e n t e s , esant 
puikiam orui, suplaukė 500.000 
žmonių. Daugumas jų atsivežė 
ir savo vaikučius. 

Velykų rytą kel iaudami Mi
šioms į Sv. Tomo Apaštalo 
bažnyčią prie naujojo Shera-
ton-VVashington viešbučio Con-
necticut gatvėje, kurį supa pla
t u s sodas, p a m a t ė m daug 
žydinčių vyšnių ir kitų medžių 
bei krūmų. Nors iki tų 3,000 
japoniškų vyšnių medžių, kur 
rinkosi pusės milijono žmonių 
minia dar buvo tolokai, bet 
aplamai ir šis vaizdas apie vieš
butį atvėrė dalį JAV sostinės 
panoramos, k a i p j i atrodo 
gražiausiu metų laikotarpiu — 
balandžio mėn. pradžioje. O 
vėliau jau atslenka karščiai bei 
įkyri drėgmė ir ne vienas tada 
nusikeikiam, kodėl šio turtingo 
kraš to sostinė įkišta žemyno 
pakraštyje ir apsupta Mary-
lando bei Virginijos valstijų 
ka lnų, vasaromis pastojančių 
kelią gaivaus vėjo gūsiams. O ir 
At lan to vandenynas nuo čia 
taip pa t tolokai. 

Velykų popiete nujausdami, 
kad į Virginijos valstiją, kur 
bič iu l ių Mickų še ima mus 
pakvietė pietums, Rock Creek 
keliu, einančiu Potomaco upės 
pakran te ir paskui 14-os gatvės 
t i l tu, vargu a r prasimušim, nes 
ten netoli abu paminklai su žy
dinčiomis vyšniomis, pasukom 
aplinkui jau žymiai tolimesniu 
keliu. Pro š iaurvakar ine sos
t inės dalį ir š i aurvakar in i Bet-
hesdos priemiestį teko pasukti 
į p ie tus Virginijos valstijos link 
jau ki tu greitkeliu, vadinamu 
Beltway, kuris apjuosia sostinę 
ir jos priemiesčius. Tačiau ir čia 
prie Bethesdos priemiesčio Ken-
wood rajono taip pat stovėjo 
eilės automobilių ;r policija 
visiems iš karto neleido įvažiuo
ti į t ą gražų rajoną, kur abiejo
se gatvės pusėse sužydėjusių 
vyšnių šakos ties gatvės viduriu 
susijungia ir virš praeivių galvų 
ar pravažiuojančių automobilių 
spindi rausvai melsvi žiedai, 
berdami kvepiančius žiedlapius. 

Tai tikrai nuostabūs ir vilio
j an tys vaizdai, sutraukiantieji, 

ypač gražiam orui pasi taikius, 
š imtus tūkstančių žiūrovų. 

L IETUVIŲ KNYGA 
A P I E Š U N I S 

Šių metų pradžioje Barron 
amer ik i eč ių le idykla , savo 
skyrius turinti New Yorke, Lon
done, Toronte ir Sydnėjuje, de
šimties tūkstančių tiražu išlei-

jt uvio autoriaus Raimundo 
Gudo parašytą knygą anglų 
kalba apie dobermano veislės 
šunis, pavadintą , ,Doberman 
Pinschers" . Tos veislės ištreni
ruoti šunes tarnauja kariuome
nes uždaviniams, padeda poli
cijai kovoti su nusikal t imais , 
vedžioja ak luos ius , p a d e d a 
orientuotis kurtiesiems ir neby
liams. 

Tikrasis šios puikiomis nuo
t r a u k o m i s knygos au to r ius , 
prisidengęs Raimundo Gudo 
slapy varde, yra amerikiečių 
World Pr in t ingCo. bendrovėje 
d i rbant i s vienas iš žurna lo 
„Turs and Resorts" redaktorių 
Gin tau tas Juodgudis, jau prieš 
tai parašęs dešimtimis tūks
t a n č i u egzemplior ių t i r a ž u 
išleistą populiarią knygą apie 
gyvuliukus, pavadintą „Ger-
bils". 

Naujoji knyga il iustruota Eu
genijaus Butėno ir Larry Naples 
s tud i jos p a r u o š t o m i s spal 
votomis dobermano veislės šunų 
nuotraukomis. Nufotografuoti 
čikagiškių lietuvių Mary tės 
Buivydai tės ir Cibų šunes . 
Knygoje figūruoja ir l ietuvis 
veterinarijos gydytojas Alvydas 
Arba s. 

Išvadoje — amer ik ieč iams 
skai tytojams ir šunų mylė
tojams dideliu t iražu išleista 
knyga beveik šimtaprocentiniai 
p a r u o š t a j a u n e s n ė s k a r t o s 
šiame žemyne gimusių lietuvių. 
Smagu pastebėti, kad žurnalis
tas Gintautas Juodgudis padeda 
neperiodinio žurnalo „Lietuvis 
Žurnal i s tas" redaktorei Rūtai 
Klevai Vidžiūnienei redaguoti 
žurnalą, o Eugenijus Butėnas 
yra daugeliui pažįstamas Antro 
kaimo narys, foto aparatą pamė
gęs būdamas dar vi lkiuku ir 
skautų stovyklose sekiodamas 
paskui foto menininką Algi
mantą Kezį. 

SUPAŽINDINS SU 
INFORMACIJOS CENTRO 

VEIKLA 

Ateinant į sekmadienį, balan
džio 24 d., 2 vai. p.p. MVashingto-
no l ie tuvių misijos ka smė
nesines Mišios Trijų Kara l ių — 
K r i s t a u s Apsireiškimo baž
nyčioje Georgetovvne bus auko
jamos Lietuvių kata l ikų reli
g i n ė s ša lpos i r L i e t u v i ų 
informacijos centro intencija. 
Pamokslą pasakys iš New Yor-
ko a tvykęs informacijos centro 
direktor ius kun. Kazimieras 
Pugevičius. 

Po Mišių po bažnyčia esan
čioje parapijos salėje tradicinės 
kavutės metu bus t rumpa pro
grama, kurioje dalyvaus kun. 
K. Pugevičius, informacijos cen-

MUZIKINĖ POPIETE 
„DRAUGUI" 

Pasiskaitę spaudoje apie solis
tų B i ru tė s Dabšienės Viz
g i rd ienės i r svečio solisto 
Ričardo Daunoro koncertus 
šiaurėje, o ypač Chicagoje, 
skubėjome į šią muzik inę 
popietę įsitikinti žinovų kritikos 
teisingumu. Po koncerto malo
niai šypsojomės, išsinešdami 
puikiausius įspūdžius ir šventiš
ką nuotaiką. Nors man gerasis 
Dievulis ir pagailėjo balso, bet 
klausa negalėčiau skųstis, o 
ilgų metų dainavimas Vilniaus 
Filharmonijoje bei Chicagos 
Operos chore suteikė nemažą 
muzikinę patir t į ir praplėtė 
horizontus . Todėl nebūčiau 
tokia narsi, nuvertindama liau
dies dainas ir „kokteilinį reper
tuarą". 

Pirmiausia, dėl liaudies dai
nų. Gal jų buvo ir per daug, ir 
gana monotoniškų, bet man čia 
prisiminė kadaise Los Angeles 
koncerte girdėta sol. Souther-
land, dainavusi nesiplėšydama 
ir nepersistengdama, kuklias ai
rių daineles . Įspūdis, visai 
n e l a u k t a i , buvo b e g a l i n i s 

tro Washingtono biuro vedėjas 
Viktoras Nakas ir naujai įsistei
gusio Lietuvių informacijos 
biurui remti būrelio Washing-
tone pirmininkė Audronė Pakš-
t i e n ė . P r o g r a m o s t i k s l a s 
supažindinti Washingtono ir 
apylinkių l ietuvius su informa
cijos centro Washingtono biuro 
veikla ir painformuoti apie 
paramos būrelio planus. Susi
rinkusiems taip pa t bus proga 
pateikti klausimų apie Lietuvių 
religinės šalpos ir Lietuvių 
informacijos centro veik}ąf*ew 
Yorke. J u k nepaslaptis, i a d 
Lietuvių informacijos centrą 
New Yorke ir labai svarbų jo 
biurą Washingtone išlaiko Lie
tuvių religinė šalpa surinktomis 
aukomis. 

Numatoma parapijos salėje 
išstatyti parodas, kuriose atsi
spindės Bažnyčios padėtis Lie
tuvoje ir informacijos biuro Wa-
shingtone veikla. 

sus i žavė j imas , ku r io nepa
mirš tu iki šių dienų. 

Dažnas muzikas, įsitikinęs 
savo s tudi jų p r a n a š u m u ir 
mokytojų neklaidingumu, lieka 
užsidaręs storų-sienų tvirtovėje, 
v i sa i n e p a s t e b ė d a m a s , kad 
pasaulyje a t s i r ado kompiu
ter ia i , televizija, kad žmogus 
keitėsi d rauge su savo aplinka. 
Nebūtinai t ik Bachas ir Beetho-
venas yra vieninteliai muzikai, 
ir nebūt inai šiandieninei publi
kai reikia t ik senovės. Tada 
tu rė tume išjuokti ir Placido 
Domingo už temperamentingus 
tango, ir Chopiną, kuris, kaip 
ka r t ą kr i t ika i išsireiškė, rašė 
valsus, ku r i e „nebūtinai buvo 
skir t i šokiams". Tada gal ir iš
t isa solo da inų ir duetų vakaro 
programa nebūt inai turi nešti 
įtampą ir r i m t į To užtenka kas
dieniniame gyvenime. 

Koncerto programos nekar
tosiu, nes t a i jau buvo plačiai 
ap rašy ta ankstesniųjų pasi
rodymų metu , o gal t ik stabtel
s i u dėl į spūdž ių , ku r iuos 
surinkau koncerto svečių tarpe. 
Gi visuotinis sprendimas — 
koncertas buvo puikus. Visi trys 
dalyviai — Daunoras, Vizgir
dienė ir Vasaitis pasirodė aukš
toje formoje. Apie piano palydą 
reikia išreikšti visuotiną pasigė
rėjimą, n e s daugumoje jau 
buvom įpratę girdėti tik paklus
nų rašytų gaidų atlikimą arba 
narsų bravado, o čia akompa
nuotojo ins t rumentas subtiliai 
ir bangavo, ir dainavo drauge su 
so l i s tų in te rp re tac i jos 
ondoliacija. 

Mūsiškė Birutė Vizgirdienė 
buvo savo balso aukštumoje, 
mie la ir imponuojanti, gerokai 
nutirpdžiusi savo lediniai tikslų 

dainų atlikimą. J u k didesnis 
menas yra iš liaudies dainos 
p a d a r y t i p u b l i k o s š i r d ž i a i 
malonumą, negu iš pasaul in io 
garso kūrinių. Geros buvo aukš
tosios gaidos. Nebuvau tuose ki
tuose koncertuose, bet čia j a i 
nieko nebuvo galima pr ik i š t i 
nei technikoje, nei in terpre ta
cijoje. „Pirmame šypsnyje" j i 
buvo šviežia, naujoviška, — t a i 
kur čia tie „kokteil iai"? Argi 
visad reikia tik S. Š imkaus , i r 
vis nedrįsime prisipažinti , k a d 
„Bakūžė" j a u t ikra i pabodo? 

Ričardas Daunoras, s ava ime 
aišku, buvo didelė atrakcija ir 
visi bendra i su t a r ėme , k a d 
mums paliko labai t e ig iamą 
įspūdį. Ypač tuo, kad aus ia i 
ma lonus j o ba lso t e m b r a s 
visuose registruose išliko tos 
pačios spalvos ir lygio, nebuvo 
riksmo stipresnėse vietose, ta r 
si dainuotų du dainininkai . Ta i 
m u z i k a l u s , i š r a i š k u s , g e r o 
mokytojo lavintas j auno vyro 
balsas. 

Duetai praskambėjo maloniai , 
nors gal ir be ryškesnio susidai-
navimo. Pasku t inys i s , deja , 
netiko soprano balsui ir neduo-
tinas pabaigoje, tačiau b e n d r a s 
šis muzikinės popietės išsineš
tas įspūdis y ra labai t e ig iamas . 
Koncerto surengimu rūpinos i 
LB apygarda. 

R K V 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

I S P A N I J O S T A P Y B A 
IR S K U L P T Ū R O S 

K u l t ū r o s c e n t r e , 78 E . 
Washington, Chicagoje, n u o 
balandžio 16 iki birželio 18 d. 
vyks iš Ispanijos a t g a b e n t ų 
tapybos paveikslų ir s k u l p t ū r ų 
paroda. Taip pa t ba l andž io 
mėnesį bus Ispanijoje da ry tų 
nuotraukų paroda. 

m* INTERNATIONAL 
*I INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

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

. • -. t . • - . 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9rt)0 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 838-2511 

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

INTERNATIONAL 
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
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Nr. 8801 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 8810/F 

Nr. 8811/M 

Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00. 
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d.. Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125.00. 

Pabaltijis: Klaipėda 2 d. , Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d," Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00. 

Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Uetuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00. 
Uetuva 9 d.. Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 

^ £• p VIENINTELE PROFESIONALI 
A V l l / i t jL^ LIETUVIŲ KELIONIŲ 
P ^rjflsČ* IŠTAIGA KANADOJE 

S K E L B I A ir 
G A R A N T U O J A 

P i g i a u s i a s k a i n a s k e l i o n ė s e į 
L I E T U V Ą 1988 metais 

5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų 

Gegužės 6 - 2 0 Liepos 6 - 2 0 
Gegužės 19 - birželio 3 Uepos 20 - rugpjūčio 2 
Gegužės 25 - birželio 8/12 Rugpjūčio 11 - 27 
Birželio 9 - 24 Rugsėjo 2 - 1 6 
Birželio 30 - liepos 17 Spalio 7 - 21 

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m. 

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
S m u l k e s n e s ž i n i a s t e i k i a m e 

tol. (4-16) 769-2500 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 

AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS. 
Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 

lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai. 
Mūsų (Staigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų (Staiga yra narys — IATA, T-comm. BBB. CLIA 

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR 
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS. 

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030 vvholesale nr. 2475066 

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

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

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

WE CAN SAVE YOU MONEY 
VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMIT CALL OB VVRITE 

RAMESH PATEL 
IN ILLINOIS (312) 274-9540. OUT OF ILL. - TOLL FREE 1-800-344-4300 EXT 10 

3116 W. DEVON. CHICAGO, IL 60659 
QUAUTY SERVICE TO COMMUNITY 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

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

1988 metų 15 dienų keliones Į Uetuva: 
1 . Gegužes 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Uepos 5 d. 3. Uepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės nau~. 
American, Finnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

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

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 8. 
Westsrn Ave., Chicago, III. 80643. 



JAUNIEJI KANDIDATAI 
Į JAV LB TARYBA 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 16 d. 

Red. Rita Likanderytė, 6556 S. Ta lman , Chicago, IL 60629. Tel. 312-737-9057. 

SKAITYTI AR NESKAITYTI? 
Kokią naudą teikia lietuviška knyga? 

AUDRA KUBILIŪTE 
Užbaikite šį sakinį .pasirink

dami vieną (ar daugiau) iš 
pateiktų atsakymų: Neskaitau 
lietuviškų knygų, nes (a) žinau, 
kad man bus neįdomu; (b) tai 
būtų darbas, o ne malonumas: 
(c) nieko naujo nesužinosiu; (d) 
bus per sunki kalba ir nesusi-
gaudysiu, kas ten vyksta; (e) 
neturiu knygų ir nežinau, kur jų 
gauti; (f) lietuvių rašytojų kny
gos nuobodžios; (g) mano litera
tūros mokytojas/mokytoja li
tuanistinėje mokykloje mane 
atbaidė nuo jų; ar (h) mano tėvai 
jas skaito, tad užtikrintai neati
tiks mano skoniui. 

Kodėl aš pati skaitau lietuviš
kas knygas? Dažnai darbo rei
kalais man teko gyventi vie
tovėse, kuriose nėra lietuvių. 
Pastebėjau, kad kuo ilgesnį 
laiką nekalbėjau lietuviškai, juo 
labiau teko „liežuvį laužyti" 
prabilus lietuviškai. Lietuviški 
žurnalai ir laikraščiai mane 
pasiekdavo su pavėluotom ži
niom. Dažniausiai, ka ip 
daugelis mano bendraamžių, tik 
pažvelgdavau į nuotraukas, 
„pletkų" skyrius, ir, retkarčiais, 
į savotiškai įdomius vedamuo
sius. Paštininkas, porą kartų 
atnešęs dideVs telefono sąskai
tas, atbaido nuo ilgų pasikal
bėjimų su namais. 

Priėjau išvados, kad gal būtų 
nebloga idėja paskaityti kokią 
vieną kitą lietuvišką knygą. Tie 
iš mūsų, kurie seniai baigė 
lituanistines mokyklas, retai 
skaito lietuviškas knygas. Ka
dangi skaitau labai daug angliš
kų knygų, užsimojau perskai
tyti bent vieną lietuvišką knygą 
per mėnesį. 

Iš pradžių, buvo sunku 
nuspręsti, ką skaityti. Yra 
mažai lietuviškų knygų, išei
vijoje parašytų jaunimui tarp, 
sakykim, 13-18 metų. Buvau 
atpratus nuo skaitymo lietuvių 
kalba. Mano tikslas: surasti 
įdomių, vyresniems taikytų 
knygų, ne per sunkiausių 
kalbos atžvilgiu. Paprašiau 
siūlymų iš įvairių žmonių ir, 
pagaliau susidarius šiokį tokį 
sąrašą, pradėjau jas skaityti. 

Mano laimei, tėvai per dau
gelį metų buvo surinkę šiek tiek 
lietuvių autorių knygų. Kitas 
pasiskolinau, o dar k i t as 
nusipirkau. Nustebau, kad buvo 
galima nusipirkti knygų tiek 
metų po jų išspausdinimo, 
nežiūrint, kad tik mažas tiražas 
buvo išspausdintas. Pasidarė 
gaila lietuvių rašytojų, kai 
pamačiau, kiek jų knygų lenty
nose renka dulkes. 

„Akademinių prošvaisčių" re
daktorei Ritai Likanderytei 
paprašius, čia surašau tas kny
gas, kurios man patiko, ir ku
rias buvo saaagu ir įdomu skai
tyti. Čia nei išsamus sąrašas, 
nei l i teratūros žinovės 
išmanymas. Negaliu užtikrinti, 
kad tos knygos, kurios man pa
tiko, ir jums patiks ar, at
virkščiai, kad tos knygos, kurios 
man nepatiko, jums nepatiks. 
Skaičiau, kad savo lietuvių 
btihm >.*tyi>ą praplėsčiau, savo 

pasaulėžiūrą , paįvairinčiau. 
Buvo įdomu sužinoti, kaip 
lietuvių rašytojai dėstė savo 
mintis, apie ką jie rašė. Kai ku
rios knygos padėjo man supras
ti tėvų pergyvenimus karo 
metu: jos t ikra i vertingos 
mums, kurie nesame pergyvenę 
karo košmaro ir nevisuomet 
suprantame tėvų, palikusių, 
jaunystėje tėvynę, liūdesį. 

Toliau surašau knygas, kurias 
aš pati perskaičiau ir kurios 
man patiko. Bandžiau surūšiuo
ti jas pagal jų lietuvių kalbos 
sunkumo laipsnį. 

Pradžiai siūlau Jankutės 
„Nuo devynių iki pirmos". Bra-
zytės-Bindokienės „Viena 
pasaulyje", Radzevičiūtės „Bai
susis senelis". Tikrai lengvai 
skaitomos ir įdomios Belgijoje 
gyvenančio autoriaus Cinzo 
knygos: „Brolio Mykolo gatvė", 
„Raudonojo arklio vasara", 
„Mona" ir „Švento Petro šuny
nas". Cinzo knygos parašytos 
šių dienų temomis: pavyzdžiui, 
„Raudonojo arklio vasaros" 
herojus yra jaunas daktaras, 
pergyvenantis LSD pabandymo 
pasekmes. 

Tiems, kuriems geriau pa
tinka trumpo? apysakos, siūly
čiau Juozo Toiiušio „Tryliktoji 
laida" ir „Susitikimas prie ka
tedros". Šiose knygose aprašyti 
grįžusio į Lietuvą „dipuko" 
išgyvenimai. Taip pat Barono 
„30 istorijų suaugusiems" ir 
„Šilko tinklai", ir Barėno „Kilo
gramas cukraus" tinka šiai 
grupei. 

Įsismaginus, siūlyčiau Pūke-
levičiūtės knygas: „Naujųjų 
metų istorija", „Rugsėjo šešta
dienis", ,,Devintas lapas", 
„Marco Polo Lietuvoje". Pūkele-
vičiūtės „Aštuoni lapai" man 
buvo sunkesnė, teįpusėjau. 
reikės grįžti prie jos. „Naujųjų 
metų istoriją" skaitant, laiky
kite prie rankos nosinę. Romano 
„Dulkės raudonam saulėleidy" 
ir Barono „Abraomas ir sūnus" 
man irgi patiko. Alės Rūtos 
„Pirmieji svetur" aprašė pirmų
jų ateivių gyvenimą Pensilvani
joje. T in in io „Dail ininko 
žmona" buvo įdomi ir truputį 
kitokia: veiksmas vyksta Aust
ralijoje — gal bus įdomi šių 
metų kongresantams? 

Siūlyčiau Spalio „Vienos kar
tos istorija" ciklą skaityti iš 
eilės (ne kaip aš), nes jis labai 
įdomus autorius, t.y. šia tvarka: 
„Gatvės berniuko nuotykiai", 
„Ant ribos", „Alma Matar", 
„Rezistencija", „Mergaitė iŠ ge
to", „Širdis iš granito" ir 
„Auksinio saulėlydžio gun
dymai". 

Pažengusiems skaitytojams 
rimtai siūlau Pietario ,.Algi
manto" nepradėti vėlai 
nes šio istorinio romą: 
nori padėti tol, kol neužWigi. 
Almeno „Sauja skatihlf'*4kol 
kas viena iš mano mėgstamiau
sių knygų) yra būtinas leidinys. 
Šio detektyvinio romano mįslės 
išpsrendimas pagauna dėmesį ir 
nesinori padėti, kol 
spręsta. Kitos paže 

knygos: Mykolaičio-Putino 
..Altorių šešėly", Simonaitytės 
„Aukštųjų Šimonių likimas". 
Šavelio. Grušo, Lankausko ir 
Apučio novelės iš Lietuvos irgi 
buvo įdomios, skai tyt inos 
„pažengusių skaitytojų" grupei. 

Dramos mėgėjams siūlau 
Škėmos „Raštai I", „Raštai II'. 
ir „Raštai III". (Kol kas pati 
tesu perskaičius dalį „Raštai 
II", bet jei kiti to paties pobū
džio, žinau, kad bus geri rinki
niai). Ostrausko ir Landsbergio 
dramos man irgi patiko. ..Vai-

Gailė Eidukaitė , 23 metų, 
yra baigusi Dariaus Girėno ir 
Chicagos aukštesniąją lituanis
tines mokyklas, Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą ir 1987 
metais įsigijo bakalauro laipsnį 
iš politinių ir istorinių mokslų 
Illinois universitete. Šiuo metu 
tęsia studijas John Marshall 
teisės mokykloje. Yra „Aušros 
Vartų" tunto komendante, Aka-
demikių skaučių Draugovės 
valdybos ir Lietuvių jaunimo 
sąjungos (LJS) narė. Domisi 
politine veikla. Dalyvavo PLB 
valdybos suruoštoje politinėje 
konferencijoje Washingtone. 
Lankė senatorius, kongresma-
nus bei valdžios pareigūnus OSI 
bendradarbiavimo su KGB rei
kalu. 

Asta Spurgytė baigė Illinois 
universitetą, įsigydama archi
tektūros mokslo diplomą. Baigė 
Brighton Parko ir Donelaičio li
tuanistines mokyklas, lankė 
Pedagoginį lituanistikos insti
tutą. Asta yra įsitikinus, kad 
Lietuvoje ir išeivijoje laisvės 
troškimo žiburys tebėra gyvas. 
Pasigirsta, kad lietuvių jauni
mas išeivijoje nieko konkretaus 
neatlieka. Tai netiesa. Pasižval
gę rasime jų Chicagos miesto kai gintaro rūmuose", Lands

bergio, buvo tikrai pritaikyta centre net naktį budinčius dėl 
šiandienai. Lietuvos laisvės ir kitus darbus 

Tuo baigiu savo sąrašą. Su- dirbančius! Jei būčiau išrinkta 
rašiau tik tas knygas, kurios į LB tarybą, ieškočiau veiks-
man patiko. Dar net neįpusėjau mingų veiklos būdų kelt i 
savo surinkto skaitytinų knygų Lietuvos laisvės reikalus, 
sąrašo. Jei mano sąrašas jums J o n a s Cinkus, 26 metų, che-
nepatiks, paprašykite tėvų ar mikas. Turi du universiteto 
kitų pažįstamų siūlymų! Telie
ka skaitytojui iššūkis — pa
bandyk savo laimę lietuvių lite
ratūros lobyne! Manau, kad 
maloniai nustebsite! Sėkmės! 

laipsnius — iš biologijos ir 
vokiečių kalbos. 1978-1979 
metais lankė Vasario 16-tosios 
gimnaziją. Dalyvavo IV PLJ 
kongrese Europoje. Jis priklau-

Akademikų kavinėje Chicagos skautų Kaziuko mugėje. Iš k.: I eil. — L. Dainauskienė, fiL J. 
Dainauskas ir svečiai lenkai. Il-je eil. 
Didžbalytė. t.n. K. Likanderytė. fil. G. 

t.n. R. Ramanauskaitė, t.n. R. Variakojytė, t.n. L. 
Eidukaitė ir senj. A. Dapkus. 

RASA MILIAUSKAITĖ -
KANDIDATĖ Į JAV LB TARYBĄ 

-

Norėčiau prisistatyti save 
kaip kandidatę į LB Tarybą. 
Studijuoju psichologiją Loyolos 
universitete Chicagoje, dary
dama antrą bakalauro laipsnį. 
Tikiuosi rudenį įstoti į šio uni
versiteto klinikinės psichologi
jos programą. Dirbu Lee Hill, 
Inc. kaip asistentė redaktorė 
skelbimų ir reklamų skyriuj ir 
kaip patarėja („counselor") 
Lake Shore psichiatrinėj ligo
ninėj. Prieš tai dirbau kliniko
je kaip patarėja atsilikusiems ir 
„autistic" vaikams. 

Savo laisvalaikiu rašau 
poeziją ir fcrumpas, vaikams 
skir tas pasakas įvairiems 
amerikiečių žurnalams bei 
antologijoms. Mano poezija 
dažnai išspausdinta Poetry 
Press arba Poetry Unlimited lei
diniuose. Šiuo metu baigiu savo 
pirifelSni popiįjįNfc'inkinį ir po 
ii >r«dėsf#*! , fc**i savo 
li*tuvi!kų eilėraščių knygą. La

bai vertinu meną ir fotografiją; 
esu pardavus kelias savo foto
grafijas, kaip reklamas skirtin
gom kompanijom. 

Užaugau Brighton Parko apy-
uviškoje ir skau-

, Viiaros atosto-

gas smagiai leidau ateitininkų 
stovyklose Dainavoje. 1983 m. 
buvau išrinkta akademikių 
skaučių pirmininke (ASD) ir ak
tyviai dalyvauju skautų akade
mikų veikloje ir šiandien. Bai
giau Čikagos Aukštesniąją litu
anistikos mokyklą ir lankiau 
Pedagoginį institutą. Anksčiau 
priklausiau Grandies tautinių 
šokiu ir Audros choro grupėms. 
Dabar priklausau American 
National Poetry Association, 
Loyolos universiteto psicholo
gijos klubui. Jaunimo Sąjungai, 
ir šįmet prižadėjau prisidėti prie 
Kronikos išleidimo darbų. 

Kandidatuoju į LB Tarybą, 
nes mane domina lietuviška 
politika ir lietuviškos kultūros 
išsilaikymas man yra labai 
svarbus. Aišku, kad ateitis pri
klauso jaunimui, bet jaunimas 
turi stengtis išmokti kiek gali 
iš tyresniųjų, kad lietuviškoji 
ateitis būtų tvirtesnė. Geriau
sias mokslas dažniausiai būna 
patirtis, o patirti jaunimas gaus 
tik aktyviai ir uoliai daly
vaujant lietuviškose organiza
cijose. Jaunimą- negali apsileis
ti lietuviškuose reikaluose — 
svarbu būti apsukriems ir apsi-

J A V L J S 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos suvažiavimas įvyks 
š.m. gegužės 27-30 d., Kapų 
puošimo dienos savaitgalį. 
Penktadienį gegužės 27 d. bus 
susipažinimo vakaras, kurio 
vieta bus pranešta vėliau. Šešta
dienio programa vyks Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, gegužės 28 d. 
Dienos metu bus pristatyti kan
didatai į JAV—LJS valdybą, 
bus nagrinėjami sąjungos veik
los projektai bei statuto komisi
jos klausimas, bus duota VI PLJ 
Kongreso santrauka, pristatant 
JAV delegacijos vaidmenį. 
Vakare iš anksto apsirūpinu
sieji bilietais daro iškylą į Vil
niaus Jaunimo teatro spektaklį 
Royal George teatre. Norintieji 
užsisakyti bilietus skambina vi
jai Bublytei (312)465-1449 ar 
Violetai Dirvonytei 239-2179. 

Sekmadienio programa vyks
ta Ateitininkų namuose, Archer 
Ave. (Rt. 171) ir McCarthy Rd. 
(127th), Lemont, 111. Programo
je šv. Mišios, JAV—LJS rinki
mai, VI PLJ Kongreso JAV— 
LJS priimtų projektų dabartinio 
stovio pranešimas, darbo—dis
kusijų būreliai ir suvažiavimo 
išvadų pristatymas ir priėmi
mas. Sekmadienio vakarą ten 
pat vyks laužas. 

Pirmadienį gegužės 30 d. vyks 
sudarytų komisijų posėdžiai, pa
reigų pasiskirstymas. Uždary
mas vyks per „Dovvntovvn 
Brunch"; norintieji turės išvy
ką prie ežero. Union Pier, 
Michigan. 

Chicagos LJS rūpinasi nakvy
nėmis iš kitų miestų atvyku
siems. Jei reiks Chicagoje nak
vynės, būtina pranešti prieš 
gegužės 1 dM skambinant 
Jonui Račkauskui, J r . 
(312)425-4266. Atskrendantieji 
prašykite skridimų į Midway 
aerouostą — tai daug arčiau prie 
Chicagos lietuvių. Suvažiavimo 
mokestis yra tik 30 dol. US. Re
gistruojantis po gegužės 15 d. 
mokestis jau 40 dol. Registraci
jas priima J. L. Račkauskas, 
10425 S. Kenton, Oak Lavvn, TL 
60453. Laukiame visų 

JAV LJS 
CHICAGOS SKYRIUS 

JAV Lietuvių jaunimo są
jungos Chicagos skyriaus mėne
sinis susir inkimas įvyko 
praėjusį sekmadienį balandžio 
10 d., Jaunimo centre. Chicagos 
skyriaus pirmininkas Jonas 
Cinkus sklandžiai pravedė 
pirmą savo kadencijos susi
rinkimą. Aušra Jasai tytė 

. pranešė, kad JAV LJS aplink
raštis išsiuntinėtas. Radome as-

švietusiems, nes ateitis mūsų menį, kuris yra sutikęs duoti 
rankose. Noriu pakeisti nuo- jaunimui išeivijos lietuvių orga-
monę, kad jaunimas nedaly- nizacijų apžvalgą. Vyresniems 
vauja visuomeninėse organiza- gal yra aišku, kaip kiekviena 
cijose ir į jas nekreipia daug organizacija kilusi ir ko ji siekia 
dėmesio. Tad visi kartu žen- bet jaunimui kyla klausimai. 

so jaunimo sąjungai (yra naujas 
Chicagos LJS skyriaus pir
mininkas) ir Baltijos jaunimo 
sąjungai. Lietuvių Bendruome
nė yra jam prie širdies, nes yra 
vienintelė organizacija, kuri 
renka valdybą slaptu ir 
demokratišku būdu. Jis nori 
įsijungti į Bendruomenės 
veiklą, kad išeivijos lietuviška 
gyvybė ilgai išsilaikytų. 

Linas Norusis, 30 metų, ben-
druomenininkas iš Lemonto, 
įsigijo psichologijos laipsnnš Il
linois universiteto. Baigė Mar-
ųuette Parko ir Donelaičio litua
nistines mokyklas, jau šeši 
metai yra LB Lemonto apylin
kės valdybos narys, yra lietuvių 
centro Lemonte steigimo 
komiteto narys ir Lemonto Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas. Jis 
kandidatuoja į LB tarybą dviem 
pagrindiniams tikslams: 1. 
labai reikia pakeisti švietimo 
(lituanistinių mokyklų) pro
gramas, metodus ir kryptį, ypač 
atkreipiant daugiau dėmesio į 
silpnai ar visai lietuviškai 
nemokančių klases ir suruošti 
stipresnes specialias klases. 2. 
Pritraukti viduriniąja kartą 
(nuo 30 iki 45 metų amžiaus) i 
Bendruomenės veiklą. Tie, 
kurie turėtų būti aktyviausi, 
yra daugiausia atitolę nuo 
visos veiklos, sakė Linas. 

Dar ne per vėlu visiems atlik
ti tautinę pareigą. LB tarybos 
balsavimo būstinės veikia dar ir 
šį savaitgalį. Tai po mokyklų, po 
Mišių. po repeticijų ir 
susirinkimų padėkime išlaikyti 
lietuvybę. Pabalsuokime!!! 

pristatęs organizacinį planą 
vyresniesiems, kurie priklauso 
Pabaltiečių komitetui. Jie paža
dėjo mus paremti. Žinoma, kuo 
daugiau žmonių dalyvaus, juo 
efektyviau bus vykdoma mūsų 
kova ir girdimas balsas. Buvo 
pasiūlyta kviesti mus remti 
„Captive Nations" komitetą. 

Toliau vyko diskusijos ir pra
nešimai apie JAV LJS atsto
vų/tarybos suvažiavimą, kuris 
įvyks geg. 27-30 d. Chicagoje. 
Sudarėme transportacijos ir 
nakvynių komitetus. Suvažiavi
mo programą ruošia JAV LJS 
valdyba Washingtone. Tą 
savaitgalį Chicagoje vyksta Vil
niaus teatro pasta tymai . 
Bilietai gaunami tik užsisakant 
iš anksto. 

Numatoma kokiu nors būdu 
dalyvauti vasarą Chicagoje 
vykstančiame lietuvių festi
valyje. Girdėjome daug gerų pa
siūlymų, bet šių neskelbsime, 
kad kitos grupės to paties nepa
darytų. 

Naujos valdybos ratai, atrodo, 
sukasi, matyt bus kur važiuoti, 
kai suksis pilnu greičiu. Pradžia 
nebloga — nauji veidai, naujos 
idėjos, nauja energija. Mieli 
skaitytojai, jauni ir vyresni, tie 
ratai suksis tik tiek. kiek jūs į 
tą automobilį įsodinsite žmonių 
ir kokį benziną pilsite. Taigi rei
kia ir reikės Jūsų talkos, para
mos — ne tik finansiniai < kur ir 
taip jau visi prisideda ne viena 
proga), bet ir darbu. Jaunimo 
Sąjunga apima visą lietuvišką 
jaunimą, ar jis/ji būtų skautas/ė, 
ateitininkas'ė, vytis/ė, neoli-
tuanas/ė, katalikas/ė, protes
tantas/ė, ar ir niekur nepri
klausytų. Bet jei turite noro ir 
jaučiate patraukimą priklausy
ti, kviečiame j sekantį susi
rinkimą kuris bus gegužės 1 d., 
11 vai. ryto Jaunimo centre. 

Ramutė Kemežaitė 

N'uotr. J. Variakojo 

kime lietuviškoje dvasioje vis 
pirmyn! 

JAUNIMO RENGINIAI 

Balandžio 16 — Dariaus ir 
Girėno mokyklos balius kavi
nėje Jaunimo centre Chicagoje. 
Balandžio 16-17 — Lietuvių 

Bendruomenės Tarybos rinki
mai Chicagoje Jaunimo centre 
bei Marąuette Parko, Bright
on Parko ir Cicero būstinėse. 

Balandžio 17 — „Laiškų 
lietuviams" vakarienė Jaunimo 
centre Chicagoje. 

Balandžio 23 — „Gijos" ir 
„Žilvičio" tautinių šokių grupių 
vakaras Šaulių namuose 
Chicagoje. 

Balandžio 23 - Pabaltiečių 
,,Baltic Youth Congress" 
metine vakarienė ir pagerbimas 
Estų namuose New Yorke. 

Balandžio 30 — Lemonto pa
vasario balius, graikų Sts. 
Helen and Constantine salėje, 
Chicagoje. Programa atlieka 
Spindulio tautinių šokių grupės 
dramos būrelis. 

Algis Sodonis pranešė, kad 
numatoma Chicagoje ruošti 
Pabaltiečių demonstracijas bir
želio ištrėmimų sukakčiai. 
Lietuvių ir latvių jaunimas yra 

Gegužės 1 — Nelės ir Arvydo 
Paltinų koncertas Chicagoje 
Jaunimo centre. 

Gegužės 7 — Toronto Lie
tuvių Dramos sambūrio spek
taklis Jaunimo centre Chica
goje. 

Gegužės 14-15 - ŠALFASS 
lietuvių sporto žaidynės 
Chicagoje. 

Gegužės 22 — Estradines dai
nininkės Gintarės Jautakaitės 
koncertas Chicagoje. 

Gegužės 22 — Sekminės Atei
tininkų namuose, Chicagoje. 

Gegužės 24-29 Lietuvos Vals
tybinio Jaunimo teatro spektak
liai Chicagoje. 

Gegužės 27-28 Poezijos 
dienos Jaunimo centre, Chicago
je. 

Gegužės 27-30 - JAV U S 
suvažiavimas Chicagoj*. 

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

Pabaltiečių jaunimo kongresą 
(Baltic Youth Congress - BYC) 
1981 metais įsteigė estų, latvių 
ir lietuvių kilmės jaunimas. Šis 
kongresas duoda progos 
pabaltiečių studentiškam (ir 
šiek tiek vyresniam) jaunimui 
sueiti ir diskutuoti juos bendrai 
liečiančias temas bei jungtis į 
bendrą veiklą per visa platų 
pasaulį . Tai įvyksta per 
paskaitas kultūrinėm ir poli
t inėm temom per šiuos 
kongresus bei bendradarbiau
jant įvairiuose renginiuose. 

Pagrindinis Kongresas suva
žiavimas yra keturių dienų 
stovykla, ruošiama kas vasarą 
skirtingose pabaltiečių stovyk
lavietėse Šiaurės Amerikoje. 
Šių metų stovykla vyks rug
pjūčio 11-14. ukrainiečių sto
vyklavietėje netoli nuo Jim 
Thorpe miestelio, Pennsylva-
nijoje. Tai duos progos glaudžiai 
pabendrauti ir su ukrainiečiais. 

BYC skatina aktyvaus jauni
mo bendradarbiavimą įvairiose 
tautinėse grupėse ir taip pat 
duoda progos pasidal int i 
įvairiom politinės akcijos min
tim. Ši stovykla, kaip tik pri
traukia jaunimą kuris gal ir 
nekalba estiškai, latviškai ar 
lietuviškai, bet kuris nori 
įsijungti į savo tautinę veiklą. 
Visa programa ir paskaitos yra 
anglų kalba. Per eilę metų, yra 
dalyvavę daug žymių paskaiti
ninkų, politikų ir disidentų. 

Kiekvienais metais yra ruo
šiamas vakaras per kurį yra 
pagerbiami pabaltiečiai, nusi
pelnę savo visuomenėse. Šįmet 
jis įvyks balandžio 23 d. Estų 
namuose New Y'orke. Šiais 
metais bus pagerbt i šie 
lietuviai: Gintaras Grušas, 
buvęs PLJS pirmininkas iš 
Kalifornijos, ir Ix>reta Stukienė, 
aktyvi vyčių veikėja iš New 
Jersey. Baltic Y'outh Congress 
valdyboje yra Rima Šilėnaitė iš 
Washington, D.C. — iždininkė 
ir Gytis Barzdukas iš Michigano 
— lietuviško jaunimo renginių 
organizatorius. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 16 d. 

VIENERI METAI BE 
DR. ONOS 

VAŠKEVIČIŪTĖS 
Laikas yra reliatyvus. Kai 

lauki, jis vėžio žingsniu slenka, 
o kai nelauki, skrieja žaibu. 
Rodos, dar taip neseniai, lyg 
vakar mums brangūs ir mieli 
asmenys dar buvo mūsų tarpe, 
o visgi, štai, praėjo jau metai, 
kai j ie amžinybėje. Anot 
romėnų poeto Lukrecijaus žo
džių: „nemirtinga mirtis nusi
nešė naują mirtingą gyvybę" — 
dr. Oną Vaškevičiūtė. 

Apie mirtį yra daug gražių ir 
graudžių minčių įvairių tautų 
poetai sukūrę. Muzikai nuosta
biai jaudinančios muzikos pri
rašė, kurios graudūs akordai 
liūdnai nuteikia ir paliečia 
mūsų mirt ingųjų žmonių 
dvasinį pasaulį. 

Dažnai mes žiūrime į gyve
nimą kaip dovaną iš Kūrėjo 
rankų. Betgi patys mes ne
turime jokių nuopelnų, kad 
buvo mums suteikta galimybė 
gyventi. Ir kai ateina laikas 
anksčiau ar vėliau mirti, su
grįžti amžinybėn, iš kurios 
atėjome, neturime skųstis, nė 
dejuoti. Tai yra biologinė 
bū t inybė . Žmogus sugeba 
suprasti pačią materiją ir Visa
tos sąrangą. Bet pats žmogus 
savo pilnume gamtos mokslams 
nėra suprantamas: jis yra psi
chofizinė būtybė. Žmogaus 
kūnas yra paimtas iš ,.šiapus", 
bet žmogaus sielą sukūrė Galy
bė arba Išmintis iš „anapus". 
Todėl pagal šitokią sampratą 
žmogus miršta biologiškai, bet 
sociologiškai jis mūsų mintyse 
ir mūsų žemiško gyvenimo dva
siniuose darbuose gyvena. 
Socialinėje audroje žmogus pats 
ligi tam tikro laipsnio gali są
moningai nulemti vyksmo lo
giką. Bet tam reikalinga didelių 
užsimojimų ir plieninės valios. 
Šiuo atveju vieni mirtingieji 
turi daugiau psichinės energijos 
tuos pradus įgyvendinti, kiti 
mažiau. 

Prieš vienerius metus ba
landžio 17 d. mirusi dr. Ona 
Vaškevičiūtė savo gyvenimu 
šioje gyvųjų žmonių eisenoje 
paliko gražų ir prasmingą pa
vyzdį. P r i s imindamas jos 
žemiškoje kelionėje atliktus dar
bus, pabandysiu ją pagal savo 
pajėgumą šiame rašinyje 
įvertinti. 

Dr. Ona Vaškevičiūtė gimė 
Gaižiūnų kaime, Linkuvos 
valsčiuje, Šaulių apskrityje. 
1931 m. baigė Linkuvos gim
naziją. Tais pačiais metais pra
dėjo medicinos mokslus Kauno 
Vytauto D. universitete. Baigus 
studijas vertėsi medicinos gydy
tojos praktika Lietuvoje. Antro
jo pasaulinio karo audra jos 

A.a. dr. Ona Vaškevičiūtė 

gyvenimo likimą pasuko į JAV-
bes, Chicagos miestą. 

Dr. Ona Vaškevičiūtė buvo 
ateitininkų medikų korporacijos 
„Gajos" sąmoninga narė. Šios 
korporacijos šūkis „Gajus kūnas 
— budri dvasia". Šis šūkis žavi 
visus idealistus daktarus, kurių 
dvasinių polėkių nepavergė 
materialiniai malonumai. Dr. 
Ona Vaškevičiūtė žinoma kaip 
viena iš Amerikos lietuvių Vai
ko ugdymo draugijos (ALVUDo) 
steigėjų ir savo motinos Onos 
vasaros vaikų aikštelės or
ganizatorė. Ji šiuo savo atliktu 
darbu, steigdama savo motinos 
Onos vardu vaikų aikštelę, 
Chicagoje nuo 1962 m. paliko 
atmintiną pavyzdį širdyse visų 
tų jaunų žmonių, kurie toje 
aikštelėje praleido gražiausias 
savo jaunystės dienas. Sis jos 
kilnus ir prasmingas darbas 
pasilieka tauriu prisiminimu 
jos mirties metinių sukaktuvių 
proga. 

Mano išmanymu, gyvenimas 
žmogaus didžio ar menko, geni
jaus ar eilinio vertas tik tiek, 
kiek jis pasitarnavo tautai, savo 
artimui ir žmonijai. Šios žmo
gaus savybės sudaro vienintelę 
sąlygą išlikti, kaip dabar įpras
ta sakyti, „nemirtingam". O 
norint tokiu būti, nereikia 
didelių išradimų autorium tap
ti, nei pasaulio garso politiku 
garsėti ar scenoje sužibėjusiu 
artistu pasaulio mirtinguosius 
žavėti. Žmonijos gyvųjų žmonių 
eiseną sudaro ne vien tik gyve
nimo žvaigždės, bet labai didelę 
dalį sudaro tik reikalingi nežy
mūs epizodiniai žmonės, kurių 
ne vienas taip pat tampa nemir
tingu savo artimųjų ar globo
tinių širdyse. Šiuo atveju dr. 
Ona Vaškevičiūtė savo atliktais 
darbais, savo pasiaukojimu ser
gančių žmonių sveikatos gero
vei, savo motiniška meile savo 
giminėms ir artimiesiems, savo 
kaip gydytojos auka sergančiųjų 
žmonių skausmams sumažinti 
ir suteikti jiems šviesią viltį 
pasveikti, šitokiais savo darbais 

NERIN 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

L ie tuv iška i ka lban t iems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d. 

P i kn i kas Putname — liepos 24 d 

S t o v y k l a še imoms — liepos 24-30 d 

A n g l ų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d. 

S tuden tams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

I n fo rmac i j a i k re ip t i s : NERINGA. Rt 21, Putnam, 
Ct 06260. 

ji išliks kaip ryški ir spalvinga 
asmenybė mūsų šios žemiškos 
kelionės pakeleivingų žmonių 
gretose. 

Dr. Ona Vaškevičiūtė pilnu
tiniam žmogiškumui turėjo aiš
kią pasaulėžiūrą ir pagal ją 
veikė ir gyveno. Ji savo 
gyvenime labai darniai mokėjo 
sujungti tris didžiųjų idėjų sri
tis: mokslą, religiją ir lietuvybę. 
Šias tris idėjas ji grindė aukš
čiausiu tautiniame klausime 
autoritetu — tautine sąžine. Ji 
laimingu būdu sugebėjo religinį 
nusiteikimą, mokslo pažan
gumą ir sąmoningą tautinį 
idealizmą sujungti į darnią 
visumą ir šiuos tris dvasinius 
elementus pakelti į didžiųjų 
žmogaus dorybių rangą. Šitokio
mis dorybėmis išpuošusi savo 
asmenybę, ji žygiavo per sun
kias gyvenimo kliūtis ir siekė 
humaniškai bendradarbiauti su 
savo mokslo ir idėjos draugais. 

Šioje žemiškoje kelionėje tiek 
daug kelių ir keleivių. Kelių 
kryžminių ir tiesiųjų. Bet jie 
visi, lyg upių vagos, tekedamos 
į marių krantą, kas valandą 
artėja, skuba. Jie skuba nuosta
biu greičiu. Tačiau ateina lai
kas, kada jis sustoja prie mažo 
slenksčio. Tada nei iškilaus 
užrašo nebereikia, nei mąstymų 
gylių, nes pabaigoje visų kelių 
žmogų palydi tik sauja smilčių, 
pabertų į jo kapo angą. Ir čia 
vyksta ta žemiškoji tragedija, ta 
mistinio pasaulio sunkiai iš
aiškinama nežinomybė, kurioje 
yra paslėpta žmogaus baimė. O 
kai kurie filosofai ją vadina 
amžinybės gimtadieniu. Šia pro
ga man prisimena prancūzų 
gamtininko M. Fabre antkapyje 
įrašyti žodžiai: „Tie, kurie lai
komi mirusiais, tėra tik keliau
tojai, išvykę pirma mūsų. Mir
tis nėra visko pabaiga, o tik 
įžengimas į tobulą gyvenimą". 

Tą saulėtą 1987 m. balandžio 
20 d. palikome dr. O. Vaš-
kevičiūtės žemiškuosius 
palaikus Šv. Kazimiero kapinių 
lygumose. Nykūs ir susimąstę 
mes grįžome į savo namus. 

Tebūnie šie žodžiai ant jos 
kapo metinių proga vietoje 
puokštės gražių gėlių. 

Ign. Andrašiūnas 

M U S I J K O L O N U O S P r o f e s o r i u s Bostono kolegijoje. 

Nevrark, N.J. 
47 METAI „LIETUVOS 

ATSIMINIMŲ" RADIJUI! 

Jau eina 47-tieji metai, kai iš 
didžiosios New Yorko radijo 
stoties skrieja lietuviškas žodis 
ir daina į savo tautiečių namus. 
Tas žodis, lyg koks varpas, bel
džiasi į mūsų širdis ir prašosi 
būti išklausytas... 

Reikia nepaprastai daug 
ryžto, energijos, darbo ir 
ištvermės, kad per tiek metų tas 
darbas nenutrūktų! Tik didelė 
meilė savo gimtajai kalbai ir 
kultūrai įgalina žmogų per tiek 
metų visa tai puoselėti. Prog
ramos įkūrėjas ir direktorius 
prof. dr. Jokūbas Stukas įrodė, 
kad tai yra ne tik įmanoma, bet 

Violeta Rakauskaitė, kaunie
tė, daug dainavo per Lietuvos 
valstybinį radiją, dažnai pasi
rodydavo televizijoje. Koncer
tavo Sovietų Sąjungoje, Lenki
joje, Čekoslovakijoje. Išvažiavus 
iš Lietuvos, apsigyveno Vakarų 
Vokietijoje, o vėliau persikėlė 
gyventi į Angliją. Koncertavo 
Anglijoje, Italijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Kanadoje ir 
Amerikoje. Su vokiečių instru
mentinėmis grupėmis koncer
tavo Vokietijoje, Norvegijoje ir 
Ispanijoje. Ji yra įrašiusi 
keliolika populiarių plokštelių. 

Po programos šokiais rūpin
sis linksmasis akordeonistas 
Juozas Thomas-Tamašauskas. 
Kviečiami ir laukiami visi 
„Lietuvos Atsiminimų" radijo 
klausytojai ir bičiuliai! 

Lone Pine Sanctuary Brisbane galima ir kengūras pašerti. Daiva Ilginytė 
stebisi kengūras švelnumu. 

ir galima įvykdyti! 
Šiai ilgai ir neilinei veiklos 

sukakčiai atžymėti gegužės 1 d., 
sekmadienį, Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje ir 
salėje, Adams St. ir New York 
Ave. kampas, Nevvark, N.J. bus 
minėjimas. 11 vai. ryto bus 
atlaikytos iškilmingos Mišios už 
gyvus ir mirusius „Lietuvos 

Nuotr. Ritos Likanderytės 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Ieškoma Ms. M. Sutkus. Atsiliepti 
Atsiminimų'" radijo rėmėjus ir s , u 0 adre^.uj 
geradarius. 

Po Mišių salėje 1 vai. p.p. bus 
pietūs. Programą 2 vai. atliks 
pagarsėjusi solistė, prieš keletą 
metų atvykusi iš Lietuvos, 
Violeta Rakauskaitė-Štromienė, 
šiuo metu gyvenanti Bostone, 
kur jos vyras prof. dr \leksand-
ras Štromas yra visituojantis 

Pious Brazauskas 
Holy R o d i n a , 9 2 0 M o n t a n a St., 

N o r t h B e n d , Oregon 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

9:30- 10:00 
10:00- 10:15 

10:15- 11:00 

11:15- 12:00 

12:00-
1:30-

1:30 
2:15 

KVIEČIAME VISUOMENĘ DALYVAUTI 
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ 

REIKALŲ TARYBOS 

K O N F E R E N C I J O J E 
1988 m. balandžio mėn. 23-24 dienomis, Čikagoje 

Balzako Lietuvių Kultūros muziejuje 
6500 S. Pulaski Rd. 

Šeštadienis, balandžio 23 d . 
9:00 - 9:30 Registracija ir kava. 

Atidarymas ir sveikinimai. 
..Konferencijos reikalingumas ir reikšmė". 
Prof. Vytautas J. Černius. 
..Psichologiniai sveikas vyresniųjų amžius" 
Prof. Aldona A. Malcanaitė Grinienė. 
..Socialinės gerovės reikšmė Amerikoje 
europiečių kilmės gyventojams". 
Danguolė Valentinaitė. 
Pietūs. 
..Pasitenkinimas gyvenimu po Šešiasdešimt 
metų". 
Prof. Vytautas Černius. 
..Slaugymo namų administracija" 
Jonas Platakis. 
..Mediciniška apžvalga gerontologijos srityje". 
Dr. Antanas G. Razma — Plaučių ligų 
specialistas 
Dr. Vidas Nemickas — širdies ligų 
specialistas 
Dr. Arvydas Vanagūnas — Vidaus ligų 
specialistas 

7:00 vai. vak. Vaišės ir sveikinimai „SEKLYČIOJE" 
2715 W. 71 st St. 

Sekmadienis , balandžio 24 d . 
10:00 - 10:30 Registracija ir kava 

..Depresija ir savižudybė vyresniųjų tarpe". 
Prof. Romualdas Kriaučiūnas. 
Klausimai ir diskusijos. 
„Konferencijos santrauka ir siūlymai". 
Prof. Vytautas Černius. 
Pertrauka. 
..Konferentų išvados ir siūlymai Amerikos 
lietuvių socialinės gerovės srityje". 
Dr. Petras Kisielius ir Dr. Antanas Razma. 

2:00 vai. p.p. Uždarymas 

Mderatonus prof Vytautas Černius. 

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

2 banquet halls. 50-600 people. for vverJ-
dings. christenmgs. shovvers and other oc-
casions Lithuanian & American cuisme 
Low prices Free wedding cake; big park-
mg lot Information 599-2500. 

2:30- 3:15 

3:30- 5:30 

MARCiUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J- BUBNYS 
737-5168 

10:30- 11:15 

11:30- 12:00 
12:00- 12:30 

12:30- 12:45 
1:00- 2:00 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
Reikalingas 4 kambarių apšil
domas butas suaugusiam žmogui 
tarp Kedzie & Pulaski. Skambinti: 
778-0065. 

FOR RENT 
r - • ' - • • • • ! ! • — —II • 

Išnuomojamas 3 kamb. butas pirm. 
aukšte iš kiemo pusės, Marquette 
Parko apyl. Suaugusiems. Skambin
ti po 5 v.v. te l . : 925-6616. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas Mar-
quette Parke, 69 & Maplewood, su
augusiems, be gyvuliukų. Tel. : 
776-3668. 

HELP VVANTED 

• Doboy Wrapping Machine Operator 
• Pizza Maker 

Ask for Mike 7 am to 12 noon. 
• Clean up main man 
• Mechanic — Bodyman 

A»k for Paul 11 am — 9 pm. 
344-1900 

Mušt speak fluem Englisn 

Reikalinga nerūkanti moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moteą ir kartu gyventi 
VVestchester miestelyje 6 darbo dienos. 
Virimas ir lengva namų ruoša 150.00 j sav 
Nebūtina mokėti angliškai. Skambinti 12-6 
v v 562-5583. 

S A L E S / M A R K E T I N G M A N A G E R 
International N.Y.S.E. Listed Corp . 

Seeks 3 - 5 Men or VVomen 
Full or Part T ime 

Wi l l Tra in 
Call Mr. Nabi l Eiddine 4 5 2 - 6 4 7 0 

STEEL VVAREHOUSE 
NEEDS A GENERAL VVARE
HOUSE VVORKER AND A 
MAINTENANCE MECHANIC. 
FULL TIME. , 

SOME ENGUSH NEEDED. 

CROWN STEEL SALES 
3355 W. 31 st St. 

Chicago, I I . 

FOR SALE 

Naujiena! 
Didvyrius, Darių ir Girėną, prisiminti turime 
gražiai pagamintus ..T-shirts". 100% 
medvHnė, nesusitraukia; geiton: su juodais 
lakūnų atvaizdais. Dydžiai: maži. vid., 
dideli, ekstra-dideli. $10 + persiuntimas. 
Rašykite; Rasa, P. O. Box 132, Jackson. 
N.J. 08527. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208/2 VVest 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

REAL ESTATE 

H MLS KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL.-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 6 0 0 S. P u l a s k i 

767-0600 

OnMfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Sav. parduoda puikų, švarų, 3 
mieg. mūrinį namą arti 72 & 
Albany. Šeimos kamb., moderni 
vir tuvė ir IV2 auto. garažas. 
Skamb. vakarais: 925-3722. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
IPARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbajrorite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Sav. parduoda gerai išlaikytą29 m. mūrinį 
namą 3 mieg.. tikro medžio virtuvės spinte
lės, ąžuolinės grindys, kilimai, pilnai įreng
tas rūsys. Apšildomas dujomis. Centralinis 
vėsinimas. Naujas stogas, daug kitų priedų 
Chicago Lawn, 36 blokai į vakarus. T e l . 
582-9577. Kalbėt i l ie tuviškai . 

A 
Republic 
Realty. Inc. 

V A L D A P A Š K U S 
TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais 

499-2912 857-7187 

Hse. for sale by owner; mint condition. 
VVest of 67 & Pulaski area; IV2 story 
brick; 3 bedrms.. din. r m.; 4 rm. apt. 
pvt. entrance and finished English 
basement; all appliances: 2-car garage. 
Appt. call 284-2345. 

Ribotą laiką McKey & Poague nekiln. turto 
agentūra ims tik 5% komiso iš DRAUGO 
skaitytojų, kurie norės parduoti nuosavybes. Kar
tu ši agentūra siūlo savo pilną profesinį 
patarnavimą. Jau 98 metai kaip ji padeda 
lietuviams. Galima susikalbėti lietuviškai. Alex-
ander J. Mockus, VP & Manager. Skambinkite 
767-6655. 

McKey & Poague 
6610 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Oecks • Fioc & vVaii TMe 
• Alummum Sid>ng & Trim • Kitchei & 8aths 
• Masorry »Rec Rooms 
• Additions •lnsurance Repairs 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

I 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tei. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

H MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

I i 

file:///leksand-


JAV LB KULTŪROS TARYBOS VIII-JI PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas 
Menine programą atlieka 
aktorė RASA KAZLAS 
Los Angeles Vyrų Oktetas 

Globoja: LB Los Angeles Apylinkė 
Talkina LB Santa Monica Apylinkė LB Vakarų Apygarda 

*il II 
Maloniai visus kviečiame susitikt su mūsų 

kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą 

Gegužės 15 dieną. 
Sekmadieni, 12:00 vai. p.p. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Kalifornija 

Rengia: JAV LB Kultūros Taryba 

LIETUVIAI KONCERTE 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Lemont, 111. 
JAV prezidento ir Nancy Rea

gan kvietiniu dr. Juozas ir 
Aleksandra Kazickai vasario 28 
dieną dalyvavo Baltuosiuose 
rūmuose vykusiame koncerte 
„Salute to Broadway Shovvstop-
pers". Koncertas buvo filmuoja
mas vėlesniam transliavimui 
kovo mėnesį per PBS viešosios 
televizijos stotis. Koncertas 
praėjo iškilminga, bet kartu 
malonia ir draugiška nuotaika. 
Nancy Reagan atidarė koncertą 
gražiu sveikinimo žodžiu ir toli
mesnį jo vadovavimą perdavė 
muzikiniam direktoriui Marvin 
Hamlish. Koncertą atliko ži
nomi Broadway kompozitoriai ir 
aktoriai, dainininkai Pearl 
Bailey, Jerry Herman, Larry 
Kert, Judy Kuhn, Pamela 
Myers ir Jerry Orbach. Kon
certo metu skambėjo gražios 
sėkmingiausių Broadway pasta
tymų melodijos. 

Pokoncertinio priėmimo metu 
dr. Kazickas pokalby su prezi
dentu padėkojo jam už Vasario 
16-tosios proklamaciją, lie
čiančią Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės sukaktį ir nepri
klausomybės atstatymo svarbą. 
Dr. Kazickas ypač pabrėžė JAV 
prezidento vadovaujančios rolės 
reikšmę Lietuvos laisvės byloje. 
Iš laisvojo pasaulio vadų jis yra 
vienintelis, kurio balsas yra gir
dimas ir imamas dėmesin Sov. 
Sąjungos vadovų. „Prezidentas 
yra vilties spindulys ne tik lie
tuviams, bet ir visoms prislėg

toms ir pavergtoms plačiojo 
pasaulio tautoms", kalbėjo dr. 
Kazickas. Prezidentas Reagan 
atsakė, kad laisvės klausimas 
jam yra labai svarbus, kad jis 
darąs viską, kas yra galima, ir 
kad jis vertina dr. Kazicko iš
reikštą sentimentą. 

Atskirame pokalbyje su Nan
cy Reagan dr. Kazickas prašė ją 
papildomai pareikšti prezi
dentui visų lietuvių ir kitų 
pavergtųjų nuoširdžią padėką 
už jo tvirtus ir nuolatinius pa
reiškimus laisvės klausimu. 
„Laisvė, gerovė, taika ir laimė 
yra vertybės, kurios priklauso 
ne tik gyvenantiems Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje", pa
reiškė dr. Kazickas. Laike pri
ėmimo svečiai turėjo progą pa
vaikščioti po išpuoštus is
torinius kambarius. Baltieji 
rūmai neatrodė kaip muziejus, 
bet kaip elegantiški, jaukūs, 
pilni puikios nuotaikos namai. 
Koncerte dalyvavo apie 150 as
menų, pasižymėjusių meno, 
mokslo, verslo, politikos ir 
visuomeninėj veikloj. 

agč. 

Ateizmas, jeigu jis yra, būna 
pagimdomas nežinojimo ir 
puikybės, stipraus jausmo ir 
silpno proto, gero valgymo ir 
blogo gyvenimo. Tai visuome
nės liga, dorovės gadintojas. 

J. Collier 

NAUJAS BANDYMAS 
ĮSIGYTI NUOSAVYBĘ 

Jau keleri metai kalbama 
apie Lemonte esančią DeAn
dreis seminarijos žemę su pasta
tais ir koplyčia, nupirktą Lito 
bendrovės iš New Yorko, kurią 
veda V. Vebeliūnas. 

Ligi šiol esamus pastatus ir 15 
akrų žemės plotą keliais ban
dymais lietuvių organizacijoms 
nepavyko nupirkti. Lietuvių 
misijos centro korporacija ban
dė įsigyti nors koplyčią ir nedi
delę dalį pastatų lituanistinei 
mokyklai ir lietuviškiems 
reikalams, bet dėl atskyrimo 
nuo kitų pastatų išlaikymo 
kainos ir pirkimo kainos nesu
tarimų nepavyko. 

Pastatai su 15 akrų žemės 
plotu, tikimasi nupirkti už 
vieną milijoną dolerių. Tai yra 
tikrai geras pirkinys. 

Dabar susidarė nauja grupė 
profesionalų, kurie nepriklauso 
jokiai politinei grupei ar or
ganizacijai ir bando rasti ir įpa
reigoti 500 lietuvių šeimų, po 
100 dolerių metinį mokestį 

išlaikymui penkerius metus. 
Likusi dalis išlaidų būtų 
padengtos, parduodant dalis 
pastato prekybininkams,, pro
fesionalams ir iš įvairių nuoma
vimo ir vartojimo pajamų. 

Pirkimas bus daromas 
lietuvių misijos centro vardu ir 
todėl visos aukos ir įnašai galės 

būti nurašomi nuo valdžios 
mokesčių. 

Geriausias būdas rasti tas 
lietuvių šeimas ir individualius 
žmones, kurie domisi šiuo pirki
niu ir centro išvystymu, yra per 
asmeniškus kontaktus. Jeigu 
kiekvienas narys ras keturis ar 
penkis naujus narius, tai pro
jektas bus įgyvendintas per 
kelis mėnesius. 

Šio projekto iniciatoriai 
kviečia visus apžiūrėti DeAn
dreis seminarijos pastatus ir 
susipažinti su jais ir kitais lietu
viais, kurie^au yra pažadėję 

£ 3 midlcincl Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Savinas and I oan Associatinn Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 1=1 
E&UHOUSiC 

IfNDER 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOUR TOUft 
MO. COST 

U - * 8 2 $1.975 00 

VILNIUS 
OCPAMT ARBIVE MOSCOW MOSCO* HELSINKI 

USA MOSCOW VILNIUS HELSINKI NEWYO*K 
JUNE 14 JUNE15 JUNE17 JUNE 27 JUNE 28 2 

ITINERARY 
Moscow 10 Nights varnus, i 

U-M3 
L I - * » 4 

L I - S 8 5 

$1.975 00 

$1.975 00 

$1575 00 

JULY 12 JULY 13 JULY15 

AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 

S€PT 06 SEPT 07 SEPT 09 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 

JULY 26 

AUGUST » 

SEPT 20 

2 ishghts Moscomr. 10 "*ght» Vilrvu* 

2 Nights Moscow. 10 iights Vilnius 

2 Ntg+rts Mosco*. 10 Nights Vilnius 

1 N»gmHeis«r*i 

i rViî fit HMHnM 

1 N*g^* M*f#s*nfci 

Jei norite pasikviesti gimines i i Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės į mus, pasiusime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite „tollfree" arba rašykite: 

Baltic American Holidays Ine 
AOTVSONOF 

ROBERT J . ELLYN TRAVEL I N C . 
501 Fifth Avenue. New York. N.Y 10017 • (212)972-0200 

TOLL FREE 
1-800-835-6688 

aktyviai prisidėti r r ie šio 
projekto. 

Susirinkimas bus sekmadienį, 
balandžio 17 dieną, 1 vai. p.p. 
DeAndreis seminarijos patal
pose 127-toj gatvėj ir Archer 
Ave. Mišios bus ta sekmadienį 
DeAndreis koplyčioje 11 v. r. Po 
jų bus pastato apžiūrėjimas ir 
tada 1 v. p.p. punktualiai prasi
dės susirinkimas. 

R. P. P . 

Daina draugus gimdo, daina 
priešus tildo. 

Lietuvių patarlė 

BOB HOPE ŽYMUO 

Chicagos arkivyskupija įstei
gė fondą paremti mokyklas ir 
studijuojančius. Fondas vadi
nasi Big Shoulders. Telkiant 
lėšas fondas balandžio 20 d. 
ruošia vakarienę Hilton viešbu
ty. Šio banketo metu bus žy
meniu apdovanotas Bob Hope 
už paramą šiam fondui. 

PAGERBĖ DRĄSUOLĘ 

Chicagos miestas balandžio 6 
d. pagerbė Anne Claxton. kuri 
metėsi priešais šaudantį į poli
cininkus ir išgelbėjo sužeisto 
policininko gyvybe. Ji buvo ap
dovanota specialiu medaliu. 
Sužeistas policininkas Daniel 
Duffy jai reiškė padėką iš 
ligoninės. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ROMAS MALDŪNAS 
Mano mylimas vyras mirė 1988 m. kovo 14 d. ir 

buvo palaidotas kovo 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. 

Esu labai dėkinga kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, už a tnašautas gedulo Mišias, už 
nuoširdų pamokslą, už palydėjimą iki kapo duobės. 

Nuoširdus ačiū tarusiems atsisveikinimo žodžius: 
Ignui Andrašiūnui — Biržėnų klubo vardu, Vytautui 
Jasinevičiui — Respublikonų lygos vardu ir Lietuvos 
Vyčiams. 

Esu giliai dėkinga giminėms, draugams bei pažįs
tamiems gausiai su a.a. Romu atsisveikinusiems 
šermeninėje ir palydėjusiems į Amžinojo Poilsio vietą. 
Ačiū, ačiū už paguodos žodžius, šv. Mišių aukas, gėles, 
užuojautas raštu bei spaudoje ar mintimis prisi
minusiems mane giliame skausme. 

Ačiū sol. Algirdui Braziui už įspūdingą giedojimą. 
Nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams. 
Ypatingai nuoširdi padėka „Paramos" savi

ninkams ir bendradarbiams, kurie savo gerumu bei 
nuoširdumu palengvino mano skausmą; dr. Birutei 
Pumputienei, budėjusiai su manimi operacijų metu 
ir lengvinusiai mano sunkias valandas; Adai Visman-
tienei už visokeriopą pagalbą. Ačiū laidotuvių direk
toriui D. Petkui už tvarkingą patarnavimą. 

Visiems visiems dar kartą ačiū iš visos širdies. 

Liūdinti ž m o n a Liucija, dukra D a n u t ė ir 
sūnus Robe r t a s 

Mamytei 

A.tA. 
ANELEI BAJORIENEI 

Lietuvoje mirus, dukrą ALDONĄ MAŽULIENĘ ir 
sūnų FELIKSĄ BAJORĄ bei artimuosius užjaučiame 
ir liūdime kartu. 

Sonia Untulienė 
Olga Kačinskienė 
Tania U n tūly tė 

A.tA. 
broliui VLADUI, 

Kanadoje, mirus mūsų mielus prietelius VINCĄ ir 
VANDUTE SIMANAVIČIUS ir kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame. 

S. J. Grabauskai 
St. Ingaunis 
M. P Rodžiai 

Hot Springs, Ark. 

R. N. Sabaliūnai 
V. J. Šklėriai 
E. B Užemiai 

A.tA. 
v — 

EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ 
Gyveno Šiaurinėje Čikagos dalyje. 
Mirė 1988 m. balandžio 14 d., 12:50 vai. p.p. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Anna Jatis, Aldona 

Bridges su vyru Don ir Anastasia Taip pat pusseserės ir 
pusbroliai. 

Priklausė Susivienijimui Lietuvių Amerikoje. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, balandžio 16 d. nuo 6 iki 9 

v.v. ir sekmadienį, balandžio 17 d. nuo 2 iki 9 v.v. S. C. Lack 
& Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 18 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Povilas Ridikas. Tel. 737-1213. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 StM Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

t 
\ 
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x J o l i t a i K r i a u č e l i ū n a i t e i , 
į ve r t i nan t jos v i s u o m e n i n į 
darbą, pasižymėjusios l ie tuvės 
jaunuolės žymuo bus į te iktas 
balandžio 24 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose vyksiančiame 
Lietuvių respublikonų Illinois 
lygos metiniame banke te . Pa
gerbti bus ir ki t i nusipelnę lie
tuviai. Visuomenė kviečiama. 

x Šv . M. Mar i jo s G i m i m o 
p a r a p i j o s mokyklos Motinų 
klubo susir inkimas bus atei
nantį pirmadienį, balandžio 18 
d., 8 vai. vak. mokyklos salėje. 
I šį susir inkimą yra pakvies tas 
policijos reprezentantas , kur is 
kalbės apie narkot ikus ir jų 
kontrolę. Kviečia visas motinas 
į susir inkimą. atvykti ir pa
gilinti šią temą. 

x Kvieč ia v i s u s d a l y v a u t i 
balandžio 23 d. Šaulių namuose 
Brighton Parke 7:30 vai . vak. 
„Žilvičio" ir „Gijos" t au t in ių 
šokių grupių rengiamoje „Suba
tėlėje". Po šokių grupių pasiro
dymo bus šokiai, kurių muziką 
koordinuos L. Stankai t is . Bilie
tus j au galima įsigyti Vaznelių 
Gifts In te rna t iona l pa rduo
tuvėje Marquette Parke . 

x „ A u k š t a d v a r į " , V y t . 
A l a n t o d r a m ą , režisuotą rež. 
E) nos Dauguvietytės-Kuda-
b* nės ir rež. padėjėjos Aldo
nos Dargytės-Byszkievvicz, į 
Chicagą atveža Toronto „Ait
varas". Pastatymas bus gegužės 
7 d., šeštadienį, 6:30 v.v. Jau
n imo c e n t r e . B i l i e t a i j a u 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kit iems dokumentams, 
kurias galima tuojau a ts i imt i . 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western A ve., 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 3 . Tel . 
238-9787. 

(sk) 

x Dr . Kas ty t i s J u č a s , der 
matologas, šį sekmadienį , ba
landžio 17 d. nuo 10 vai. ryto iki 
3 v. p.p. Y M C A , 6 2 3 5 S. 
H o m a n Ave., praves profilak
tinį odos apžiūrėjmą t iks lu iš
aiškinti odos vėžį arba melano
mą. Apžiūrėjimas be mokesčio. 
Valandos pagal sus i t a r imą . 
S k a m b i n t i 778-7477 a r b a 
489-4441. 

(sk) 

x K a u n i e č i ų ir jų p r i e t e l i ų 
dėmes iu i ! Dalyvaujantys G. T. 
I N T E R N A T I O N A L e k s k u r 
sijoje nr. 8808.T rugpjūčio 15-31 
d. gali r inktis apsistoti Kaune , 
vietoj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių Įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su drauga is ir 
giminėmis. Šios ekskursi jos 
dalyviai ta ip pat p ra le i s 3 
dienas Olandijoje. Vietų skai
čius ribotas. Kreiptis: 10401 S. 
R o b e r t s Road , Pa lo s Hi l l s . IL 
60465. Tel.: (312) 430-7272. 

(sk) 

X A m e r i c a n T r a v e l S e r 
v ice B u r e a u praneša, kad 
vykstantieji j Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą, 
Pa l ang j . Panevėžį ir Kauną. 

i (sk.) 

x Iš Danijos į K a n a d o s Ha
mil toną! Liepos 3 d. Hamiltone 
Taut inių šokių šventės metu 
bus gera proga Danijoje gyve
nusiems susit ikti ir a tnauj in t i 
pažintis. Todėl Anderseno že
mės , , d a n a i " s k u b i a i at
siliepkite Aloyzui Bričkui, 1700 
Bloor Str . W. Apt. 712, Toron
to, Ont. MP6 4C3, Canada . Tel. 
1-416-762-6128. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau. 

(sk) 

x Ste l la Kau l ak i enė , Mari
jonų bendradarbių Chicagos ap-

'. skrit ies pirmininkė, su savo 
| valdyba kviečia visus narius 
i ateinantį trečiadienį, balandžio 

20 d., 1 vai. dalyvauti susi
r inkime Marijonų vienuolyno 
salėje, 6336 So. Kilbourn Ave. 
Visi nariai prašomi dalyvauti ir 
atsivesti tuos, kurie nariais 
norėtų būti . Po susirinkimo bus 
vaišės ir pabendraviams. 

x K o m p o z i t o r ė s G i e d r o s 
G u d a u s k i e n ė s sukurtos dainos 
„Svajonės" ir „Pagunda" yra 
sol. Nelės Paltinienės įdainuo
tos n a u j a i pasirodžiusioje 
kasetėje „Klajūnė aš esu". 
Pal t inų koncer tas Chicagoje 
rengiamas gegužės 1 d „Margu
t i s " kviečia visus atsilankyti. 

x Maironio l i tuanist inė mo
kyk la , esanti Lemonte, rengia 
Pavasario balių šeštadienį, ba
landžio 30 d., 6:30 vai. vak. St. 
Constant ine and Helen graikų 
ortodoksų parapijos salėje Palos 
Hills, 111. Šokiams gros „Žaros" 
o rkes t ras . Reik ia vietas iš 
anksto rezervuotis. 

x R o b e r t S. Bor is , Bloom- I 
field Hills, Mich., lietuviško žo-
džio noširdus rėmėjas, su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė visą šimtinę. R. S. Borį 
skelbiame garbės prenumera
t o r i u m , o už auką labai 
dėkojame. 

x P ig ia i p a r d u o d a m a lietu
viška enciklopedija. Skambinti 
vakarais tel . 312-434-4525. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s ultra mo
dernus 5 kamb., 2 mieg. „con-
do", Oak Lawn, IL. Skambinti: 
Algiui Liepinaič iui , P.A.V. 
R e a l t o r s 656-7400 arba 
447-0760. 

(sk) 

x K v i e č i a m e visus lietu
v ius susipažinti su planuojamu 
pasaulio Lietuvių Centru Le
monte. Kviečiame visus lietu
vius j u n g t i s į s teigimo ir 
pirkimo darbus. Projektas pirkti 
De Andreis seminarijos kom
plektą Lemonte j a u pasiūlytas. 
Sekmadienį, balandžio 17 d. šv. 
Mišios bus laikomos De Andreis 
koplyčioje 11 vai. ryto. Po Mišių 
bus visų patalpų apžiūrėjimas. 
Susir inkimas prasidės punktu
aliai 1 vai. p.p. Kelias į De An
dreis: Archer iki 127 St.; j 
vakarus iki Amber Shires iška
bos. Reikalui ki lus skambinti 
257-7114. 

(sk) 

x A k i n i a i s iun t imui į Lie
tuvą . Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 

i 71 Street, Chicago, 111. 60629. 
! Telefonas 778-6766. 

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

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
' Tel. 476-2882. Visų rūšių 

paminklai , žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x Ligos d r a u d i m a s atvyku

siems iš Lietuvos i r kitų kraštų. 
Kreipt is pas A. Lauraitį , A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x P e r k u au tomob i l i u s ir 
k i t a s p r e k e s jūsų giminėms 
Lie tuvo je . Tarpininkauju ne
brangiai. Pas i t ik r ink i t e . Lydė
siu pirmą grupę balandžio 24 d. 
Siunčiu siuntinius, kargo į Lie
tuvą. Parūpinu s t e reo , video 
aparatūrą . Giminėms iškviesti 
p a t a r n a v i m a s nemokamas . 
Skambinki te ry ta is 7-9 vai., 
vakara is iki 9 va i . ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašyki
te: R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. 
R o b e r t s , H i c k o r y Hills, 111. 
60457. 

(sk) 

x Korp! „ G i e d r o s " šv . Mi
šios bus sekmadienį, balandžio 
17 d., 10 vai. ryto Marijonų kop
lyčioje. Per pamaldas visus skai
tymus atliks pačios giedrinin-
kės. Priims naujas nares ir 
uždės kepuraites ir juosteles. Po 
pamaldų bus t r umpas susi
rinkimas ir bendri pusryčiai 
„Ramunės" res torane Mar-
quette Parke. 

x Rytoj, b a l a n d ž i o 17 d„ 
Š a u l i ų n a m ų salėje bus 
pranciškiečių seselių rėmėjų 
rengiama vakarienė. Dalyvaus 
iš Pittsburgho atvykusi ses. 
Felice Juciūtė, vadovaus kun. 
Antanas Švedas, MIC, meninę 
programą atliks muz. Juozo So-
daičio vadovaujamas šaulių Vy
tauto D. rinktinės moterų cho
relis. Visi kviečiami dalyvauti 
ir atsivesti savo svečius. Pradžia 
3:30 vai. p.p. 

x Šv. K r y ž i a u s l igoninėje 
Chicagos policija gegužės 5 d., 
ketvirtadienį, nuo 1:30 iki 3:30 
vai. p.p. paaiškins, kaip reikia 
kovoti SU kriminaliniais būriais 
ir kaip jų apsisaugoti. Norintieji 
dalyvauti prašomi iš anksto 
pasiskambinti tel . 471-5891. 

x Dėmesio! Je igu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. V i k t o r a s Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įver t ina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatus asmenys. J e i g u mes 
negal im p a r d u o t i : m e s ga l im 
p a t y s nupirkt i! 

(sk.) 

x Lie tuvos D u k t e r y s malo
niai kviečia į P a v a s a r j p 
p o k y l į ruošiamą lietuviškai 
labdarai paremti , įvyksiantį 
balandžio 30 d. J aun . centre. 
S ta l a i užsakomi ir f a n t a i 
priimami kasdien 10-2 vai. dr-
jos raštinėje, 2735 W. 71-je g. 
Tel. - 925-3211. 

(sk) 

x India — l ie tuvių ke l ionė , 
rugsėjo 17 - spalio 6, aplankant 
Singapūrą ir Honkongą. Kreip
tis į Birutę Zalatorienę, Travel 
Advisers, Inc. 1515 N. Har lem 
#110, Oak Park, 111. 60302, 
312-524-2244. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel . 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x NAMAMS P I R K T I PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 
x Amer ican Trave l Serv ice 

B u r e a u ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: A m e r i c a n 
Trave l Service B u r e a u , 9727 
S. Western Ave. , C h i c a g o , IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

x Lie tuvių r e s p u b l i k o n ų 
Illinois lygos me t in i s atžy-
mė j imų b a n k e t a s įvyks 
balandžio 24 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie Ave., 
Chicagoje. Dalyvavimo auka 15 
dol. asmeniui. Rezervacijoms 
kreiptis: N. Maskaliūnienė, tel. 
361-5128, arba V. Jasinevičius, 
tel. 9854905. Programoje: meni
nė dalis, pietūs, atžymėjimų 
įteikimai i r šokių muzika . 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti ir paremti lietuvių 
politinę veiklą. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Akt. Julija Aleksiūnaitė-Dantienė pasirodys Chicagoje. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
A K T O R E J U L I J A 

D A N T I E N Ė J A U N I M O 
C E N T R O S C E N O J E 

Švč. M. Marijos N e k a l t o 
P r a s i d ė j i m o seserų r ėmėjų 
met inė vakarienė balandžio 24 
d. J a u n i m o centre bus t ik ra i 
skani , nes ją paruoš gerai pažįs
t a m a šeimininkė Ona Norvilie
nė, o kepsniai prie kavos b u s 
namie kept i valdybos narių i r 
talkininkių. Takiau vakar ienėn 
r inksimės, paremiant seselių 
darbus ne t ik skaniai pasivai
šint i , pabendrauti , bet ypač 

x K A S O S 1988 m . in fo rma
c i n i s s u s i r i n k i m a s bus balan
džio 24 d., sekmadienį, 1 va i . 
p.p. J aun imo centro mažojoje 
salėje. Po susirinkimo pasivai-
šinimas. Visus narius ir KASOS 
veikla besidominčius kviečiame 
dalyvauti . 

K A S A 
(sk) 

x P r a l e i s k i t e s a v a i t ę P a 
l a n g o s p l iaže! Už nedidelę 
dėt inę kainą G. T. INTERNA
TIONAL birželio, liepos i r 
rugpjūčio mėn. ekskursijų daly
viai gali praleisti 7 dienas pri
vačiame kurorte Falangoje. Čia 
G i n t a r o muzie jus , B i r u t ė s 
ka lnas , 19 a. botanikos parkas . 
Čia palydėsite^saulę nuo gar
siojo Palangos tilto! K r e i p t i s : 
10401 S. R o b e r t s R o a d , P a l o s 
Hi l l s , IL 60465. Tel.: (312) 
430-7272. 

(sk) 

pasiklausyti viešnios iš Phila-
delphijos,rašytojos, aktorės, reži
sierės Julijos Dantienės, kuri 
l inksmins susir inkusius savo 
humorist ine kūryba. 

Julija pradėjo vaidinti savo 
jaunystėje, gyvendama Kempte-
ne / Vokietijoje, o atvykusi į 
VVaterbury, Conn., vaidino su 
ten įsikūrusia vaidintojų grupe. 
Vėliau, apsigyvenusi Chicagoje. 
priklausė Scenos darbuotojų są
jungai ir dalyvavo daugelyje jų 
statytų veikalų, kuriuos tada 
režisavo I. Tvirbutas, A. Rūkas, 
S. Pilka, A. Dikinis, Z. Kevalai-
tytė-Visockienė ir kiti. 

Julija Dantienė Chicagoje yra 
vadovavosi daugybei pobūvių, 
pokyliams ir ki t iems rengi
n i a m s bei da lyvavus i pro
gramose, kurias rengė Lietuvos 
dukterys, seselių rėmėjai, skau
t a i , a t e i t i n i n k a i , T a u t i n ė 
sąjunga, dzūkų, gydytojų drau-

x A m e r i c a n Trave l Serv ice 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus a tvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i skristi iš New Yorko 
ir Washingtono j Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, k u r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , Ch icago , EI. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. A n t a n a s R u b š y s , 

daugelio knygų autorius, bend
radarb iau jąs l a ik rašč iuose , 
Manhattan College religinių 
studijų vadovas, pakeltas j pro
fesoriaus rangą. Tai aukščiau
sias laipsnis aukštajame mok
sle. Profesoriaus at lyginimą 
gaus nuo šių metų rugsėo 1 d. 

— Kun. d r . Kornel i jus Buč
inys, OFM, vyriausias „Darbi
ninko", leidžiamo Brooklyne, 
N.Y., redaktorius, vedė prieš 
Velykas susikaupimo dienas 
Sun City, Ariz. Jis taip pa t 
dalyvavo Velykų šventėje i r 
pasakė gražų pamokslą. 

— J u o z a s Sablovsk is , 77 
me tų amž iaus , po i lgos 
parkinsono ligos mirė kovo 10 
d. Phoenixe, Ariz. Velionis buvo 
gimęs Žvyrių km., Skirsnemu
nės valsč., netoli Jurbarko. Su 
žmona Ona išaugino du sūnus 
ir keturias dukter is . Viena 
duktė gyvena Prescotte, Ar., 
sūnus Phoenixe, k i tas Chica
goje, kur jie visi anksčiau gyve
no. Nuliūdime liko žmona, du 
sūnūs, keturios dukterys ir de
šimt anūkų. Velionis buvo lie
tuvis evangelikas. 

— Doro thy P e t r u l y t ė Phoe-
nixo, Ariz., banke nuo kovo 28 
iki balandžio 1 d. buvo išstačiu-
si savo paruoštus ir išmargintus 
margučius. Ki ta tauč ia i j a i s 
stebėjosi, nes daugelis tokių ne
buvo matę. 

— L o s A n g e l e s Sv. Kazi
m i e r o parapijos bažnyčioje ga
vėnios rekolekcijas gražiai pra
vedė k u n . V y t a u t a s P ik tu rna iš 
Floridos. Rekolekcijų užbaigai 
D r a m o s s a m b ū r i s , v ad o 
vaujamas a k t . Pet ro Maželio, 
surengė sus ikaupimo rel iginę 
valandėlę. Muzikinę programą 
atliko sol. Vi ta Vilkienė, flei-
tistė K r i s t i n a Mickutė, akomp. 
Raimonda Apeikytė ir R imas 
Polikait is . Taip pa t šventėse 
gražiai pasirodė choras, vado
v a u j a m a s k o m p . B r o n i a u s 
Budriūno, solistai Antanas Poli
k a i t i s , R i m t a u t a s D a b š y s , 
J a n i n a Čekanausk ienė ir Vi ta 
Vilkienė. Klebonas kun . dr. 
Alg i rdas O l š a u s k a s v i s iems 
viešai padėkojo. 

ARGENTINOJE 

— Į M a r i j o n ų v i e n u o l y n o 
n o v i c i a t ą įstojo kovo 3 d. 
Rosario mies te Šv. Kazimiero 
parapijos 18 metų jaunuol is 
Gabriel Pazzoretti. Jo priėmimo 
į noviciatą iškilmėse dalyvavo 
jo tėvai , seneliai ir brolis, kur ie 
yra tos pačios Šv. Kazimiero pa
rapijos na r i a i . 

— L i e t u v i š k ą r a d i j o v a l a n 
dėlę d u k a r t u s per mėnesį per
duoda M a r t a Marinelli. J i turėjo 
per Radio Nacional pasikalbė
jimą su Claudia Makauska i t e 
ir k u n . Augus t inu Steigvilu iš 
Avellanedos. 

gijos ir kt. Julija Dantienė 
neatsisakydavo padėti visiems, 
kam tik jos pagalba buvo reika
linga ir kur t ik ją skatino lietu
viškas reikalas ir darbas. Daug 
kas prisimena Juliją, kaip nuo
stabią madų parodų komenta
torę, o ypač vedusią V-tosios 
taut inių šokių šventės pro
gramą, kur dalyvavo ir JAV 
prezidento žmona B. Ford. 

Gyvendama Lemonte, UI., J . 
Dantienė suorganizavo vai
dintojų grupę ir pat i pradėjo 
rašyti ir statyti veikalus, dau
giausia komedijas. Lemonte j i 
buvo lituanistinės mokyklos 
vedėja, tad rašė ir s ta tė vaidi
nimus ir vaikams. 

Kai išsikėlė į Puerto Rico, kur 
lietuvių beveik visai nebuvo, 
teatro srityje veikti negalėjo, ta i 
mėgino visais galimais būdais 
garsinti Lietuvą. Bažnyčioje 
buvo paminėta Baisiojo birželio 
įvykiai, kai bažnyčia buvo pilna 
turistų iš įvairių kraštų. Puer
to Rico Dantienė mokėsi tapy
bos ir per savo profesorių rado 
progą San J u a n televizijoje net 
pusę valandos rodyti Čiurlionio 
da rbus ir p a p a s a k o t i apie 
Lietuvą. Vieną kartą spaudoje 
per du puslapius buvo aprašy
mai ir nuotraukos apie Velykų 
papročius ir valgius Lietuvoje. 

Apsigyvenusi Philadelphijoje, 
Dantienė jau nuo pat pirmųjų 
dienų buvo jaunimo į t raukta į 
scenos darbą. J. Dantienė ne
galėjo atsispirti jaunimo norui 

„Gijos" tautiniu šokių grupė, vadovaujama Lidijos Ringi 
balandžio 23 d. Šaulių namuose Brighton Parke. 

įjaol rodys 

vaidint i . S u Philadelphijos jau
nimu y r a pas tač ius i keletą ko
medijų ir su savo grupe lankiu
si ir k i t u s l ietuvių te lk in ius . 
„Laisvės Žibur io" renginy New 
Yorke J . Dan t i enės vaidintojų 
grupė a t l iko sukur tą komediją 
„Prie d a n g a u s va r tų " ir pa t i 
skaitė savo humoristinę kūrybą, 
kuri pub l ika i labai pat iko. 

J. D a n t i e n ė j au y ra paraš ius i 
didesnį veikalą su šokiais i r 
muzika (muziką rašo Nijolė 
Bogutaitė-Dėdinienė), kurį žada 
s ta tyt i k i tą pavasarį . 

J. D a n t i e n ė aktyviai reiškiasi 
ir kitoje visuomeninėje veiklo
je. J i y r a L B valdybos na rė kul
t ū r i n i a m s r e i k a l a m s i r va
dovauja Philadelphijos Bend
ruomenės balso radijo valan
dėlei. 

Ši a k t y v i i r k ū r y b i n g a 
a s m e n y b ė P u t n a m o sese l ių 
r ėmė jų r u o š i a m o s m e t i n ė s 
vakar ienės proga a tneš m u m s 
sveiko ir re ikal ingo juoko. „Hu
moras m a n yra arčiausia i šir
dies", sako j i . Tad ir l auk iame 
išgirsti J. Dan t i enę Chicagoje, 
kad g a l ė t u m e nubrauk t i gal ir 
retai p a s m u s sužibusią juoko 
ašarą. Pakv ie t imus vakar ienėn 
dar g a l i m a įsigyti Vaznelių 
Gifts In te rna t iona l parduotuvė
je- A g n ė Kiž ienė 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

Chicago, IL 60629 
j e i . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 776MJ800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

i Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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