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Pabaiga 

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

Keturiasdešimt metų 
(1904-1944) 

Tomas Žemaitis 

Kultūrinis gyvenimas 
(Tęsinys) 

Pagausėjo dramos teatrų viso
je Lietuvoje. Tea t r in i s 
gyvenimas karo metu parodė di
džiausią judrumą, kokio nebuvo 
nei taikos laikais („Kūryba" 
1944, Nr. 6). Išaugo operetė (Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose). Šiuo 
metu, esant nepastovioms mate
rialinėms vertybėms, lietuvių 
tautoje st ipriau pasireiškė 
dvasinis alkis, kuriam paten
kinti tiek kūrėjai, t iek visuo
menė negailėjo darbo, jėgų, ryž
to ir savo menko uždarbio. Kū
rybą ir pažangą tarp kitų skati
no provincijoje įsisteigusi nauja 
organizacija — Lietuvių Meno ir 
Mokslo Centrai. 

Šie Centrai buvo įsikūrę Šiau
liuose, Panevėžy ir Telšiuose. 
Jie apėmė visą šiaurės Lietuvą. 
Kitose Lietuvos dalyse tokių 
Centrų nebuvo. Centrai apjungė 
visą lietuvių kultūrinę veiklą, 
nesiskirstant ideologinėmis ir 
politinėmis srovėmis. Praktika 
parodė, kad visuomeninėje — 
kultūrinėje srityje gali gražiai 
bendradarbiauti įvairių ideolo
gijų žmonės. 

Daugiausia veiklos parodė 
Šiaulių Mokslo ir Meno Cen
tras, įsikūręs 1942 m. pradžioje. 

Jis prisidėjo prieš Šiaulių 
muzikinio teatro įkūrimo, jo 
prieglobstyje įsikūrė operetė. 
Muzikos srity svarbus Centro 
darbas buvo kanklių studijos ir 
orkestro laikymas. (Įsisteigus 
miesto teatrui , Centras iš 
aktyvios teatrinės veiklos pasi
traukė). Centro darbas pasis
kirstęs sekcijomis. Dailininkų 
sekcija įsteigė dailės studiją. 
Pedagogų sekcija 1943 m. atida
rė suaugusių kursus. Buvo 
sudaryta tautinių šokių mėgėjų 
grupė. Centro nariams buvo nu
statytos tam tikros kvalifikaci
jos — kas pasireiškė mene, 
moksle ar bent jo populiarizaci-
joje. Provincijoje buvo steigiami 
Centro skyriai. Leido literatū
ros a lmanachą „Varpas". 

Mokslo ir Meno Centrai apė
mė tik šiaurinę Lietuvą. Kultū
rinio gyvenimo centrai visai 
Lietuvai buvo Vilnius ir Kau
nas. Čia veikė aukštosios mo
kyklos, Vilniuje Lietuvos Moks
lų akademija. Čia daugiausia 
buvo susipietę Lietuvos rašyto
jų dailininkų, muzikų, moksli
ninkų ir kitų kultūros veikėjų. 
Vilniuje ir Kaune kaupėsi 
laikraščių — žurnalų redakcijos, 
knygų leidyklos, spaustuvės. 

KATALIKAI PASAULYJE 

„Eikite į visą pasaulį" 
Vatikano spaudos salėje buvo 

pristatytas popiežiaus Jono Pau
liaus II apaštalinis laiškas Ki
jevo Rusijos „krikšto" tūks
tantmečio proga, prasidedantis 
žodžiais: „Euntes in Mundum" 
— „Eikite į visą pasaulį". Nau
jąjį Šv. Tėvo apaštalinį laišką 
žurnalistam pristatė Krikščio
nių Vienybės sekre tor ia to 
pirmininkas kardinolas Johan-
nes Willebrands, Rytų Bažnyčių 
Kongregacijos sekretorius arki
vyskupas Miroslav Marusyn ir 
Krikščionių Vienybės sekretori
ato sekretorius kun. Pierre 
Duprey. Apaštalinis laiškas 
„Euntes in Mundum" susideda 
iš šešių dalių: 1. Vienybė 
sakramentinėje malonėje, 2. 
Atėjus la iko p i lna tvei . . . 
(Gal.4.4), 3. Tikėjimas ir kul
t ū r a , 4. S iek ian t pilnos 
vienybės, 5. Bažnyčios vienybė 
ir Europos žemyno vienybė, ir 
6. Tūkstantmečio džiaugsmu 
suvienyti su Jėzaus Motina 
Marija. 

Kijevo Rusijos evangelizacija 

Apaštaliniame laiške „Eikite 
į visą pasaulį" Jonas Paulius n , 
apmąstęs išganančiąja krikšto 
paslaptį, trumpai žvelgia į Kije
vo Rusijos evangelizacijos 
istoriją. Čia jis pabrėžia, kad 
senoji Rusija, priimdama krikš
čionybę, paveldėjo Bizantijos 
Bažnyčios tradicijas, Bažnyčios, 
kuri dar tuo metu buvo pilnoje 
vienybėje su Romos Bažnyčia. 
Iškėlęs kul tūr in ius krikšto 
priėmimo nuopelnus Rytų 
slavų tautoms, Šv. Tėvas 
pažymi ekumeninio dialogo 
svarbą, s iek ian t pilnos 
krikščionių vienybės tarp visų 
Rusijos kunigaikščio Vladimiro 
krikšto paveldėtojų, ypač tarp 
stačiatikių ir katalikų. 

Sovietų ideologui 
pasiūlė „atostogas" 

Ligačiovas prarado partijos pasitikėjimą 

New Yorko kardinolas John O'Connor atvyksta trečiadienio vakare j Havanos katedrą laikyti 
šv. Mišių. Reuterio žinių pranešimu, po pamaldų kardinolas susitiko su Kubos diktatoriumi Fidel 
Castro ir kalbėjosi iki antros vlandos ryto jo rūmuose. Kardinolo vizitas Kuboje užtruko visą 
savaitę. 

Naujoji sutartis reikalinga 
papildymų 

Ekumeninė viltis 
Europa, rašo Jonas Paulius H, 

yra krikščioniška pačiomis savo 
šaknimis. Visų Europos tautų, 
tiek Rytų, tiek Vakarų, kultū
ra, net galvojimo būdas, teka iš 
to paties šaltinio. Apaštalini 
laišką Rusijos krikšto tūkstant
mečio proga Šv. Tėvas baigia, 
pažymėdamas, kad tūkstantme
čio jubiliejus ypač Rusijos sta
čiatikių Bažnyčiai yra didelė 
šventė. Šis, vienas ir svarbiau
sių evangelizacijos istorijos tarp
snių visai Bažnyčiai, teikia 
džiaugsmo ir atgaivina ekume
ninę viltį. Šį džiaugsmą ir šią 
viltį savo nuolatine globa ypač 
skatina Dievo Motina Marija, 
kurios dalyvavimą Bažnyčios is
torijoje giliai jaučia tiek 
katalikai, tiek stačiatikiai. 

Laiškas pasaulio 
bendruomenėm 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apaštalinis laiškas Kijevo Rusi
jos krikšto tūkstantmečio proga 
buvo išsiųstas viso pasaulio 
religinių bendruomenių vado
vam. Kaip žinoma, Šv. Tėvas 
yra pranešęs apie dviejų 
dokumentų paskelbimą Rusijos 
krikšto tūkstantmečio proga. 
Pirmasis skelbiamas čia. Antras 
popiežiaus apaštalinis laiškas, 
skirtas Ukrainos katalikų Baž
nyčiai, kaip buvo pranešta spau
dos konferencijoje, bus paskelb
tas vėliau. 

Krikščionybė Europos tautom 
atvėrė kelius siekti tiesos, siekti 
pažinimo ir savarankiško vysty
mosi. Taip ji tapo lemiančios 
reikšmės veiksniu kelyje j 
pažangą ir į humanistinę kul
tūrą, kuri yra labai svarbi kiek
vienos tautos ir valstybės gy
venime. 

VVashingtonas. — Senatorius 
Sam Nunn, kuris yra Ginkluo
tųjų pajėgų komiteto pirminin
kas, pasakė vakar, jog Senatas 
privalo prijungti papildymą prie 
vidutinio nuotolio sutarties, 
kad būtų aišku, jog ir ateityje 
būsimieji ginklai su nauja 
technologija būtų įskaityti į šią 
sutartį. Tokiam papildymui So
vietai ne turė tų priešint is . 
Senatorius mano, kad toks 
papildymas yra būtinas, nes 
reikalinga turėti precizišką ap
tarimą sutarties tekste. Tą 
papildymą turėtų pasirašyti abi 
pusės. 

Neišbaigtas sutarties teks tas 

Šie sen. Nunn reikalavimai 
nutęs sutarties ratifikavimą 
Senate. Yra žinoma, kad 
Reagano administracija nori, 
kad Senatas tą sutartį patvir
tintų dar prieš prezidento 
kelionę į Maskvą. Senatas 
pasirašytos vidutinio nuotolio 
sutarties patvirtinimą pradės 
svarstyti gegužės 9 d. Pagal tą 
susitarimą, visos vidutinio 
nuotolio ir trumpesniųjų distan
cijų raketos turi būti sunaikin
tos. 

Dviprasmiškumai laiške 

Kai sen. Nunn ir kiti minėto 
komiteto nariai iškėlė tas abejo
nes, tai Valstybės sekretorius G. 
Shultzas pateikė Sovietų Sąjun
gos Užsienio reikalų ministerio 
E. Shevardnadzes laišką, ku
riame yra konstatuojama Sovie
tų pozicija. Shevardnadzes laiš
ke rašoma, jog Sovietų Sąjunga 
supranta, kad tokie ginklai yra 
pagal tą susitarimą uždrausti ir 
iš Sovietų pusės. Draudžiama 
turėti vidutinio ir trumpesnių 
distancijų raketas, branduolines 
ir ne branduolines, aprūpintas 
ir naujais išradimais. Kai šis 
laiškas buvo gautas, tai Ad
ministracija ir Senato Užsienio 
reikalų komitetas sutiko su šia 
Sovietų interpretacija. Bet sen. 
Nunn sako, kad Shevardnadzes 
laiškas yra dviprasmiškas ir 
jame nieko nėra pasakyta apie 
raketas naudojamas žvalgybi
niams tikslams, kurios neturi 
sprogstamųjų dalių. 

, Kliūtys ratifikavimui 

Senator ius sako. kad 
vidutinio nuotolio ir trumpes
niųjų distancijų raketos, kurios 
nėra ginkluotos ir naudojamos 
žvalgybai, nėra įskaitytos į šį 
susitarimą. Ir Shevardnadzes 
laiške tai neminima. Senato 
daugumos vadas sen. Robert 
Byrd pareiškė, jog jis neleis tos 
sutarties svarstyti Senate, kol 
nebus išaiškinti visi naujai 
iškilę klausimai. 

Senato Žvalgybos komitetas, 
kuris baigė apklausinėjimus 
apie patikrinimo ir inspek
tavimo sąlygas sutarties tekste, 
kitą savaitę pradeda tyrinėji
mus ir apklausinėjimus būsi
mųjų ginklų reikalu. 

Sen. Robert Byrd, Senato daugumos 
vadas 

Administracija betgi yra 
susirūpinusi, kad su ta r t i s 
nebūtų varžoma naujais papil 
dymais, kurie re ika lau tų 
persvarstyti tą sutar t į su 
Sovietais iš naujo. Tačiau Ad
ministracijos pareigūnai 
pripažino, kad sudarant ką tik 
pasirašytą sutart į , nebuvo 
diskutuota naujosios technolo
gijos išradimai, kaip, pavyz
džiui, laserio panaudojimas. Tie 
klausimai iškilo dabar, kai 
senatoriai susipažino su šios 
sutarties tekstu. 

Gauta daug 
pogrindžio spaudos 

New Yorkas. — Iš Lietuvos 
Vakarus tik dabar pasiekė ne
mažas kiekis seniau išleistos 
lietuvių pogrindžio spaudos 
leidinių. Jų tarpe yra dešimt 
periodinio leidinio „Perspek
tyvos" numeriu — nuo trečiojo 
ligi penkioliktojo imtinai, kurie 
buvo išleisti 1978-79 metais. 
Visi gautieji leidinio „Per
spektyvos" numeriai, išskyrus 
du — devintąjį ir vienuoliktąjį 
— iki šiol dar nebuvo pasiekę 
Vakarus. Yra taip pat gauti keli 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vatikane popiežius Jonas 
Paulius II audiencijoje priėmė 
Švedijos liuteronų Bažnyčios 
primą arkivyskupą Werkstrom 
su Stockholmo vyskupu Branden
burgu. 

— Miami teisme Benjamin 
Linder šeima prieš Nikaragvos 
Contras užvedė bylą. Jis žuvo 
kovose, kai padėjo Sandinistų 
fronto linijose dirbdamas chemi
jos inžinieriaus darbą. Reika
lauja 50 mil. dolerių kompen
sacijos. 

— Washing*one sen. Albert 
Gore pranešė, kad jis sustabdo 
savo aktyvią rinkiminę propa
gandą būti kandidatu demokra
tų sąraše į prezidento postą. 

— Meksikoje Los Mochis 
mieste ginkluoti vyrai įsiveržė 
į banką apiplėšimo tikslu ir 
sulaikė 42 asmenis, kai polici
ja atvyko jų suimti. Penki asme
nys žuvo, 15 buvo sužeisti. 
Grobikai atsišaudydami išlaikė 
banke 24 valandas pagrobtuo
sius žmones. Plėšikai su trimis 
Raudonojo Kryžiaus tarnauto
jais pabėgo. Vėliau juos paleido, 
bet grobikai nebuvo suimti. 

— Washingtone Atstovų 
rūmai pratęsė nelegaliems 
Amerikos gyventojams datą 
užsiregistruoti iki lapkričio 30 
d. Nustatytoji gegužės 4 d. 
nebegalioja. 

— Iranui palanki organizacija 
pranešė, jog pagrobtąjį pulk. 
William Higgins perduos 
teismui, kuris bus teisiamas, 
kaip Amerikos šnipas. 

— Maniloje demonstravo 
maždaug 15,000 kairiųjų 
filipiniečių, kurie reikalavo, kad 
didžiosios plantacijos būtų išda
lintos bežemiams filipinams. 

— Washingtone paskirtasis 
teisėjas Gerhard A. Gesell nori, 
kad apkaltintųjų adm. John 
Poindexterio ir pulk. Oliver 
North Irano — Contras bylos 
teismas būtų pradėtas liepos 
mėnesį. Bet North advokatas 
sako, kad per tą laiką per
skaityti 900.000 puslapių, kurie 
liečia šią bylą, yra neįmanoma. 

Maskva. — Komunistų parti
jos viršūnėse antrasis parei
gūnas Yegoras Ligačiovas, po 
susiginčijimo su partijos vadu 
Michailu Gorbačiovu, neteko 
kai kurių savo pare;gų ir turėjo 
sumažinti savo įprastą veikią, 
sako Sovietų oficialūs asmenys. 
Kaip buvo rašyta „Drauge", 
Gorbačiovas ir Ligačiovas 
susirėmė Politbiuro posėdyje 
persitvarkymo klausimu Sovie
tų Sąjungoje. Šiuo metu 
Ligačiovas nebesireiškia savo 
pareigose kaip pagrindinis vir
šininkas Sovietų spaudai ir 
televizijai. Šį pasikeitimą pa
tvirtino du Maskvos redakto
riai, kurie pasakė, jog Liga
čiovas daugiau nebetikrina jų 
darbo. 

Nauji pranešimai sako, jog 
Politbiuras įsakė Ligačiovui 
išvykti atostogų. Jo pareigas, 
jam nesant, eina Aleksandr Ya-
kovlevas, kuris laikomas arti
miausiu Gorbačiovo sąjungi
ninku Politbiuro vadovybėje. 
Šie pranešimai dar nepatvirtin
ti. Ligačiovas trejus metus vado
vavo Komunistų partijos ideolo
giniams reikalams ir buvo 
vienas iš dviejų vyriausių pro
pagandos viršininkų, kuriam 
priklausė visa spauda ir 
televizija. Yakovlevas yra tas 
antrasis asmuo. Maskva pilna 
įvairių žinių ir gandų, bet aišku, 
kad susikirtimas buvo aštrus. 

Stiprėja Gorbačiovo pozicija 

Paprastai Gorbačiovas iš 
tokių susikirt imų iki šiol 
išeidavo laimėtoju. Atrodo, kad 
ir šį kartą jo laimė neapleido. 
Ligačiovas laikėsi senosios 
taktikos, kad pagerinimai ar 
persitvarkymai būtų daromi 
lėtai ir todėl vyriausybės 
biurokratijoje buvo rezistencija 
prieš Gorbačiovo greitas refor
mas. Daugel jo pastangų atgai
vinti Sovietų ekonomiją nebuvo 
vykdomos fabrikuose, kolcho
zuose ir kitur. 

Suima galią 
į savo rankas 

Maskva. — Baigiant laidą, 
gauta žinių, kad, kas buvo dar 
skelbiama kaip nepatvirtintos 
žinios, dabar jau yra patvirtin
tos iš kelių šaltinių. Politbiuro 
specialiame posėdyje antradienį 
buvo patvirtinta, kad Yegor 
Ligačiovas nebėra Gorbačiovo 
pavaduotoju — partijoje antruo
ju. Po didelių politinių ginčų, 
Politbiuras atleido Ligačiovą iš 
partijos ideologo pareigų. Polit-
biure jį užstojo tik KGB virši
ninkas Viktoras Čebrikovas. 
Bet čia jau yra keliamas ir 
Čebrikovo lojalumo klausimas 
Gorbačiovui. 

Šiame Politbiuro posėdyje 
labai s t ipr ia i Gorbačiovą 
palaikė ministeris pirmininkas 
Nikolai Ryžkovas. Politbiuras 
nubalsavo sumažinti Ligačiovo 
galią ir įsakė jam išvažiuoti 
dviem mėnesiam atostogų. 

Ligačiovo pašalinimas, jei taip 
jau galima išsireikšti, sustip
r ina Gorbačiovo kontrolę 
pačiose Politibiuro viršūnėse. 
Tai turėtų padėti ir jo progra
mai žemesniuose ešalonuose ir 
iš viso „perestroikoje", sam
protauja partijos oficialieji. 

Straipsnis, užstojas Staliną 

Įvykiai paaštrėjo, ka i 
„Sovietskaja Rossija" laik
raštyje pasirodė straipsnis, 
kuris gina Stalino valdymo lai
kotarpį ir kritikuoja Gorbačio
vo politiką, kuri esanti per daug 
liberali. Ligačiovas liepęs tą 
straipsnį atspausdinti tame 
laikraštyje. Straipsnis pasirodė 
tuo metu, kai Gorbačiovas buvo 
Jugoslavijoje, o Yakovlevas 
Mongolijoje. „Pravda" po to pa
rašė savo vedamąjį, kuriuo pa
smerkė to straipsnio atspausdi
nimą. 

Gorbačiovas, sukvietęs specia
lų Politbiuro posėdį, kuriame 
Ligačiovas nedalyvavęs. Ten 
Politbiuro nariai pasisakę už 
Gorbačiovo reformas ir nutarę 
suvaržyti „Sovietskaja Rossija" 
rdaktorių Valentiną M. Čikiną. 
Nepatvirt intomis žiniomis, 
Ligačiovas švelniai buvęs pa
peiktas. Sakoma, kad birželio 
mėnesio suvažiavime Gorbačio
vo pozicijos klausimas bus 
iškeltas ir bus norima galutinai 
palaidoti opoziciją Gorbačiovo 
reformoms. 

Laiškai už Gorbačiovą 

Paskutiniu metu Sovietų 
spaudoje pasirodė daug piliečių 
laiškų, kurie pasisako už 
Gorbačiovo vedamą liniją 
krašte. Šį antradienį „Pravda" 
atspausdino 38 žinomų rašytojų 
ir redaktorių laišką, kuriame jie 
gina perestroiką. Jų tarpe yra 
ir poetai Jevtušenko ir Vozne-
sensky. Įdomu, jog tą laišką 
pasirašė ir Anatolijus Ivanovas, 
kuris yra mėnesinio žurnalo 
„Molodaja Gvardija" redakto
r ius . J i s pasisakydavo už 
Ligačiovo liniją. Dar šio 
mėnesio to žurnalo numeryje 
yra atspausdintas panašus 
straipsnis prieš Grobačiovą, 
kaip ir ..Sovietskaja Rossija". 
Žurnalistai sako, jog 700,000 to 
žurnalo egzempliorių yra 
paruošti išsiuntimui, tačiau tai 
nedaroma, nes nežinoma kas 
bus rytoj. 

Maskviečiai atvirai kalba, 
kiek ilgai Ligačiovas ..atos
togaus" ir ar jis laiku sugrįš į 
Maskvą dalyvauti birželio par
tijos vadų suvažiavime. 

pogrindžio poezijos rinkiniai — 
Dailus Navas slapyvardžiu pasi
rašyti eilėraščiai ir anonimo 
eilėraščių rinkinys „Dienos be 
šviesos". Be to yra gauti doku
mentai „Parduotoji Lietuva" ir 
Vlado Andriukaičio prisimi
nimai „Kalti be kaltės". Jų data 
nėra pažymėta. 

— S e n a t a s nubalsavo 
išmokėti po 20,000 dol. tūkstan
čiams japonų, kurie karo metu 
buvo internuoti specialiose sto
vyklose Amerikoje. Priimtas 
įstatymas reikalauja, kad vy
riausybė atsiprašytų tuo metu 
internuotus japonus ir išmokė
tu paskirtus pinigus. 

KALENDORIUS 

Balandžio 23 d.: Šv. Jurgis, 
Anglijos Globėjas. Tolvaišą, 
Daugaudas, Patolė. 

Balandžio 24 d.: Fidelis, 
Doda, Grožvyda, Algirdas, Ve
ja, Kontrimas. 

Balandžio 25 d.: Morkus 
evangelistas. Melą, Tolmantas, 
Arėjas. p 

Balandžio 26 d.: Anakletas ir 
Marcelinas, Rimgaudas. Vilūne. 
Koributas. 

ORAS 

Saulė teka 6:00, leidžiasi 7:39. 
Temperatūra šeštadienį 50 1., 

sekmadienį 52 1., pirmadienį 54 
1., antradienį 58 1. 
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JUBILIEJUI BAIGIANTIS 
J O N A S KAVALIŪNAS 

Besiruošiant Lietuvos krikšto 
jubiliejui, išryškėjo savitas Lie
tuvos kelias j krikščionybę. Nuo 
kitų Europos t au tų jis skiriasi 
t r im ryškiais požiūriais. Pirma, 
Lietuvos kristianizacijos pra
džia yra susijusi ne su vienu 
valdovu, kaip kituose Europos 
kraštuose, o su t r imis , būtent: 
Mindaugu, jos pradininku, ir 
vėliau Jogaila ir Vytautu , Min
daugo pastangas atnaujinusių ir 
galut inai įvedusių Lietuvą į 
Europos krikščioniškųjų tautų 
ta rpą . An t ra , toje Europos 
krikščioniškoje šeimoje Lietuva 
yra jauniausia duktė, vėliausiai 
priėmusi krikščionybę, ir trečia 
— krikščioniškoji lietuvių tauta 
d a b a r už ima a v a n g a r d i n ę 
poziciją kovoj prieš sovietinį 
ateizmą. Tai Dovydo kovos prieš 
Galiotą vaidmuo. Laisvasis 
pasaulis reiškia už tai lietuvių 
tau ta i pagarbą, o mes patys 
didžiuojamės. 

Trys ryškūs momentai . Mes 
s k y r ė m e d a u g d ė m e s i o ir 
emocijų pirmajam momentui, 
Lietuvos krikščionybės pradžiai, 
nedrąs ia i , lyg pas iduodami 
m a ž a v e r t i š k u m o j a u s m u i , 
minėjome antrąjį momentą, 
kad, gindami laisvę, vėliausiai 
priėmėme krikštą, bet neretai 
išleidome iš akių dabart ies 
momentą, kad būtent dabartyje, 
ka i senosios krikščionijos tautos 
didele dalimi darosi krikščio
nybės vertybėms abejingos, tai 
lietuvių tauta, vėliausiai krikš
č ionybę p r i ė m u s i , dabar 
atkakl iausiai už savo krikščio
niškąjį t ikė j imą kovoja ir 
herojiškai aukojasi. 

Kai buvo siekiama Lietuvą 
pirma pavergti ir tik tada krikš
ty t i , lietuviai tokiems krikščio
nybės nešėjams pasipriešino ir 
savo laisvę gynė. Apgynę laisvę, 
priėmė ir krikščionybę iš savųjų 
valdovų rankų. 

Šiuo metu, kai, a tėmus Lietu
vai laisvę, siekiama išplėšti ir 
k r ikšč ion i šką j į t ikė j imą, 
lietuviai kovoja ir už laisvę, ir 
už tikėjimą. Kova tyli, bet kie
t a , nes čia kova už tau t inę ir 
religinę laisvę, už lietuviška 
būtį bei pačią egzistenciją. 

Tačiau ir mes. nors fiziškai ir 
toli nuo tautos kamieno, esame 
tos pačios lietuvių tautos vaikai. 
M u s sieja t a s p a t s tau tos 
l ikimas ir ta pati kova už laisvę 
ir egzistenciją. Todėl, švenčiant 
Lietuvos krikščionybės jubi
liejų, nuo pat pradžios buvo pa
brėžiamas reikalas glaudesnės 
jungt ies su kovojančia tau ta bei 
k a r t u reikalas atkreipt i laisvo
jo pasaulio dėmesį į Lietuvos da
bar t inę būklę. 

Jubiliejus ir iškėlė Lietuvos 
vardą bei išryškino jos padėtį 
ka ip joks kitas Lietuvos įvykis 
ligi šiolei. Tai įvyko pirmiausia 
popiežiaus Jono Paul iaus II 
dėka. Tuo pačiu metu , kai 
jub i l i e jus buvo švenč iamas 
Lietuvos sostinėje Vilniuje prie 
Šv. Kazimiero karsto, vado 
vaujant arkiv. Liudui Povi-
loniui, prie Šv. Petro karsto 
Romoje iškilmingiausioms pa
maldoms vadovavo pa ts Šv. Tė
vas , sukvietęs visų prie Šv. Sos
to akredi tuotų valstybių ir 
Europos vyskupų konferencijų 
atstovus, kad parodytų lietuvių 
t au ta i , kaip tą dieną pamoksle 
Šv. Tėvas pareiškė, „kaip giliai 
mes visi jaučiame bendrystę ir 

gerojo Dievulio globoje, bus 
patenkinta. Prašydama prisi
minti a.a. dr. Onute Vaškevičiū-
tę savo kilniuose darbuose, Liet. 
Kat. Religinei Šalpai skiriu 
2,000 dolerių. 

Su nuoširdumu, 
Vanda-Jonas Prunskiai". 

Tai j a u ne pirma Vandos 
P r u n s k i e n ė s (a.a. d r . O. 
Vaškevičiūtės jai asignuotos 
palikimo sumos) auka katalikiš
kų organizacijų institucijoms ir 
jų darbams. 

Perna i V. Prusnkienė 5,000 
Ateitininkų sendraugių vakaronėje. Iš k.: Jadvyga Damušienė, Lietuvių dol . p a s k y r ė ALRKF-JOS j a u -

Katalikų Religinei šalpai 2,000 dol. aukojusi Vandai Prunskienė ir auką n i m o S t o v y k l a i „ D a i n a v a " , 

į ve r t i ndama j o s t a r n a v i m ą 
lietuvybei išlaikyti vykdoma-

priėmusi Gintė Damušytė, LRKŠ direktoriaus pavaduotoja. 

KILNIAI DALINAMAS PALIKIMAS 
vienybę su jumis", nes ir pats 
„ k i e k v i e n ą d ieną maldoje 
l ankau jūsų t ė v y n ę " . Ati
darydamas savo paties pagei
davimu surengtą Lietuvos vi
duramžių istorijos specialistų 
suvažiavimą krikščionybės Lie
tuvon įvedimo klausimams sim
poziumo būdu nagrinėti, Šv. Tė
vas kalbėjo: „Kilnioji lietuvių 
tauta, brangi mano pirmatakams 
ir ypat ingai ar t ima mano šir
džiai, t u r i pagrindo didžiuotis 
savo praeities ir dabarties is
torija". Lietuvos vyskupams pa
rašė specialų ilgą laišką, su 
meile peržvelgdamas Lietuvos 
k r i k š č i o n y b ė s kel ią , o jo 
vertimą, padarytą septyniomis 
ka lbomis , išs iuntinėjo viso 
pasaul io vyskupams. Todėl 
nenuostabu, kad visur pasauly
je, kur t ik buvo rengiamas 
Lietuvos kr ikš to jubiliejaus 
minėjimas, vyskupai su dideliu 
pa lankumu jungėsi į šventę, 
savo pamoksluose solidarizuo
damiesi su dabartine Lietuvos 
nedalia ir skatindami maldas už 
Lietuvą. Buvo pasirašomos ir 
peticijos, kad būtų tikintiesiems 
grąžinama Vilniaus katedra, 
dabar paversta paveikslų galeri
ja, ir Šv. Kazimiero, Lietuvos 
globėjo, bažnyčia Vilniuje, da
bar paversta ateizmo muzie
jumi. 

Minėjimai, pradėti 1987 m. 
kovo 1 d. Melbourne, Australi
joje, ir Hamiltone, Kanadoje, 
vyko ligi gruodžio pradžios | 
Lietuvoje, visoje Europoje, Aust
ralijoje, Kanadoje, Pietų ir Šiau
rės Amer iko je . Vyko t iek 
didžiuosiuose l ie tuvių cen
truose, t iek ir visai mažuose. 
Tema visur ta pati — Lietuva, 
jos krikščionybė, praeityje ir 
dabar. P a t e n k a m a į vietos 
spaudą, radiją, televiziją. 

Jubiliejiniai ženklai, vėliavos, 
medaliai, apžvalginiai, literatū
r in ia i i r is tor iniai mokslo 
ve ika la i l ie tuvių ir anglų 
kalbomis iškilmių sudarytą 
įspūdį p r a t ę s ir pag i l i n s . 
Veikalų vaidmuo nesibaigs su 
jubiliejiniais metais. 

Krikščionybė tačiau nėra vien 
mokslas, bet ypač gyvenimas, 
nes apaštalo Pauliaus žodžiais 
„aš gyvenu, tačiau nebe aš, o 
gyvena manyje Kristus" (Gal 2, 
20). Todėl Lietuvos vyskupai, 
vadovau jami a rk iv . Liudo 
Povilonio, kvietė lietuvius atžy
mėti Lietuvos krikšto jubiliejų 
dvasinio a ts inauj in imo tri
mečiu: Gerosios Naujienos, 
Sąmoningo tikėjimo ir Gyvos 
krikščioniškos dvasios metais. 

Ir vėl didelė Vandos Prunskie- dol čekį su šiais žodžiais (kurie 
nės auka . Šį kar tą Lietuvių buvo perskaityti J.D.): „Ger-
Katalikų Religinei šalpai. Auka biamieji, keletai mėnesių praėjus 
buvo įteikta L.K.R. šalpos direk
toriaus kun. K. Pugevičiaus 
pavaduotojai Gintei Damušytei, 
balandžio 8 d. Jaunimo centre 
vykusioje Ateitininkų sendrau
gių vakaronėje. G. Damušytė 
buvo šios vakaronės paskai
tininke. 

Šia proga pasinaudodama. 
Vanda Prusnkienė, įteikė 2,000 

Išeivijos lietuviai, vadovaujami 
vysk. Pauliaus Baltakio, derino 
jubiliejinius darbus su Lietuvos 
vyskupais ir vedamąja mintimi, 
iškėlę didžiulę krikščionybės 
reikšmę lietuvių tautos istori
joje, kvietė į dvasinį atsinauji
nimą, solidarizuojantis su ko
vojančia tauta Lietuvoje, kur 
tikėjimas varžomas ir perse
kiojamas. 

Reikia juos remti , bet ir sem
tis stiprybės iš jų herojinės 
laikysenos. Lietuvos jaunimas 
veržiasi į kunigų seminariją, bet 
daugelis dėl režimo kliudymų 
negali patekt i ir ta ip t rūks ta 
kunigų. Ir išeivijoje labai trūks
ta dvasinio gyvenimo vadovų, 
kunigų ir vienuolių. Bet čia 
priežastis visai kita — jaunimas 
nesirenka dvasinio pašaukimo. 
Ar kalt int i jaunimą? O gal 
priežastis pačioje mūsų visuo
menėje? Juk kunigas neateina 
iš š a l i e s , o y r a savos ios 
visuomenės dal is , iš jos ji 
išauga. Dvasiniam pašaukimui 
kilti ir išaugti reikia t inkamos 
dirvos, atmosferos, noro aukotis. 
Jei daugiausia kalbėsime apie 
ekonominę gerovę, pelningą 
karjerą, ta i neteks stebėtis, kad 
jaunimas tuo keliu ir pasuks. O 
didžiosioms vertybėms, krikš
čioniškam tikėjimui ir pačiai 
l ie tuvybei i š l a i k y t i r e i k i a 
aukos, paties savęs aukos. 

Dvasinei atmosferai kurti bei 
apskritai dvasiniam atsinaujini
mui jau nemaža padaryta jubi
liejaus proga: nauji religiniai 
leidiniai, religiniai seminarai, 
pokalbiai, rekolekcijos, religinės 
programos jaunimui bei jų sto
vykloms. Pradėtą akciją reikia 
tęsti, pasauliečiams daugiau 
įsijungti. 

Dvasiniam a t s inau j in imui 
organizuoti ir lietuviškai pasto
racijai k o o r d i n u o t i vysk . 
Pau l iu s B a l t a k i s s t e i g i a 
Vyskupo Sielovados Tarybą, 
sudarytą iš kunigų, vienuolių ir 
pasauliečių. Reikia tikėtis, kad 
tai duos gerų vaisių. 

nuo a.a. dr. Onutės Vaškevičiū
tės mirties, gavau iš lietuvio 
advokato laišką, kuriame buvo 
pranešta, kad a.a, dr. Onutė 
paliko banke vieną sutaupų 
sąskaitą man. Perskaičiusi nus
tebau ir susimąsčiau — ką turiu 
daryti su tuo palikimu. Būdama 
gyva a.a. dr. Onutė nieko man 
apie tai neminėjo. 

Skambinau advokatui ir 
klausiu ką aš turiu daryti su 
palikimu. Advokatas atsako: 
„Ponia, tie pinigai teisiškai yra 

jūs". Nors teisiškai mano, bet 
mano vidaus balsas sakė, kad aš 
jų neuždirbau. Nutariau išda
linti lietuviškoms katalikiškoms 
organizacijoms. 

Tikiu, kad mano sprendimu 
a.a. dr. Onutės siela, būdama 

j ame da rbe , ypač j a u n i m o 
auklėjimo srityje. Taip pat, 
5,000 dol. auka V. Prunskienė 
parėmė ir Ateitininkų namus, 
Lemonte. Šie namai ta rnauja 
į v a i r i e m s l i e t u v i ų v e i k l o s 
reikalams. 

Dabar vėl dviejų tūkstančių 
auka institucijai, kuri at l ieka 
milžinišką darbą, ne tik šalpoje, 
Lietuvoje gyvenantiems ir įvai
rios pagalbos reikalingiems, bet 
ir Lietuvių Informacijos centro 
darbams, kurie egzistuoja tik 
L.R.K. šalpos biudžeto dėka. Ši 
V a n d o s P r u n s k i e n ė s a u k a 
L.R.K. šalpai rodo, kaip j i yra 
jautr i šiuo me tu specialios 
reikšmės uždavinį atliekančiai 
institucijai. 

Vanda Prunskienė y r a kau
niškė. Baigusi Kauno „Aušros" 
gimnaziją ir Pedagoginį Institu
tą Klaipėdoje (antrąją laidą). Po 
II-jo pasaulinio karo atvykusi į 
Ameriką. Gyvena Chicagoje su 

STAIGŪS POSŪKIAI LEMONTO 
LIETUVIŲ GYVENIME 

Praėjusio sekmadienio Le-
monto lietuvių misijos ir lie
tuvių centro De Andreis se
minar i jos pas t a tų įsigijimo 
iniciatorių susirinkimo spren
dimai gana tampriai liečia ir 
kaimynystėje e-ančius Ateiti
n inkų namus. ( entro ir misijos 
steigimo galimybės Ateitininkų 
namų padėčiai turi ir teigiamų 
ir neigiamų privalumų. 

Teigiamu privalumu reikia 
l a i ky t i n u m a t o m ą l ie tuvių 
gyventojų ir susibūrimų pa
gausėjimą. Lietuvių susibūrimų 
ar tumas , turėtų pagerint i Atei
t ininkų namų išnaudojimo gali
mybes, ypač t u r i n t mintyje 
namų dalininkų susirinkimo 
nu ta r t ą ir dabar t inės tarybos 
planuojamą salės padidinimą. 

Neigiamai, bent laikinai, atsi
lieps nuolatinių sekmadienio 
pamaldų nuomos netekimas. 
Taryba tad stengsis netektas 
pajamas padengti ki ta is būdais 
ir sumažinti išlaidų kiekį. Šiuo 
metu dar svarbiau pasidaro 
n a m ų i š la ikymo i š l a idoms 
padengti renginiai. Prašytume 
visus namų rėmėjus dar plačiau 
at idaryti savo pinigines. 

Atsilygindami už kalėdines 
korteles ir loterijos bil ietus, 90 
dol . pa ramos a t s i u n t ė dr. 
Augustinas Laucis, Mt. Olive, 
111., ir 50 dol. kun. Matas Čyvas 
Albany, NY. Jų aukos pri
rašomos prie namų dalininkų 
įnašų. Labai ačiū! 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:3Q, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu, straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

savo vyru chemiku J o n u Prun-
skiu. Abu jau pens in inka i , bet 
gyvi l ietuviškos bendruomenės 
nariai. N e visus lietuvius šiame 
kont inente (ir kituose), gal ima 
laikyti „gyvais", nes daugelis jų 
n e m a t o m i n e i l i e t u v i š k o s 
veiklos darbuose , nei aukų 
l apuose , nei p a r a m o j e dir

bant iems, kad ir labai didelės 
reikšmės, mūsų t au t in io gyve
nimo išlaikymo, darbuose i r 
siekiuose. Todėl asmenims, jau
čiant iems lietuviškojo darbo 
reikšmės pulsą ir pagal išgales 
jį remiantiems priklauso ir 
padėka ir pagarba. 

Jdv. D . 

> • 

Prelatas J. Prunskis, kun. J. Kidykas, S.J., 
muojas i su paskaitininke Ginte Damušytė. 

r dr. F. Kaunas po paskaitos Jaunimo centre infor 

loterijos bilietų šakneles, kad 
galėtumėte dalyvauti laimėjimų 
t raukime. 

Ateit ininkų namų taryba 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

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

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy . 30) 
Olympia Fieids, I I I . 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

4344)201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

6132 S. Kedzie A ve.. 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 

Te). 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL S0439 
Priklauso Palos Commumty Hospital ir 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T«l. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. UNAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2836 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 438-5586 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI ' 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanlan Plaza Court 
Tel . 925-8288 

Ofs. t e l . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 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 Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T e l . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv,. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

<M*. 735-4477; 
Rez. 248-0087; arba 248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St 
Tel. 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto t e l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

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. VILIJA R. KERELYTČ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropracttc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Kato. t e l . 471-330O; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 w . 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

2636 W. 71*t. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highvray 
Palos Helghts, 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 t e l . 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W. 7 1 S t ree t 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

2700 W. 43 St., T e l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

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



JCelias į šventuosius — 

PAL. JURGIS 
MATULAITIS 

Lūginės kaimas Suvalkijos 
lygumoje papuoštas Šešupės 
krantais, apžėlusiais senais me
džiais. Tais krantais mažas Jur
giukas Matulaitis ėjo į Mari
jampolę siekti mokslo, nors jo 
sveikata buvo nuo pat mažens 
nestipri. Pagaliau kaulų džiovos 
suluošinimas nugalėjo jo ga
bumus ir darbštumą. Jis liko tik 
savo brolio gyvulių ganytoju, 
lauko darbų darbininku, nepa
jėgiu, bet nereikalingu už
mokesčio. Tik Dievo Apvaizdos 
rūpesčiu tam silpnam ir liguis
tam jaunuoliui buvo skirta 
didelė misija žmonėms. Jį glo
bojo vyriausias brolis, paskui 
giminė, dar vėliau jau jis pats, 
gerų žmonių padedamas, siekė 
ne tik mokslų, bet ir krikščio
niškos tobulybės. 

Kai šiandien įsivaizduoji sun
kiai žengiantį iš Lūginės į Mari
jampolę mokytis ir siekti dides
nės šviesos, nors rusai tada 
Lietuvą, anot Baranausko, no
rėjo palikti ir tamsią ir juodą, 
tai tik dabar gali suprasti jau 
tada jo kelio pradžią į šventumo 
kalną, į altoriaus garbę, kitiems 
po jo gyvenantiems kančios ir iš
tvermės pavyzdį. Nors tada jau 
jis šlubavo ir kentė skausmus, 
bet tie skausmai jame užgrū
dino valią, pasitikėjimą Aukš
čiausia Galybe, kuri rūpinasi 
kiekvienu gyviu, juo labiau 
žmogumi, kuris savyje nešioja 
Dievo paveikslą ir panašumą. 

Lūginės kaimas sulaukė, kaip 
aštunto Matulaičių vaiko, net 
negalvodamas, kad jis iškels jų 
nežymią vietovę. Jis gimė 1871 
m. balandžio 13 d. Ir tuojau 
Marijampolės bažnyčioje buvo 
pakrikštytas Jurgio Boleslovo 
vardais. Šiandien kaip palai
mintasis, ateityje kaip šventasis 
jis tebus mums Jurgis Matulai
tis, kilęs iš mūsų tarpo, miręs 
mūsų mieste, palaidotas netoli 
savo tėviškės, garbinamas kaip 
Dievo išrinktasis visoje katali
kų Bažnyčioje. Jis visu savo 
gyvenimu, ypač kantrybe ir iš
tverme kančioje, noru kitiems 
tik gera daryti pasidarė švento 
gyvenimo pavyzdžiu visiems. 
Jau dabar ir ateityje jame bus 
pagarbintas Dievas, nes Dievas 
garbinamas savo šventuosiuose. 

KONGRESAS, SEIMAS, 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Konstatuoti ir spręsti? 

Rimties valandėlei 

TIK ŽEMĖJE GALIMA 
PASITAISYTI 

Kai skaitai jo užrašus, jo pa
ruoštus vienuoliams nuro
dymus, jo vedamąją mintį, 
kurią jis davė savo atnaujintai 
Marijonų vienuolijai ar savo 
įkurtai Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserims, negali 
nematyti to rūpesčio krikščio
nybe, Bažnyčia, Kristumi, kaip 
Bažnyčios įkūrėju, žmogumi, 
sekančiu ir turinčiu sekti Kris
tų. Prisimindamas jo mirties 
penkerių metų sukaktį prof. 
Pranas Dovydaitis jau pasakė: 
„Pradėt galvot apie tai, kad pir
masis Vilniaus vyskupas nepri
klausomais laikais ir Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos sutvar-
kytojas arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius, švento gyvenimo 
žmogus, būtų pr isk i r tas į 
palaimintųjų ir šventųjų 
skaičių, idant visa Lietuva 
galėtų jį turėt savo Globėju pas 
Aukščiausiąjį Viešpatį, su ku
riuo jo kilni siela dabar gyvena 
amžinojoj šviesoj ir laimėj" 
(Ark. J. Matulevičius, 165). 

Jis jau yra palaimintas. Ir 
lietuvių tauta tiek išeivijoje, 
tiek vergijoj gali jį garbinti kaip 
savo Globėją. Bet jo kelias yra 
į šventuosius, į altoriaus garbę, 
kad jis būtų garbinamas kaip 

pavyzdys visame pasaulyje. 
Šventumas jam jau nieko negali 
pridėti prie jo garbės ir laimės, 
kaip sako Dovydaitis, bet tai 
pridėtų mums, mūsų tautai ir 
visiems, kurie jį turi pažinti ir 
juo sekti. 

Šventieji kaip žvaigždės 
danguje žiba. Net gryna akimi 
matomi jų skirtingumai. Juo la
biau tuos skirtumus mato tie, 
kurie žvelgia į dangaus kūnus 
pro didžiulius teleskopus. Taip 
ir šventieji skirtingu žemės 
gyvenimu gyveno, bet jie šviečia 
savo tobulybe ir savo dorybėmis, 
savo gerais darbais vis kitiems 
žmonėms. Ir žmonės, kol žemėje 
gyvena, skirtingai galvoja, skir
tingai elgiasi, skirtingas kliūtis 
ir sunkumus turi nugalėti. 

Palaimintasis arkivyskupas 
Jurgis skyrėsi moderniškumu 
savo gyvenamame laike ir savo 
aplinkoje, bet jo meilė Kristui ir 
Bažnyčiai buvo tokia didelė, kad 
jis visa norėjo dėl Kristaus ati
duoti, kad Bažnyčioje būtų bent 
švaresnis kampelis ir tą 
kampelį juo, kaip kokiu sku
duru, išvalytų. 

Palaimintasis Jurgis Matulai
tis savo misiją žemėje jau atli
ko, savo gyvenimu ir darbais 
Dievui, Bažnyčiai, savo tautai ir 
žmonėms atidirbo. Dabar pri
klauso nuo mūsų, ar mes 
norime, kad jo garbė eitų toliau 
tuo keliu, kurio mes laukiame 
sau ir savo tautai, Bažnyčiai ir 
visam krikščioniškam pasau
liui. Reikia tik vieno stebuklo, 
kuris būtų įrodymas, kad" juo 
kaip įrankiu Dievas veikia 
žmonėse. Reikia melsti Dievo, 
kad jis savo tarną, kuris kantriai 
savo misiją šioje žemėje prieš 61 
metus užbaigė, parodytų žmo
nėms kaip savo tikrąjį paveikslą 
ir sektiną pavyzdį. Kartu reikia 
melstis ir savo nelaimėse, savo 
artimųjų skausmuose, ligose ir 
nepasisekimuose. Palaimintasis 
Jurgis gali būti tarpininkas 
tarp žmonių ir Dievo, tarp 
žmonių nelaimių ir Dievo visa
galybės. Savo galią Dievas gali 
parodyti. Ir Kristus prieš savo 
mirtį sakė, kad akmenys šauk
tų, jei nešauktų Dievo vaikai. 
Juo labiau šventieji gali padėti 
žemėje likusiems. 

Pal. Jurgio Matulaičio gi
mimo dieną, nors ji jau yra pra
ėjusi, reikia prisiminti jo kelyje 
į šventuosius. Korporacijos 
Giedros metinėje šventėje buvo 
parinkta pal. Jurgio užrašų ir 
pasiryžimo pačiam sau mintis: 
„Tik tada žmogus tikrą Dievo 
vaikų laisvę įsigyji, kada, 
išsinėręs iš savimeilės kailio, 
apsisiauti Kristaus dvasios ir 
malonės rūbu, kada, savęs ir šio 
pasaulio ir piktosios dvasios išsi
žadėjęs, pradedi įeiti, įsigilinti 
į Viešpatį Dievą... ir šio pasau
lio ankštutėlę gūštelę dvasia 
apleidęs, apsigyveni Aukščiau
siojo būstuose. Kaip tada pasi
daro protas aiškus, laisva 
dvasia, širdis plati ir atvira". 

Tai žodžiai, kurių laikosi ne 
tik katalikiška korporacija, bet 
jų laikėsi ir palaimintasis 
Jurgis Matulaitis. Jų turi 
laikytis kiekvienas, kuris nori 
sekti juo, ypač sekti jo mokytoju 
Jėzumi Kristumi. Tai kelias į 
šventumą. Bet jis dabar jau tik 
nuo mūsų priklauso — ar mes 
norime, kad mūsų tauta turėtų 
Globėją, kuris apimtų visą žmo
niją, visus krikščionis, visą 
Bažnyčią, kuriai ir mes 
priklausome. 

Pr. Gr. 

(Pabaiga) 
— Gal t rumpai apibrėžtu-

mėt, kaip šis spalvingas spek
taklis b u s pristatytas žiūro
vams? 

— Programos pranešėju pa
kviestas profesionalas artistas 
Arūnas Čiuberkis iš New 
Yorko. Spektaklio metu jis duos 
trumpas šokių reikšmės 
apybraižas. Išsamesnis šokių, 
žaidimų aptarimas bus 
išrašytas šventės leidinyje. 
Mėginsime mažinti oficialias ir 
neoficialias kalbas, kurios 
praėjusiose šventėse vargino ir 
žiūrovus ir šokėjus. 

— Kiek iš kokių kraštų ir 
kokių grupių turi te užsiregis
travusių dalyvauti? 

— Iš viso šventėje dalyvaus 53 
šokių grupės — 40 iš JAV, 5 iš 
Kanados, po dvi iš Argentinos 
ir Vakarų Vokietijos ir po vieną 
iš Australijos, Anglijos, Brazi
lijos ir Lenkijos. Kaip matote, 
sulėks ir suvažiuos šokėjai iš 
Australijos, Europos, Pietų 
Amerikos ir Šiaurės Amerikos 
kontinentų. 

VACYS ROCIŪNAS 

— K o k i a b u s šok ių 
m u z i k i n ė pa lyda? A r t ik 
o r k e s t r a s , a. ir choras? 

— Šventės šokių muzikinę 
palydą tvarko muzikas Jonas 
Govėdas. Jis diriguos specialiai 
šiam reikalui pasamdytą orkes
trą. Talkon jis yra pasikvietęs 
Toronto „Volungės" chorą, 
diriguojamą muzikės Dalios 
Viskontienės. Kai kuriems 
šokiams ir žaidimams yra rei
kalinga ir daina. 

— Kaip išsprendėte atskirų 
g r u p i ų sis temingą pa ren 
gimą bendram šokiui? Aišku, 
t u r ė s i t e ilgą g e n e r a l i n ę 
repetici ją. 

— Visa eile šokėjų grupių 
mokytojų dalyvavo praėjusių 
me tų lapkričio pabaigoje 
šventės šokių kursuose Hamil
tone . Ten daug k a s buvo 
išmokta. Salia kursų, visoms 
grupėms buvo išsiuntinėta ne 
t ik šokių aprašymo knygos, bet 
ir šokių atlikimo instrukcijos su 
salės grindinyje šokių ir šokėjų 

Palaimintasis arkiv. J u r g i s Matulaitis 

Gaivinantieji ašarų šaltiniai 
pagirdo sielą ir atleidžia 
suveržtą krūtinę. 

E. Tumienė 

Kas yra didvyriškumas? Tai 
dieviškos lemties atspindys 
žmogaus poelgiuose. 

N. Mirski 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

JUOZAS ŽYGAS 

6 
Pirmiausiai vyrai šoko statyti palapines, teisingiau 

„lapines" ar „šakines": kirto eglutes. Mūsų vieta gal 
specialiai buvo parinkta tarp jaunų eglučių. Vieną pusę 
apgenėja (reiškia, vidaus pusė), viršūnes suremia ir 
suriša. Padarę keletą tokių rėmų, permetė skersinius, 
viską apdėjo eglių šakomis, apačią apkasė sniegu ir 
baigta. „Lapinė" pastatyta — gyvenk ir dainuok. Atro
dė, mūsų vyrai jau buvo apmokyti, žinojo ką daro. 

Tokią „lapinę" ir man pastatė, reiškia štabas, 
sandėlys ir gyvenamosios patalpos po vienu stogu. 
Vieną kampą privertė jau anksčiau minėtu sprogs
tamųjų medžiagų, dinamito ir milinito. Pastarasis buvo 
paimtas iš lenkų, internuojant jų dalinius. Kiek tos me
džiagos ten buvo, tikrai nežinojau, girdėjau minint, kad 
apie 800 kg. Tai ir tvarka! Dėl vieno šovinio gali dangų 
su žeme maišyti, o tiek sprogstamosios medžiagos guli 
be jokio parašo ir be apsaugos. Statutai ir tai.-yklės gal 
temini šaudmenis, o ne sprogstamąsias medžiagas. 

Dažniausiai rašantieji apie bolševizmo metus vis 
mini netvarką. O aš manau, kad viskas buvo daroma 
planingai ir apgalvotai. Kaip jau minėjau, buvome 
nuvežti tarp jaunų eglučių. O kas būtų buvę, jeigu būtų 
nuvežę į suaugusį mišką? Kaip būtumėme pastatę 
„lapines"? Reiškia, buvo tie, kurie mumis „tėviškai" 
rūpinosi. Priedo prie to, netoliese buvo suaugę^ miškas, 
kuris buvo kertamas ir jame krūvos malkų. Visas klau-

išdėstymo brėžiniais. Lygiai 
taip pat buvo paruoštos ir 
išsiuntinėtos eilės šokių 
choreografijos „Video" juostos. 
Visa tai, tikimės, didžiai padės 
grupių mokytojams, ruošiant 
šokėjus šventiniam pasirody
mui. Rita ir Juozas Karasiejai, 
organizuodami ir siuntinėdami 
visą šią informacinę medžiagą, 
šalia savo kūrybinio įnašo atli
ko didžiulį techninį darbą. 

— Žvelgiant į ateitį, a r 
tokios šventės turėtų būti 
rengiamos tuo pat principu, 
ar, prisi taikant prie besikei
čiančių sąlygų, joms duoti 
skirtingą scenarijų? 

— Netrukus 8-ji šokių šventė 
liks praeityje, kultūros istorijai. 
Vienas, kitas, kaip ir jūs, jau 
žvelgiat pirmyn į devintąją. 
Žvelgiant visai be abejonės, kad 
tokia šventė po ketverių ar 
penkerių metų vėl turėtų ir 
galėtų įvykti. Iš tikrųjų Jūs 
teisus. Šokis yra tokia kultūros 
apraiška, kuri gali tęstis iš kar
tos į kartą, net atsisakius gim
tosios šokio kalbos. Šitokiai 
tąsai šiuo metu mes dar nepa
sirengę. Mūsų šokių aprašymai 
daugiausia tik lietuvių kalba. 
Šiaurės Amerikoje mes dar 
neturime nė minties tuos lietu
viškus šokių aprašymus versti 
į anglų kalbą, kad jauni mo
kytojai, silpniau ar visai 
nekalbą lietuviškai, galėtų tą 
šokį perprast i ir savuose 
rateliuose pastatyti. Tada lietu
viškų liaudies šokių medžiaga 
būtų prieinama ir angliškai kal
bančiam pasauliui. Šiek tiek 
medžiagos anglų kalba yra 
padaręs Vytautas Bielajus, 
išspausdindamas keletą lie
tuviškų šokių savo žurnale „Vil
ty" ir knygoje „The Lithuanian 
Dance". Bet tai tik maža dalelė 
mūsų didelio šokio kultūros 
lobyno. 

Keisti scenarijų mūsų 9-tai 
šokių šventei būtų problema
tiška. Iki šiol pasir inktas 
šventinis formatas yra 
parankus ir patogus tokio masto 
šokėjams, kokius mes turime. 
Šventės programos sudarymas 
ir atlikimas remiasi atskirais 
rateliais, kur šokis išmoksta
mas savuose namuose. Suradus 
ir suvežus tokį ratelių būrį ir 
juos tinkamai išdėsčius salės 
grindinyje — jau ir šventė. 
Manau, kad ir ateinančių šven
čių programos, diktuojamos tuo
laikinių sąlygų, turės likti ir 
toliau prie šokių ratelių 
sistemos. Žinoma, tai tik mano 

Senojo Testamento Kunigų 
knygoje aiškiai pasakyta: „Iš 
vandens gyvių šie yra leista 
valgyti: valgykite visus, kurie 
turi pelekus ir žvynus, nežiūrint 
ar jie būtų jūroje ar upėse ar 
tvenkiniuose... Taigi, kurie 
neturi pelekų ir žvynų, jūs 
biaurėsitės ir bodėsitės, neval
gysite jų mėsos... Visi, neturin
tieji pelekų ir žvynų, bus laiko
mi suteptais" (Kun. 11,9-12). 
Taigi žvejai tokias žuvis, kaip 
blogas, netinkamas maistui, at
mesdavo. O tokių žuvų Geneza-
reto ežere buvo gausu. Jos 
panašios į ungurius, lynus ar 
vėgėles. Padarius atranką, ge
rosios žuvys sudedamos į pin
tines, krepšius, o blogosios 
paliekamos krante paukščių ar 
net ir vargšų naudai, kurie 
nepaisydavo draudžiamųjų 
nuostatų ir mielai tokiomis 
žuvimis maitindavosi. 

Tačiau Kristaus palyginimo 
esmė yra ne žuvų gaudymo bū
das, bet tas jų atrinkimas, 
išskyrimas gerųjų nuo blogųjų, 
kuris įvyks pasaulio pabaigoje, 
kai blogieji bus išskirti iš 
gerųjų, teisingųjų ir įmesti į 
bausmės vietą. 

Šį Kr is taus palyginimą 
Bažnyčios Tėvai įvairiai 

asmeniška nuomonė. Visos 
buvusios 7-nios šokių šventės 
repertuaro atžvilgiu vyko 
sklandžiai, nes visada šventinės 
programos dalims užpildyti gali
ma buvo parinkti Lietuvos 
choreografų sukomponuotus lie
tuviškus šokius. Jie įdomus, 
dažnai labai prisotinti senovine 
medžiaga. 

Ateityje ruošiant šokių šven
tes gal reiktų pagalvoti ir apie 
etnografinę programos dalį. 
Etnografinis šokis, senovinė 
daina populiarėja ne tik Lietu
voje, bet ir Amerikos žemėje. 
Visos 8-nios šokių šventės galėjo 
įvykti ir dėl to, kad turėjome 
eilę šokių mokytojų, kurie lietu
viško šokio pradžią gavo Lietu
voje. Jie šoko Lietuvoje, šoko 
Vokietijoje, su tokia pat nuotai
ka, atsidėjimu tęsė ir Šiaurės 
Amerikoje. Po 8-tos šventės, 
kiek iš jų drįs ryžtis pradėti 
9-tąją, kas ateis į pagalbą, kas 
stos jų vietoje? Aš galiu klausti, 
nes pats esu jų tarpe. 

Ačiū, Liudai, už pokalbį! 
Visi esame kviečiami ne tik į 
Tautinių šokių šventę, bet ir 
į Kultūros kongresą ir PLB 
seimą! 

aiškino. Šv. Jonas Krizostomas 
sako, kad raugės arba piktžolės 
kviečiuose reiškia Bažnyčioje 
esančius heretikus, o blogos 
žuvys — tai tie, kurie, pažinę 
tiesą, savo blogu gyvenimu yra 
neverti Dievo karalystės. Kiti 
didieji Bažnyčios teologai, kaip 
šv.Tomas Akvinietis , Ka-
jetanas, sako, kad piktžolės 
kviečiuose reiškia bloguosius 
visame pasaulyje, o blogosios 
žuvys yra tie blogieji, kurie 
mišriai su geraisiais yra 
pačioje Bažnyčioje, tame 
Evangelijos tinkle, kuris už
griebia visus. 

Abiejų palyginimų — tiek apie 
piktžoles kviečiuose, tiek apie 
žuvis sugautas tinkle, — esmė 
yra ta, kad Dievo karalystėje , 
kol ji yra čia žemėje, bendrai ir 
mišriai yra gerieji ir blogieji. Jų 
išskyrimas bus tik pasaulio 
pabaigoje, kada, nupjovus 
kviečius, bus išskirtos piktžolės 
(raugės), sudegintos, o kviečiai 
sukrauti į kluonus. 

Lygiai ir tų sugautų žuvų 
išrūšiavimas paties Kristaus pa
sakymu bus tik pasaulio pabai
goje, kada dangaus angelai 
išrankios lyg tas blogas žuvis iš 
tarpo gerųjų ir įmes juos j pra
garo ugnį. 

Kristus šiam išskyrimui 
pasaulio pabaigoje panaudojo 
abu palyginimus: pjūties 
pabaigą ir žūklės užbaigimą. O 
pasaulyje, kaip dirvoje, auga 
greta ir gerieji ir blogieji 
augalai, kaip tinkle — gerosios 
ir blogosios žuvys. Gerųjų ir 
blogųjų išskyrimas bus pasaulio 
pabaigoje. Tą ypač norėjo 
pabrėžti Kristus savo palygini
muose apie kviečių dirvą ir apie 
žuvų tinklą. 

Čia pacituotini šv. Augustino 
gražūs šio palyginimo aiškinimo 
žodžiai: „Dabar blogieji yra 
toleruojami, neskiriami nuo 
gerųjų... Pirmiau vykdomas gai
lestingumas, vėliau teismas. 
Išskyrimas bus teisme. Dabar, 
kas yra geras, tetampa dar 
geresnis, kas blogas tepasitaiso. 
Dabar laikas atgailos, o ne 
ištarmės. Pakilkime virš 
žvejonės, kur džiaugsmas 
maišosi su ašaromis, į 
džiaugsmo valandą, kada bus 
surenkami gerieji, į ašaras, 
kada pasmerkiami blogieji" 
(Sermo 250,2; PL 38,col.il65>. 

J. V. 

Ypač aukštumose reikia, kad 
koja stovėtų tvirtai. 

E. Heilo 

simas išspręstas; miškas valdiškas, malkos valdiškos Ateina ir pusryčių laikas, tad vėl gauname šilto 
ir mes valdiški. Tad netrukus prie visų „lapinių" buvo vandens. Po „pusryčių" visi būriai išeina uždavinio 
krūvos malkų ir viduje linksmai pleškėjo laužai. Čia vykdymui. Uždavinys, pasirodo, yra tilto per Nerį sta-
gal ir buvo prasilenkta su Timošenkos „fronto saly- tyba. Visiems išėjus į darbus, atlikęs būtinus reikalus, 
m m i f i " ' frnnfo *r '' "ov"T" •— *"*"*" 1""*"~ pasiimu kastuvą ir nutariu, kad nėra ko ..ponaičiuko" gomis": fronte ar pafrontėje vargu kas leistų laužus. 
Bet Timošenka toli Maskvoje, o mes čia, prie Neries! 

Išvykstant visiems buvo išduotas „žygio davinys", 
o tas davinys susidėjo iš pakelio supresuotos žirnių 
košės, taip pat supresuotų „proso" kruopų ir džiovin
tos duonos. Vakarienei gavome karšto vandens. 
Džiovinta duona tai dar aiškesnis reikalas: pamirkius 
į tą vandenį galima graužti, bet ką su ta vadinama koše 
daryti...? O miške šalta, tik tiek gerai, kad miške nėra 
vėjo. 

„Lapinėse" vyrai labai susispaudę, tad nakčiai pas 
mane ateina mjr. F. Baleišis ir ltn. Alb. Pabedinskas 
(abu mirę ištrėmime). Turime kumpio, šoninės, atsi
randa ir „stipresnės", bandome kalbėti, bet kalba nesi
riša. Be to, nežinia, kas aplinkui vaikšto. Tad taisomės 
miegoti. Kieta, šalta... neina miegas. 

Pirmiausiai pašoka ltn. Pabedinskas ir sako: „Pas 

vaidinti. Keletą valandų padirbėjus ir „lapinę" gerokai 
sniegu užpylus, jautėsi darbo rezultatai. Iš vieno 
sunkvežimio šoferio gaunu gabalą brezento, tad 
tvarkausi guolį. Kažkas paaiškino, kad guoliui reikia 
tik mažiausias šakutes naudoti, o ne stagarus. Tad 
laiko turiu, o miškas pilnas eglišakių. 

Tos mano pastangos gal ir nevisai derinasi su Timo
šenkos potvarkiu, bet rezultatai matyti. Sniegas yra 
geras izoliatorius, tad sėdint prie laužo jau galima ir 
milinę atsisagstyti. 

Iš ryto ir vakare turėdavau nueiti į štabą, kur aukš
tieji vadai sėdėjo. Atrodė, kad miškuose yra ir daugiau 
dalinių, nes štabe buvo keletas pulkininku ir generolų, 
lietuvių ir rusų. Gal jie stovykloje ir nemiegojo, o 
važinėjo. Visame pasaulyje viršininkai yra viršininkai 

tave šalta, eisiu pas savo vyrus". Ir išeina. Po jo pana- ir generolai - generolai. Sovietiniai generolai gal net 
šiai išeina ir mrj. Baleišis - lieku vienas. įmetu dar daugiau „generoliški" už kitus. Jų „štabas" ne 
porą pliauskų į laužą, atsuku batus arčiau ugnies ir „lapinėje", o didžiulėje palapinėje, atrodė dvigubomis 
bandau užmigti. Miegas neina ir jokių linksmesnių sienomis, gal specialiai generolams, viduje geležinis 
minčių nėra... Staiga miške sustaugia vilkas, jam at- pečiukas ir karšta, kad net ausys raitosi. Gal jų ir mais-
siliepia kitas, o aš ne iš drąsiųjų. Tik žinau, kad vilkai tas nebuvo tik karštas vanduo, 
ugnies bijo. mano „lapinė" beveik stovyklos viduryje, Mano „lapinėje" sąlygoms pagerėjus, sugrįžta 
yra sargybos. „dezertyrai", kurie pereitą naktį mane paliko. Sako 

Pabundu jau gerokai sušalęs, laužas jau beveik ..pas vyrus" ankšta, negalima net apsiversti. Kai 
išblėsęs, tad tenka įmesti pliauskų ir pažarstyti, kad galima be pirštinių sėdėti ir papirosą sučiupinėti. tad 
geriau įsidegtų. Miške girdėtis žingsniai ir kalbos, nors ir šiokia tokia kalba rišasi. Atrodo, teks dar porą naktų 
dar tamsu, bet jau rytėja. Tad ir aš keliuos iš eglėšakių čia praleisti, 
guolio. Vaikštant ir trepsint vis šilčiau. f Bus daugiau* 
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HORIZONTAI 

NAUJOSIOS EPOCHOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS 

Su liepos 3 d. Hamiltono 
mieste, Kanadoje, įvykstančia 
VIII Laisvojo pasaulio lietuvių 
Tautinių šokių švente masinių 
švenčių tradicija jau įžengs j 
ketvirtąjį dešimtmetį. Pirmoji 
naujosios epochos lietuvių 
tautinių šokių šventė buvo 
suruošta 1957 m. birželio 30 d. 
Tarptaut iniame Amfiteatre, 
Chicagoje, metams praėjus po 
gerai pasisekiusios ir masinių 
švenčių reng imo tradiciją 
paskatinusios I JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventės. Tauti
nių šokių šventes rengti pradėjo 
ir iki šiol tebetęsia LB krašto 
valdybos, sudarydamos paskir
tus šventės rengimo komitetus 
su įvairiomis komisijomis. Šios 
skilties tikslas yra trumpai ap
žvelgti praėjusias Tautinių 
šokių šventes. 

I Taut inių šokių šventės 
rengimo komiteto ir repertuaro 
komisijos pirmininkas buvo 
prieš pat II pas. karą į Ameriką 
atvykęs Br. Shotas. Repertu
aro komisiją, parinkusių šven
tei reper tuarą , sudarė Br. 
Jameikienė, V. Radauskienė, 
Br. Shotas ir I. Šilingienė. 
Šventėje dalyvavo 650 suau
gusiųjų šokėjų ir 700 kata
likiškų pradžios mokyklų mo
kinių. Šventę pravedė J. Dauž-
vardienė. Dir igentas ir 
specialaus šventei sukurto 
maršo autorius Br. Jonušas. 
Leidinį redagavo J. Kreivėnas. 
Leidinyje šalia šventėje daly
vavusių grupių aprašymų ir 
dalyvių pavardžių buvo du geri 
jtraispniai — V. Radauskienės 
„Liaudies šok ia i " ir J . 
Vaičiūnienės „Mūsų tautinių 
šokių istoriniai bruožai". 

Šiandien, žvelgdami iš 30 m. 
perspektyvos į I Tautinių šokių 
šventę, jau drąsiai galime teigti, 
kad VIII Tautinių šokių šven
tėje šoks pirmojoje šventėje 
šokusiųjų sūnūs bei dukros, nes 
tautinis šokis mūsų visuome
nėje tebėra toks pat populiarus 
ir mėgiamas, koks buvo prieš 30 
metų. Iš kitos pusės žvelgiant, 
ryškiai matyti, kaip laikas nai
kina mūsų gretas. Šiandien 
gyvųjų tarpe nebėra I Tautinių 
šokių šventės dirigento muz. Br. 
Jonušo, leidinio redaktoriaus J. 
Kreivėno, abiejų straipsnių apie 
taut . šokius autorių — V. Ra
dauskienės ir J. Vaičiūnienės. 
Nebėra gyvųjų tarpe ir septynių 
I Taut. šokių šventės rengimo 
komiteto narių. Šventės leidinio 
oficialioji dalis ribojosi tik viena 
Chicagos miesto mero paskelbta 
proklamacija. 

J A U ATVYKSTA ŠOKĖJAI 
IŠ KITŲ ŠALIŲ 

H JAV ir Kanados lietuvių 
Tautinių šokių šventė įvyko 
1963 m. liepos 7 d. Tarptauti
niame Amfiteatre. Chicagoje. 
Šventės rengimo komiteto pir
mininkas Br. Nainys, progra
mos vadovas L. Sagys, pranešėja 
— viešnia iš Hollywoodo aktorė 
Rūta Kilmonytė-Lee. Leidinio 
redaktorius D. Bielskus, daili
ninkė V. Krištolaitytė. Šią 
šventę gerai išpopuliarino inž. 
J. Grabausko vadovaujama 
spaudos komisija. Pastebėtina, 
kad šios šventės rengime svar
bias pareigas užėmė trys inži
nieriai — Nainys, Bielskus ir 
Grabauskas. 

n Tautinių šokių šventėje 
dalyvavo 31 grupė su per tūks
tantį šokėjų. Publikos buvo 
pilnutėlis amfiteatras, talpinan
tis apie 7,500 žmonių. Šalia 
masės šokėjų atliekamų tauti
nių šokių svarbią atrakciją 
sudarė ir šventės pranešėja — 
filmų ir TV aktorė Rūta 
Kilmonytė. Labai santūrus ir iš 
ki tų i šs isk i r iant i s šventės 

leidinys, pagrindinį akcentą 
atiduodant ne šventės rengė
jams, bet jos dalyviams — šo
kėjams. 

Šalia kitko šiame leidinyje pa
minima, kad iš I Tautinių šokių 
šventės pelno Chicagoje buvo 
suruošti kursai naujiems šokių 
mokytojams paruošti ir iš 20 
buvusių kursantų šiuo metu 
šeši jau vadovauja šokėjų 
grupėms. Šiais kursais buvo 
paruoštas labai reikalingas 
prietiltis ateičiai. 

III JAV ir Kanados lietuvių 
Tautinių šokių šventė įvyko 
1968 — Lietuvos Laisvės kovų 
metų — liepos 7 d. Tarp
t au t in i ame Amfiteatre, 
Chicagoje. Šventės rengimo 
komiteto pirmininkas dr. L. 
Kr iauče l iūnas , programos 
vedėja mokyt. J. Matulaitienė iš 
New Yorko, dirigentas muz. J. 
Zdanius, pranešėja aktorė 
Aldona Eretaitė iš Europos, 
leidinio redaktor ius Vyt. 
Radžius, dailininkas T. Valius. 

Šventės garsas pasiekė 
amerikiečių spaudą. Išvakarėse 

dienraš t is „Chicago Daily. 
News" išspausdino kolumnisto 
Norman Ross straipsnį apie 
Lietuvą, jos istoriją, jos kančias 
okupacijoje ir kul tūr ines 
apraiškas išeivijoje, prie kurių 
priklauso ir būsimoji šokių 
šventė plačiai Chicagoje žino
mam Tarptautiniam amfiteatre. 

Jau iš vakaro padėjus vainiką 
prie Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo Jaunimo cent
ro sodelyje, Jaunimo centro di
džiojoje salėje dalyvaujant 
daugybei žmonių įvyko viešnios 
aktorės Aldonos Eretaitės pir
masis rečitalis Chicagoje, tal
kininkaujant aktoriui Leonui 
Barauskui ir specialiai į 
tautinių šokių šventę atvyku
siai Urugvajaus liet. šokėjų 
grupei. 

Rytojaus dieną III JAV ir 
Kanados lietuvių Tautinių 
šokių šventės programoje da
lyvavo 31 vyresniųjų šokėjų 
grupė ir 15 moksleivių vienetų. 
III Taut. šokių šventė paliko 
22,000 dol. gryno pelno ir dide
lę paskatą ateičiai toliau tęsti 
masinių švenčių tradiciją. Todėl 
nenusotabu, kad ir IV JAV ir 
Kanados lietuvių Tautinių 
šokių šventę suruošti Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė vėl 
pavedė dr. L. Kriaučeliūnui. 
Apie likusias tautinių šokių 
šventes parašysiu ki ta proga. 
Šiandien su liūdesiu tenka 
priminti, kad jau kuris metas, 
kai gyvųjų tarpe nebėra aktorės 
Aldonos Eretaitės, 1968 m. 
liepos 6 ir 7 d. pirmą ir 
paskutinį kartą pasirodžiusios 
Chicagos scenose, nebėra akt. L. 
Barausko, prie kurio paminklo 
Šv. Kazimiero kapinėse ne 
vienas sustojam, nebėra ir 
leidinio dailininko T. Valiaus, 
nebėra dirigento J. Zdaniaus. 
Kas gi suskaičiuos, kiek iš gy
vųjų tarpo išsiskyrė ir buvusių 
šokėjų. 

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETAS 
BALTIMORĖJ 

įvairių problemų. Mokėsi 
lenkiškai ir greit pramoko. Tą 
pastebėjo ir mokiniai. Jis moki
niams pasakė, kad lietuviai 
svetimom kalbom gabūs, o 
lenkai ne. Užgavo jų „hono-
rą", tad pašoko ir jie mokytis 
lietuviškai. Toje pat gimnazijoje 
jis dirbo ir bolševikmečiu. Vo-
kietmečiu dirbo Šviet imo 

vadyboje patarėju. Su Vilniumi 
ir vilniečiais buvo labai susi
gyvenęs. 1942 m. vedė vilnietę 
Veroniką Maminskaitę, moky
toją ir visuomenininke, kuri 
skatino ir rėmė visus jo darbus. 
Tai tokie maždaug solenizanto 
prisiminimai iš anų dienų. Baig-

(Nukelta į 6 psl.) 

Vlado Kulboko 80 metų sukakties minėjimo garbės stalas. Iš kairės; 
V. Dabušis, kun. V. Zakaras, V. Kulbokienė, VI. Kulbokas ir prel. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

M. Cibienė, M. 
J. Balkūnas. 

Panarienė, kun. 

Baltimorės lietuvių radijo 
valandėlė šiais metais mini 
40-ties metų sukaktį. Sakoma, 
kad Alberto Juškaus ir Kęstu
čio Laskausko vedama lietuvių 
radijo valandėlė Baltimorėje 
esanti seniausia iš visų tiek 
amerikietiškų, tiek etninių 
radijo programų. Ši sukaktis 
bus paminėta šeštadienį, 
balandžio 30 d., 7 vai. vak. 
Baltimorės Lietuvių namuose 
įvykstančiu Los Angeles 
lietuvių vyrų kvarteto koncer
tu. Kvartetui akompanuos pia
nistė R. Apeikytė. 

Radijo valandėlės vadovai, 
atsikviesdami kvartetą iš Los 
Angeles, imasi nemažos rizikos, 
nes Baltimorės lietuvių telkinys 
jau nebėra gausus. Tačiau 

LITERATŪROS 
DARBUOTOJO 

V. KULBOKO 80 METŲ 
SUKAKTIS 

Balandžio 8 d. Swedish Hou-
se restorane St. Petersburg 
Beach artimųjų draugų inicia
tyva surengta Vladui Kulbokui 
jo 80 metų sukakties minėjimas. 
Iniciatorių vardu minėjimą pra
dėjo ir jam vadovavo Pranas 
Stanelis. Pradiniame žodyje.?-
Stanelis pareiškė, kad keletas 
asmenų ėmėsi iniciatyvos gana 
skubotai sukviesti šį gražų 
būrelį V. Kulboko draugų bei 
pažįstamų paminėti jo 80 metų 
sukaktį. Minėjimas kuklus. Jis 
kuklus esą ne dėl to, kad nebū
tumėm įvertinę ir mažai žinoję 
jį, kaip kultūrininką ir literatą. 
Kad nebuvo surengtas pri
deramas platesnio masto pami
nėjimas, kaltas pats sukaktuvi
ninkas, kuris griežtai tam prie
šinosi. Tačiau ir šitoks riboto 
masto minėjimas neabejotinai 
praeis nuotaikinga bei jaukia 
nuotaika, palikdamas soleni-
zantui ir visiems dalyviams ma
lonius prisiminimus. 

Minėjimas pradėtas Šv. Kazi
miero misijos vadovo kun. V. 
Zakaro giliai prasminga, soleni-
zantui pritaikyta malda. 

Kun. V. Dabušis išsamiau 
supažindino pobūvio dalyvius su 
sukaktuvininko gyvenimu. Jis 
kondensuotu žodžiu išvardino 
V. Kulboko biografines žinias, 
visas jo parašytas knygas, kai 
kur ias prabėgomis dar 
paanalizuodamas, vaizdžiai 
aptarė jo darbuotę mūsų raš
tijoje ir labai įvert ino jo 
kruopštų, vertingą bei įdomų 
darbą. Kalbėtojas sveikino ju
biliatą šios sukakties proga ir 
dėkojo už didelį kultūrinį įnašą 
į skurdžias mūsų gyvenimo die
nas. Jo tylus būdas ir kruopštus 
darbas atliepiąs į prof. J. Bra
zaičio mintį: „Tremties lite
ratūra yra vienas kovojančios 
tautos ginklų tautiečiams stip
rinti ir draugams laimėti". 
Užbaigė visų vardu padėka bei 
pagarba sukaktuvininkui. Ka
dangi V. Kulboko jubiliejus 
sutampąs su Lietuvos krikšto 
jubiliejumi, kun. V. Dabušis dar 
įteikė solenizantui Lietuvos 
krikšto jubiliejaus medalį. 

Susipažinus su sukaktu
vininku V. Kulboku, jo garbei 

rengėjai tikisi, kad šiuo retu 
koncertu susidomėjimą parodys 
Washingtono, Philadelphijos ir 
jų apylinkėse gyvenantieji lietu
viai ir, kad jie bus šios retos 
muzikos šventės dalyviais. 

buvo keliamos šampano taurės, 
sugiedota „Ilgiausių metų" ir 
papietauta. 

Vaišių metu ėjo sveikinimai. 
Pirmutinis jubiliatą pasveikino 
L. Katalikų Mokslo akademijos 
St. Petersburgo židinio pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas. Jis 
sakė jaučiąsis labai kaltas, nes 
šis pobūvis turėjęs būt i 
Katalikų akademijos vardu, bet 
kaip kiti pobūviai neįvykę tuo 
vardu, taip ir šis. Vis tik aka
demija turinti pripažinti, kad 
Kulbokas yra mums nusipelnęs. 
Papasakojo apie.šio židinio įsi-
steigimą St. Petersburge, kurio 
valdybos sekretore buvo V. Kul
bokienė ir apie 1982 m. čia 
įvykusį akademijos suvažia
vimą, vieną iš gražiausių 
buvusių Amerikoje. Tas su
važiavimas turėjo 30 paskaitų. 
Ir čia V. Kulboko buvo didelis 
nuopelnas. Išreiškė gilią padėką 
abiem Kulbokam už tą gražų 
įdėtą darbą. 

St. Petersburgo Lietuvių 
klubo pirmininkas A. Karnius 
atsiuntė į šį minėjimą sukaktu
vininkui V. Kulbokui sveiki
nimą, kurį perskaitė K. 
Gimžauskas. Lietuvių Bend
ruomenės vardu sveikino LB 
Floridos apygardos valdybos pir
mininkas A. Armalis. Savo var
du sukaktuvininką sveikino 
lituanistas Aleksas Vaškelis, 
iškeldamas, kad V. Kulbokas 
išeivijoje vienintelis rūpinąsis 
lietuvių literatūros kritikos 
istorija ir originaliai platinąs 
savo knygas pasiųsdamas 
dovanų visiems išeivijos rašy
tojams bei kitiems veltui iš
dalindamas. Mokytojavusi su 
sukaktuvininku drauge Pasva
ly T. Sekonienė papasakojo iš 
anų laikų prisiminimus ir 
pasveikino savo vardu. Pasvalio 
mokinė B. Juozapavičienė svei
kino V. Kulboką buv. Pasvalio 
mokinių vardu. Pr. Stanelis per
skaitė visų atsilankiusiųjų var
du sveikinimą ir su dalyvių pa
rašais įteikė solenizantui. LF 
atstovė J. Gerdvilienė sveikino 
Lietuvių Fondo vardu. Sveikino 
dar Br. Ginčauskas. Gauta svei
kinimų raštu ir iš paskirų 
asmenų. 

Kadangi abu Kulbokai labai 
susiję su Vilniumi ir tebe-
sisieloją tenykščiais reikalais, 
tarp kitų susirašinėja ir su 
tremtiniu vyskupu J. Stepo
navičium. Vyskupo laiškuose 
jiems buvo aprašyta praėjęs 
Vilniuje bei visoje Lietuvoje, 
Lietuvos krikšto minėjimas, o 
taip pat ir Maironio 125 m. 
gimimo sukakties minėjimas. 
Tad šia proga du laiškus per
skaitė K. Gimžauskas. 

Galop prabilo ir pats sukaktu
vininkas. Baigęs universitetą, 

jis nuvykęs į Švietimo mini
steriją prašyti vietos. Ten iš jo 
pareikalauta tautininkų reko
mendacijos. Kaip ateitininkas, 
metus praleido be darbo pas 
brolį ūkininką. Pagaliau su 
rekomendacija gavo vietą 
Plungės mokytojų seminarijoje 
ir gimnazijoje. Čia patyrė 
moksleivių ateitininkų skriau
dimą. 1934-1939 m. dirbo Pa
svalio komercinėje mokykloje. 
Šalia mokytojavimo, ruošė vai
dinimus, turėjo vyresniųjų ir 
jaunesniųjų literatų būrelius 
(vyresniesiems jis ir vadovavo), 
leido literatų laikraštėlį, vedė 
parodomąsias pamokas ir kt. Ir 
čia buvo skriaudžiami ateiti
ninkai. Su kitais vienminčiais 
mokytojais stengėsi juos ginti. 
1939 m. buvo iškeltas į atgautą 
Vilnių III gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoju. Lenkų kalbos 
nemokėjo, bet buvo gerai išlai
kęs rusų kalbos egzaminus. Mi
nisterijoj matyt pagalvojo: moka 
rusiškai, pataikys ir lenkiškai. 
Bet kur tau!... Lenkiukai ant 
lietuvių ir rusų kalbos lygiai 
ugnim spjauja. Turėjo su jais 

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 kelionės [ Lietuvą: 
1. Gegužės 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. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d.: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
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 S. 
Vtfestern Ave., Chicago, III. 60643. 

^ INTERNATIONAL M I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

UETUVOJE 

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 Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

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 

^ 

^ 

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 

Uetuva-15 d., ^ . įpfcRDU0"** S^žės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2.215.00. 
Lietuva 10 d.; Maskva 1 J į j \ ) 0 " f * 3 r a d a s 1 d • Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Of l f fRZl 95.00. 
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.. Maskvai d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., 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 

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 TEI_: (312) 430-7272 A. 
WE CAN SAVE YOU MONEY 

VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMIT CALL OR 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 
OUALITY SERVICE TO COMMUNITY 



MOTINIŠKUMO PRASMĖ 
IR UŽDAVINIAI 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 23 d. 

D. P E T R U T Y T Ė 

UCDAGGOJA 31 . SOt tNIENt , 6507 TBOY ST., CHICAGO, UJU 60629. TFJ.FF. (312; 925-5988 

PAMATAI 
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS ATKŪRIMUI 
RAMONĄ S T E P O N A V I Č I Ū T Ė 

Iš Bos tono gr įž tant 

Plunksna rankoje, sąsiuvinys 
ant kelių, žiūriu pro langą, kaip 
naktį mirkčioja pravažiuotų 
miestų švieselės ir galvoju apie 

Ramoną Steponavičiūtė, veikli lietu
vaitė, Lietuvių Fondo stipendininkė. 
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praėjusio savaitgalio nuotykius. 
Kokius įspūdžius parsivežu iš 
Lietuvių Fondo 25 m. sukakties 
minėjimo Bostone? 

Šis kraš to kampas, ypač 
Brock tonas , m a n gera i 
pažįstamas ir dažnai lankytas. 
Tačiau So. Bostono Lietuvių Pi
liečių namai man buvo naujie
na. Viską stebėjau svetimomis 
keliauninkės akimis. Bailiai 
žengiau pro duris, bet nejau
kumo jausmas ir visos abejonės 
tuoj pat dingo. Sutikusi tik 
šypsenas ir malonius sveiki
nimus, nusprendžiau, kad mano 
seniai susidaryta nuomonė tei
s inga: kur t ik p lač ia jame 
pasaulyje bekeliausi, lietuvių 
apsuptas rasi šeimos šilumą. Aš 
tokį jausmą jau buvau patyrusi 
užpernai išvykusi studijoms į 
Paryžių , k u r i a m e g r e i t a i 
suradau lietuvišką apylinkę. Iš 
pat pradžių bendri ryš ia i , 
susidomėjimai, „šaknys", kalba, 
širdies stygos dažnai suvirpa 
ta pačia pažįstama melodija. 

Dalyvavau praėjusių metų 
spalio 31d. Chicagoje surengta
me Lietuvių Fondo 15 m. sukak
ties pokylyje. Tad buvo labai 
įdomu dabar nuvykti į kitą 
koloniją panašiai progai. Ilga 
kelionė (matot, važiavau trauki
niu; vengiu skridimo — baimė 
ne lėktuvų, o kritimo iš padan
gės), bet ši kelionė ne veltui: la
gaminus prisikroviau naujais ir 
įvairiaspalviais prisiminimais 
— gana lengvi, manęs neapsun
kinantys, t a i juos mielai ve
žiausi namo. . 

Lietuvių F o n d o s u k a k t i e s 
šven tė 

Šventė tikrai žavinga: puikiai 
at l ikta programa; geri solistai, 
kurie nenutildomo plojimo ir 
„bravo" šaukimų kelis kar tus 
buvo grąžinti scenon. Gražiai 
padengtų stalų gausybė, apie 
juos buvo apsėdę entuziastingai 
nusiteikę bostoniškiai. Visokių 
skanumynų įvairumas! Matėsi, 
kiek rūpestingo triūso buvo 
įdėta Bostono Fondo atstovų: p. 
Bačansko, dr. Jansono, o ypač p. 
Viščinio bei kitų man nepažįs
tamų talkininkų, kad pasisektų 
ir linksmoji dalis, ir aukų 
rinkimo vajus. 

Nudžiugau i šg i rdus i , kad 
Lietuvių Fondo suka tuv in i s 
tikslas buvo pasiektas: ketvirtas 
mi l i jonas b u v o B o s t o n e 
užbaigtas ir pradėta kopti į 
aukštą penktojo milijono kalno 
viršūnę. Šiame material ist i
niame pasaulyje pinigai retai 
kada atveria žmogaus širdį, 
parodo jo sielos t ro šk imus , 
viltis, kilniausius būdo bruožus, 
bet šią sekmadienio popietę 
dalyvių dosnumas rėmė bendrų 
svajonių išpildymą. Amerikiečio 
rašytojo Henry Thoreau žo
džiais: „Nėra b rangaus laiko 
g a i š i n i m a s s t a t y t i p i l i s 
debesyse: jos pr iklauso pasa
kiškoje svajų migloje". Ateina 
laikas, tačiau, joms dėti akmeni
nius pamatus . Kiekviena Fon
dui paaukota didesnė suma — 
tai gintarinė plyta nepriklau
somos L ie tuvos a t k ū r i m u i ; 
kiekvienas nuoširdžiai paauko
tas centas y r a a k m e n u k a s , 
dedamas į laisvės a ts ta tymo 
mūrą. Ši a te i t is gal tolima, 
neaiški, bet kiekvienas lietuvis, 
liekas i š t ik imas ta i vilčiai, 
patvir t ina, kad šviesiausias 
žiburys t ik slypi po minėtos 
miglos apsiaustu. 

P a s i g e d a u j a u n i m o 

Gaila, bet nelabai nus tebau 
susirinkusių t a rpe ma tydama 
nedaug savo bendraamžių. Bos
tono jaunimo padėtis panaši į 
Chicagos: veiklusis j aun imas 
labai užsiėmęs, o be to šitokie 
renginiai labiau pa t raukia vy
resniąją kartą. Mintyse kilo am
žinas, lengvai n e a t s a k o m a s 
klausimas: kaip pr i t raukt i dau
giau jaunimo, kad sumažintų 
per daug visur įsipareigojusių 
sunkią naštą ir padaugintų bei 
paįvair intų l ietuvių išeivija 
susirūpinusių skaičių. Daug kas 
jau yra mąstęs, rašęs ar kalbėjęs 
šiuo reikalu: je igu stengsimės 
bendromis jėgomis ir skaidria 
šypsena visus žaidėjus į t raukt i 
į savo ratelį, jis be abejo padidės. 

Man ausyse skamba žodžiai: 

„Pamilęs Lietuvą iš tolo, 
jis tiltą nutiesė iš muzikos 

garsų, 
tarp čia atklydusių ir tėviškės 

namų" . 

Toks u ž r a š a s a n t m a n o 
tėvelio, a.a. muz. Kazio Stepo
navičiaus paminklo. Tačiau tą 
mintį galima pr i ta ikyt i dauge
liui mūsų — tiems, priverstiems 
apleisti brangiąją tėviškę, i r 
aniems, išeivijoje gimusiems, 
niekad jos žaliomis pievomis ne
vaikščiojusiems. K iekv ienas 
savo gyvenvietėje siekiame to 
paties ki lnaus tikslo, ski r t ingu 
būdu, bet svarbu, kad būtų ir 
stipresnė ranka , kuri šiek tiek 
priglaustų ir lydėtų visur likimo 
išblaškytus vaikus. Laimė, kad 
savo narių bei atstovų dėka, 
Lietuvių Fondas tęsia stengiasi 
šį r e i k a l i n g ą s u v i e n i j i m o 
uždavinį, kaip galima geriau, 
a t l ik t i iki t o s d ienos , k a i 
svajonių išsipildymo auš ra pa
vers Fondo egzistavimą nerei
kalingu. 

Esu ypač dėkinga ponams Viš
č iniams už nuoširdų priėmimą, 
rėmimą ir už progą atnaujinti 
savo vilt is ir pažadą būti parei
g inga savo tautos dukra. 

M a l o n i p a r e i g a 

M a n buvo suteikta maloni 
pareiga Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininko Stasio Baro, Valdy
bos pirmininkės Marijos Reinie
nės ir Fondo steigėjo dr. Antano 
R a z m o s va rdu p a s v e i k i n t i 
bostoniečius ir padėkoti Lietu
vių Fondo darbuotojams, na
r i ams bei visuomenei už Fondo 
rėmimą ir šioje šventėje L. Fon
do pagerbimą s idabrinės jo 
gyvavimo sukakties proga. Liet. 
Fondo atstovų Bostone Kazio 
Bačansko, dr. Eduardo Jansono 
ir Pe t ro Viščinio raginami , 
bostoniečiai pasiryžo užbaigti 
ketvir tą milijoną Fondo kapi
talo. Padėka ir pagarba j iems už 
ta i . 

A s m e n i š k a i d ž i a u g i a u s i 
savaitgaliui grįžusi namo. Mano 
tėvelis, muz. Kazys Stepona
vičius, augęs Brocktone, tad 
m a n o šeimos šaknys buvo iš 
Pabalti jo persodintos Naujoje 
Anglijoje ir iš jų išdygo daug 
gražių vaikystės svajonių. Toli 
vingiavę pilki ke l e l i a i mane 
pa rvedė šios džiaugsmingos 
šven tė s dėka įpinti nau jus 
įspūdžius prisiminimų auksinėn 
kason. 

L. F o n d a s r e m i a j a u n i m ą 

Lie tuvių Fondas per savo 
25-rių me tų gyvavimą yra 
b u v ę s l ietuviškojo j a u n i m o 
a n g e l a s sa rgas . Man buvo 
su te ik ta ypatinga ir net ikėta 
garbė, p. Viščinio pakvietimu, 
š i a m e renginyje a t s t ovau t i 
visiems studentams, kuriuos 
Fondas yra globojęs po savo lab
d a r i n g u s p a r n u . Iš v iso , 
Lietuvių Fondas yra apdova
nojęs d a u g i a u n e g u 200 
studentų, daugiau kaip 260,000 
dol. vertės stipendijomis. Atly
ginimo nesitikėdami, lietuvybei 
pas i ta rnavę ir savo gabumais 
nuoširdžiai pasidalinę jaunuo
l i a i g a u n a l aba i v e r t i n g ą 
dovaną. J iems yra atpalaiduo
jamos valandos, kurios būtų 
p r a l e i s t o s b e i e š k a n t būdo 
u ž s i d i r b t i p in igų d ide lėms 
m o k s l o i š l a idoms . , ,Geroji 
l aumė" pastebi ilgas repeticijas, 
nuobodžius posėdžius, sunkias , 
k a r š t a s vasaras stovyklose, 
l i tuanis t in ių pamokų užimtus 
p e n k t a d i e n i o v a k a r u s ir 
š e š t ad ien io ry tus , r a šymui , 
renginių planavimui ar nariams 
skambinimui pašvęstas laisva
la ikio valandas. Aš pat i , su 
sol. Vilija Mozūraityte, labai 
b r a n g i n u savo „ g e r ą s i a s 
l a u m e s " , P e t r ą i r Mirą 
Viščinius , kurie per Fondą 
m u m s yra suteikę tikrai dosnias 
stipendijas. 

• L i e t u v i ų Fondui ne re ik i a 
tupė t i a n t šio jaunimo peties ir 
nuola t šnibždėti į ausį, kad jis, 
daugybės užsiėmimų ir pramo
gų gundomas, neužmirštų atlik
ti savo tautinę pareigą. Nuo vai
kystės įsijungę į lietuviškos 
veiklos ratą šie Fondo stipen
dininkai dirba lietuvių išeivijos 
labui : Ofelija Barškėtytė (Lie
tuv ių Fondo Valdybos narė, 
d a u g prisidėjusi prie Baltijos 
jūroje laivu kelionės), istorikas 
dr . Saul ius Girnius (dirbąs 

„Motiniškumas y r a , moters 
gyvenimo prasmė, jos užda
vinys, jos džiaugsmas, jos iš
ganymas". Šitaip apibūdina mo
tiniškumą žymus XIX-jo amž. 
prancūzų rašytojas Alphonse 
Daudet (1840-1897). 

M o t i n i š k u m a s , t a i k i e k 
v i enos moters privilegija, jos 
pasididžiavimas ir garbė, o t u o 
l a b i a u MOTINOS. Motiniš
kumas, t a i ypatinga dvasinė 
motinos būsena, kuri ją išskiria 
iš žinduolių gyvulių patelių. 
Motiniškasis instinktas, besi
reiškiantis patelėse, apsiriboja 
jauniklio kūno globa ir jo apsau
ga nuo priešų. Tuo tarpu žmo
giškasis motiniškumas siekia 
kūdikio dvasios pasaulį, nes 
stengiamasi sudaryti kuo palan
kiausias sąlygas ir vaiko dvasi
n ė m s gal ioms vystytis . Be 
mot in i škumo vaikas negali 
t inkamai įprasminti savo buvi
mo. Be motiniškumo ir fiziškai, 
ir dvas iška i pradeda nusi
gyventi ir tautos. Motiniškumo 
dėka motina-gimdytoja tampa 
mot ina-auklė to ja , kuri sąmo
ningai ir išmintingai rūpinasi 
savo vaikų dvasine kul tūra . 

Kiekvienas daiktas, kad ir 
pats mažiausias gyvūnėlis, visa
toje turi savo paskirtį, savo 
užduotį, nors kartais ji esti 
mums ne visai aiški ir supran
tama. Todėl dažnai, šių dienų 
modernus žmogus ima negailes
t ingai žaloti ar net pjauti tą 
šaką ant kurios pats sėdi. Tai 
ats i t inka ne dėl blogos valios, 
bet dėl per menko domėjimosi 
žmogaus dvasios kultūra, tikint, 
kad įmantri technologija atneš 
pasaul iui gerovę, t a iką bei 

Radio Free Europe Vakarų Vo
kietijoje), muzikas/dirigentas 
Arūnas Kaminskas, istorikė dr. 
Rasa Mažeikaitė, solistės Vili
ja Mozūraityte ir Guoda Puzi-
nauskaitė Viktoras Nakas (Lie
tuvių I r rmacijos centro Wa-
shingtone vedėjas), poetas/moks 
lininkas Tomas Venclova, Biru
tė Tamulynaitė 'Pedagoginio li
tuanist ikos instituto direktorės 
pavaduotoja), Robertas Vitas 
(Fondo Pelno skirstymo komisi
jos narys, tėvo Krištanavičiaus 
fondo valdybos ir tarybos pir
mininkas. Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro tarybos narys), 
Bostoniškiams gerai pažįstamas 
Antanas Kulbis. Arvydas Žygas 
(dirbęs su lietuvišku jaunimu 
Pietų Amerikoje ir Pedagoginio 
i n s t i t u t o e tnog ra f in io an
samblio vadovas), Dana Račiū
nai tė (Lituanistikos katedroje 
ruošia doktorato disertaciją) ir 
D a n u t ė Rukšy tė , s i ek ian t i 
magistro laipsnio Lituanistikos 
Katedroje . Priedo, daugel is 
Pietų Amerikos jaunuolių, net 
nemokėjusių lietuvių kalbos, 
yra lankę Vasario 16 gimnaziją, 
Lietuvių Fondo dėka. Grįžę į 
savuosius kraš tus , j ie tapo 
pagrindiniais veikėjais. Yra ir 
Fondo atžalyno, dar nebaigusio 
aukštojo mokslo, kurių pavar
dės dažnai sutinkamos mūsų 
spaudoje: seserys Bankaitytės, 
Bindokas, Eidukaitė, Stroputė... 
S ą r a š a s pavyzdžių i lgas , 
įva i rus , įdomus, neišvardi 
namas per keletą minučių, bet 
minėtais pavyzdžiais norėčiau 
L. Fondą užtikrinti, kad jo in
vestavimas be rizikos neša ir 
neš lietuvybei gryną pelną. 

Ačiū! 
Visų stipendininkų vardu, 

širdingai dėkoju Lietuvių Fon
dui už pareikštą pasitikėjimą 
mūsų gabumais ir mūsų ryžtu 
ne tik patiems tobulintis, bet ir 
savo pastangas užmesti lietuvių 
visuomenės veiklos staklėse, 
vieną dieną pa! net įsinerti į 
Fondo juostos audimą. Sveiki
name sidabrini Lietuvių Fondą 
ir linkime jam gintarinės atei
ties. 

ramybę. Tačiau t a i p nėra . Tik 
kuo toliau, vis l ab iau ir labiau 
didėja plyšys t a rp technologinės 
pažangos ir žmogaus jausmų bei 
dvasios išsivystymo. Pusiau
svyros irimas, t a r p dvasinės ir 
medžiaginės pažangos prasidėjo, 
kai žmogus, per d a u g viena
šališkai atsidavęs civilizacijos 
k ū r i m u i , ė m ė n e b e į ž i ū r ė t i 
motinų paskirtyje to Jrilnaus 
bruožo, motiniškumo, to besąly
ginio pasiaukojimo vaiko labui, 
jo auklėjimui. 

Ne t ik nė kieno neugdomas, 
nekul t ivuojamas, be t dažnai 
pačių moterų ir vyrų nuverti
n a m a s mot in i škumas pamažu 
ėmė blėsti. B lės tan t i s moti
niškumas — didelis pavojus tau
ta i ir žmonijai, nes be jo vis 
labiau ima re ikš t i s dorovinis, 
taut inis ir religinis palaidumas. 
Vis labiau ir labiau ryškėja žmo
gaus gyvybės negerbimas, egois
t inė ir g r i aunamoj i dvasia. 
A u k š t a civilizacija nė kiek 
nepadėjo mot inai , k a d ji būtų 
galėjusi t i nkamai a t l ik t i savo 
motiniškas pareigas, pajusdama 
dvas in į p a s i t e n k i n i m ą . At
virkščiai, ji įvair iausiais būdais 
bei v i l ionėmis b u v o plėšte 
p lėš iama iš še imos židinio. 
Šeimos židinys, l ikęs be moti
niškos motinos, pasidarė tar tum 
vieta be saulės šviesos ir ši
limos. 

Civilizacija bei ku l tū ros kū
rėjai, nei vieni, nei kiti nekreipė 
dėmesio į išskir t iną moters-mo-
tinos paskirt į ir visai nepasi
rūpino jos, ka ip žmogaus, pa
grindinių teisių sulyginimu su 
vyrais. O ką j a u bekalbė t i apie 
motiniškumo teisių apsaugą ir 
globą?... Kaip vaikas dar tebėra 
laikomas be re ikšmiu asmeniu 
savo asmenybės kūryboje, taip 
ir mot in iškumas tebėra visai 
n e v e r t i n a m a s , n o r s nuo jo 
priklauso va iko dabar t i s ir jo 
ateitis. Tačiau ir šia l inkme jau 
yra prasidėjęs sąjūdis. Jo pradi
ninkė dr. Mari ja Montessori. Ir 
š i and ien v i s a m e pasau ly je 
montesorinio sąjūdžio šalinin
kai veikia t a l inkme. 

Montessori, ka ip j a u n a gydy
toja, 1896 m., a t s tovaudama 
Italijos moter is „Feminisčių" 
k o n g r e s e B e r l y n e , p a s a k ė 
ugningą kalbą, g indama, ne tik 
moterų teises, bet labiausiai 
m o t e r ų - m o t i n ų t e i s e s . 

Savo kalboje ji reikalavo, kad 
būtų a tkre ip tas ypa t ingas dė
mesys į mot inas , nes m o t i n y s 
tė , kalbėjo j i , y r a brangi , Ap
vaizdos suteikta, privilegija mo
teriai . Jos ka lba , pasižymėjusi 
idėjų naujumu bei originalumu, 
t uo j au p a p l i t o , dauge ly j e 
Europos k r a š t ų pirmuosiuose 
spaudos puslapiuose , kar tu su 
jos atvaizdu. 

Tačiau i lgainiui moteris, sun
kiai kovodama dėl teisių lygy
bės su vyrais ir dėl savo teisinės 
padėties modernioje visuome
ninėje santvarkoje, ėmė krypti 
į kitą k r a š t u t i n u m ą — j norą 
suvyrėti. Ir t a ip pamažu yra 
pamirš tama p i rminė ir pati 
svarbiausioji moters paskirtis — 
motinystė i r mot in i škumas . Iš 
tikrųjų, žmonijos sąrangoje MO
TINOS VAIDMUO yra svarbes
nis už vyro ir moters . M. Mon
tessori yra pasakius i : „Galu
t i n i s žmoni jos l a i m ė j i m a s , 
tegalės būt i pas iek tas tik tei
singai supra tus ir padėjus mo
tinai įgyvendinti mot iniškumo 
principus. Mot in i škumas yra 
galutinis t iks las , galįs atnešti 
žmonijai a tg imimą ir dvasinę 
pažangą". 

Kaip žmonija fiziškai negali 
egzistuoti be oro, t a ip lygiai 
žmonijos dvas in is gyvavimas, 
neįmanomas be pasišventusių ir 
prasmingam vaikų auklėjimui 
s ą m o n i n g a i a t s i d a v u s i ų mo
t inų . Papras ta i nuo motinos 
priklauso šeimos da rnumas ir 
vaikų t au t in i s bei dorovinis 

Emilija Sakadolskienė, nuoširdi lietuvių liaudies muzikos puoselėtoja. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

MŪSŲ VEIKLA 
• Emi l i j a S a k a d o l s k i e n ė , 

jaunosios kartos pasižymėjusi 
muzikė, siekianti daktara to 
muzikologijoje, muzikos kritikė 
ir senovinių lietuviškų liaudies 
muzikos instrumentų žinovė, 
k a l b ė s apie k a n k l e s , j a s 
demonstruos ir aiškins (publikai 
klausiant) , taip pat kankliuos 

l ietuviškas melodijas balandžio 

n u s i s t a t y m a s , nes paga l 
romėnų patarlę — obuolys nuo 
obels netoli tenurieda. 

M a n d i n g , moterys t u r ė tų 
siekti daugiau, negu tik lygybės 
su vyrais , t.y. nebūti tik iš
skir iamos profesijų, darbų ir 
atlyginimų atžvilgiu. Be šių na
tūral ių pilietinių teisių, jos tu r i 
r e ika lau t i motinystės teisių 
p r i p a ž i n i m o . Jo s p r iva lo 
reikalauti ir savo įpėdinių teisių 
apsaugos, kadangi jie patys d a r 
negali savo teisių ginti. Tada 
moterų kova bus šventa, pras
minga ir garbinga. 

Iš daugelio vaiko teisių pami
nėsiu t ik pačią svarbiausiąją 
būtent : na tūra l i v a i k o te i sė , 
k a d m o t i n a pati jį aug in tų i r 
a u k l ė t ų nuo gimimo d ienos 
b e n t ik i 2-3 m. amžiaus , o 
nepavestų motiniškųjų pareigų 
kam nors kitam. Kad ir pat i 
geriausioji auklė, a r lopšelis, 
niekuomet neatstos kūdikiui 
motinos, nes tik iš motinos spin
duliuoja į kūdikį ypatingos 
dvasinės jėgos, reikalingos jo 
p r i s i t a i k y m u i p r i e naujų 
gyvenimo sąlygų. Didelė skriau
da žmogaus asmenybei, kai pa
grindiniais jos formavimosi me
tais , kūdikis yra atskiriamas 
nuo motinos. 

Kaip gėlė nyksta be saulės 
šviesos ir šilimos, taip ir kūdikio 
dvasinio gyvenimo plėtra silps
ta ir menksta be motinos ar
tumos. Kaip chlorofilas augme
nijoje negali atsirasti be saulės 
šviesos, taip lygiai negali vykti 
normalus ir sveikas žmogaus 
asmenybės formavimasis be 
nuolat inės motinos meilės ir 
glamonių pačiais pirmaisiais 
kūdikystės metais. 

24 d., sekmadienį, nuo 1-3 vai. 
p.p. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Ji kalbės ne tik apie kankles , 
net jau Šv. Rašte minimą muzi
kos instrumentą, vaidilų daina
vimą lietuviškai liaudžiai ir 
kun iga ikšč i ams pi lyse, bet 
paminės ir skudučius, birbynes 
bei k i tus lietuvių pamėgtus 
muzikos instrumentus. J i turės 
ir parodėlę iš savo nuosavos 
medinių pučiamųjų ir styginių 
liaudies muzikos instrumentų 
kolekcijos. Emilija, ki lusi iš 
muzikalios šeimos, k a r t u su 
savo tėvu Baliu Pakštu , pri
klauso kank l in inkų grupei ; 
koncertavo po visą šį kraštą, 
taipgi moko kankliuoti jau
nimą, norėdama supažindinti 
jaunuolius ir siekdama išlaiky
ti šią nyks t anč i ą l i a u d i e s 
muzikos šaką. Jų muzika yra 
įamžinta plokštelėje „Eisime 
mudu abudu". 

• Moky to j a D a n a Miku-
žienė, atvedusi savo mokines į 
Balzeko Lie tuvių k u l t ū r o s 
muziejų, Vaikų muziejaus dvie
juose kambariuose Q9 š. kaimo 
ir Viduramžių) suteikė progą 
m e r g a i t ė m s sus ipaž in t i su 
l i e tuv ių k u l t ū r a . K r i s t i n a 
Tarbūnaitė, Marytė Santoskytė 
ir Susana Heatter susidomėju
sios sprendė mįsles, perstatinėjo 
liet. trobelės rakandus , supo 
vygę, .,šėrė" galvijus lauke, o 
vėliau „suvarė" juos į tvartą. 
Jos visos Kristijono Donelaičio 
l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s 
mokinės. Susana y r a belgų 
diplomatų duktė. Jos tėvai pa
geidavo (abu ne lietuviai*, kad 
ji lankytų lietuvišką mokyklą ir 
susipažintų su lietuvių kultūra. 

• Mi lda L e n k a u s k i e n ė , PL 
IV Kultūros kongreso ruošos 
pirmininkė, sugrįžo iš labai 
n a u d i n g o s . v i s u o m e n i n ė s 
kelionės po Pietų Ameriką. J i 
turėjo progos pasitarti ir atlikti 
d a u g da rbų su a k t y v i a i s 
veikėjais, ypač jaunosios kartos, 
Argentinoje. Urugvajuje. Bra
zilijoje, Kolumbi jo je i r 
Venezueloje. Gegužės 14-15 d. ji 
lankysis Chicagoje. 

nsKos \f-įklos reikalais Milda Lenkauskienė, lankydamasi Argentinoje lietuvi 
tarėsi su vietos veikliomis jaunimo atstovėmis Analija Gaidimauskaite n 
Ariana Ratauskaite. 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
(Atkel ta iš 4 psl.) 

damas nuoš i rdž ia i padėkojo 
pobūvio iniciatoriams, išvar
d indamas juos, i r visiems daly
v iams už t a i p malonų su
rengimą. Minėjimas baigtas vi
siems sugiedojus „Lietuva bran
gi"-

Šiuo be gars inimo siauroku 
minėjimu V. Kulboko draugai ir 
gerbėjai, kur ių susir inko 60, 
gražiai atžymėjo jo jubiliejų, 
tačiau jub i l i e jaus ap t a r imas 
būtų nepi lnas bent t rumpa i 
nesuminėjus žmonos Veronikos, 
jo darbų t a lk in inkės . Veronika 
Maminskaitė-Kulbokienė, 1939 
metais baigusi Vi lniaus uni
versitetą, mokytojavo gimna
zijose Vilniuje, vėl iau aktyviai 
dalyvavo Vi ln iaus krašto bei 
išeivijos draugijų veikloje. Daug 
skaitė paskaitų Vilniaus krašte, 
Vokietijoje ir JAV. Reiškėsi ir 
spaudos darbe. Lietuvių Encik
lopedijoje redagavo Vi lniaus 
krašto skyrių, pa t i rašydama 
s t ra ipsnius iš Vi lniaus kraš to 
geografijos, visuomenės veikėjų 
ir organizacijų gyvenimo. 1976 
m. ji išleido vilniečio muziko 
J u l i a u s S i n i a u s „Dainos ir 
giesmės brol iams l ie tuviams". 
Veronika, ka ip kul tūros dar
buotoja i r a k t y v i V i l n i a u s 
k r a š t o v e i k ė j a , y r a n e p a 
mainoma ta lk in inkė , skatintoja 
bei rėmėja visų Vlado darbų, 
t enka t ik džiaugt is Vlado ir 
Veronikos Kulbokų nuopel
ningų darbų darna . 

Mielam jubi l ia tu i Vladui, o 
ta ip pat i r jo gyvenimo paly
dovei Veronikai l inkėt ina da r 
daug sveikų ir kūrybingų metų! 

K. G m ž . 

Pompano Beach, Fla. 

S O C I A L I N I S L I E T U V I Ų 
KII I Ė S K L U B A S 

Lietuvių išeivija t u r i naują ir 
laimingą progą k a r t u džiaugtis 
ir stebėtis, nes sau lė tame ir 
karš tame k l imate kovo 26 d. 
popie tę T r a d e w i n d s P a r k e 
Pompano B e a c h , Flor idoje , 
sėkmingai vyko pa t s pirmasis 
L i t h u a n i a n H e r i t a g e Sočiai 
Club (Socialinio lietuvių kilmės 
klubo) sus i r ink imas . 

Atvyko j a u n i na r i a i net 60 

Marytė Prunskytė-Coleman 
Socialinio lietuvių kilmės klubo 
steigėja 
mylių tolumo — iš Kendall, Mia-, 
mi, Sunrise, Davie, Fort Lau-
derdale ir Pompano Beach. 
Marytė Prunskytė-Coleman, šio 
klubo steigėja, energingai pra
vedė susirinkimą anglį} kalba. 
Dalyvavo pirmos, antros ir tre
čios kartos išeivijos lietuviai, 
mišrios šeimos, jų vaikučiai ir 
viengungiai . 

Tarp naujų narių buvo Connie 
Grigutis, jos vaikai Jenny 9 m., 
Jonukas 15 m„ Dobile Mackevi-
čiūtė-Rasser, jos vyras John 
Rasser, vaikai Stefanija o m. ir 
Er ikas 10 metų. Rūta Ramo
naitė, Andy Ramonas, Vytautas 
Ramonas , Rožė Apanavičiū-
tė-Andradi, Galio Andradi, jų 
vaikai Sofija 5 m., Diana 2 m.. 
Elzbieta 8 m. ir Giovani 10 
metų. Rūta Gustaitytė-Meyer ir 
Bill Meyer, Kris ta Bronušiūtė 
13 metų ir Larą Bronušiūtė 17 
m. Marytė Prunskytė-Coleman, 
jos vyras dr. Mar t inas Coleman 
ir Alina Ramunė Coleman 15 
m. -

I r tol iau kviečiame visus 
lietuvių kilmės viengungius ir 
mišr ias šeimas bei vaikučius ir 
p a a u g l i u s p r i s i j u n g t i p r i e 
L i t h u a n i a n Her i t age Sočiai 
C l u b . M ū s ų l i nksmi susi
r i n k i m a i 9 5 % b ū n a anglų 
ka lba . Atei tyje planuojame 
turėt i meškeriojimo ekskursiją 
j At lantą „rock n 'roll" šokius 
ir t.t . 

J a u tur ime pradėję vaikams 
l i e t u v i š k a i k a l b a n t i e m s ir 
nekalbant iems lietuvių kalbos, 

ska i tymo ir g r a m a t i k o s 
pamokas. Birutė Sidzikaus-
kienė, Lietuvoje buvusi gim
nazijos mokytoja, klubo 
vaikams duoda lietuvių kalbos 
pamokas, ji taip pat dėsto ir 
vokiečių kalbą tiems, kurie 
ruošiasi lankyti Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. 

Iš Floridos Lithuanian Heri
tage Sočiai Club yra Alina 
Ramunė Colemanaitė ir Jonu
kas Grigutis, kurie prisirašė Va
sario 16 gimnaziją lankyti šių 
1988 metų rudenį. 

Jei kas nori savo vaikus leisti 
į klubo lituanistikos pamokas, 
turi asmeniškai ateiti į būsimą 
susirinkimą su vaikais. O kitas 
susirinkimas bus balandžio 30 
d., šeštadieni, apie 7:30 vai. vak. 
Smulkesnėms informacijoms 
apie susirinkimą gauti gali visi 
skambinti Marytei Prunsky-
tei-Coleman tel. 1-305-781-0617 
ir palikti žinią — „message" ir 

• savo telefono numerį telefono 
atsiliepimo mašinėlės juostoje — 
„Answering Machine". 

Tegul žino ir didžiuojasi visi 
lietuviai išeivijoje ir pačioje 
Lietuvoje, kad Floridos Atlanto 

Palaimintojo 
ARK. JURGIO MATULAIČIO 

atvaizdas 

Dail. Juozo Zailsko tapyto atvaiz
do originalas yra ark. Matulaičio 
dedikuotoje šv. Antano bažnyčio
je Cicero, 111. ,,Draugo" ad
ministracijoje arba paštu per dai
lininką galima įsigyti šio paveikslo 
aukštos kokybės foto-reprodukci-
ją — nuotrauką. Atvaizdo dydis 
6V2 x 9V2 colių; įrėmuotas 9 x 12 
colių. Arkivyskupas raudoname 
fone su auksine aureole. Pa
veikslas profesionališkai įrė
muotas, po nedūžtamu stiklu, su 
gelsvu, ranka išpjautu „mat", 
aukštos kokybės aukso spalvos 
metaliniame rėme. Tinkamas ka
binti ant sienos, šių foto reproduk
cijų pirmoji laida yra tik 100, 
kiekvienas paveikslas numeruo
tas, su dailininko parašu. 

$_ 

Viso$_ 

2.50 

Prašau atsiųsti pal. Ark. Jurgio Matulaičio atvaizdą, kaip pažymėjau: 

Neįrėmuotą atvaizdą su ,,mat" — 12.00 dol. $ 

Jrėmuotą atvaizdą — 22.00 dol. 

Apdrausto persiuntimo kaina 

Prašom pinigų grynais nesiųsti. 

D Pridedu asmenišką čekį. 
G Pridedu pašto perlaidą (money order). 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas Valst. Zip 

Užsakymus siųsti: Joseph Zailskas 
P.O. Box 50621 

Cicero, IL 60650-0621 
Paveikslai gaunami ir „Drauge' 

M Ū S Ų KOLONIJOS 

Kenosha-Racine. Wis. 

LB METINIS 
SUSIRINKIMAS 

JAV LB Wisconsino apyl. 
valdyba metinį susir inkimą 
šaukia gegužės 1 d. 2 vai. p.p. į 
šv . Kazimiero parapijos sve- Į 
tainėj, 815 Park Ave., Racine, 
Wis. Metiniai sus i r ink imai 
duoda eigą L ie tuv ių Ben
druomenei toliau egzistuoti. 
Duokime eigą ir gausiai daly
v a u k i m e . Po s u s i r i n k i m o 
turėsime vaišes ir draugišką 
pabendravimą. 

BŪKIME SOLIDARŪS 
IR DOSNŪS 

Šuoliais artėja LB trys didieji 
renginiai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, Kul
tūros kongresas ir išeivijos 

pietryčių pakraštyje gyvuoja 
laisva Lietuvos dvasia ir kad t a 
la i svės ugnis n i e k u o m e t 
neužges jaunų žmonių širdyse! 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA 
ruošia priešrinkiminę 

GEGUŽINĘ-PIKNIKĄ 
š m. gegužės mėn. 1 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. Jack ir Žibu
tės Brinkienės-Alex rezidencijoje 2347 Hillhurst Ave., Los 
Angeles, Ca. 90027. Bus lietuviški pietūs (balandėliai). 

Auka 15 dol. asmeniui, pens. ir stud. 10 dol. 
Į gegužinę pakviesti svarbiausieji kandidatai, kurie 

pasakys savo įsitikinimus. 
Mums svarbu, kad kuo daugiausia lietuvių dalyvautų, 

nes visi labiau skaitosi su dauguma. 
Kviečiame visus lietuvius, nežiūrint kokiai partijai 

priklauso. 
Valdyba 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) S39-25U 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 50629 

KVIEČIAME 
pasilinksminti ir paremti Mai
ronio Lit. mokyklą. Pavasario 
pobūvis, „Spindulio" šokėjų 
programa, loterija ir šokiai paly
dimi „Žaros" orkestrui įvyksta 
šeštd., balandžio 30 d., 6:30 
v.v. St. Constantine & Helen 
Greek Orthodox Church salėje, 
11025 S. Roberts Rd., Palos 
Hills. Auka 25.00 asmeniui, 
15.00 jaunimui. Rezervaci
joms skamb. R. Sadauskie
nei, 231-5851. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

NERINGA 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d 

Piknikas Putname — liepos 24 d 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d. 

Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp 13 d. 

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

Informacijai kreiptis: NERINGA, Rt 21 , Putnam, 
Ct 06260. 

lietuvių Tau t in ių šokių Šventė. 
LB VVisconsino a p y l i n k ė 
prašoma mažiausiai sutelkti 
500 dol. visiems t r ims ren
giniams. Tai visiškai mus ne
g ą s d i n a n t i ž a l i u k ų s u m a . 
Valdybos nar ia i r inks aukas. 
Būkite sol idarūs ir dosnūs, nes 
tokie išeivijos renginia i pa
demonstruoja l ietuvių išeivių 
organizuotumą i r nepalaužiamą 
valią t au t i ška i išlikti . Ir gerai 
pavykę tokie renginiai suteikia 
stiprybę čia ir t e n lietuviams 
gyventi ir išsilaikyti . 

Br . J u š k a 

CLASSIFIED GUIDE 

V O K I E T I J A D O V A N O S 
S K O L A S 

Vakarų Vokietija yra nuta
rus i Eg ip tu i dovano t i dalį 
skolos. Paga l raš tą išleistą 
Cairo mieste, Vokietija skolas 
dovanosianti ir keliems kitiems 
ekonomiškai besivystantiems 
kraš tams. Ten p a t rašoma, kad 
ir Olandija dovanosianti kai 
kurias skolas Egiptui . 

N 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 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

1 

MARCtUETTE 
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 ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

| PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

Lietuvė advokatė ieško kūdikio 
įsūnyjimui. Kūdikis turės gerus 
namus, bus mylimas, saugus ir gaus 
katalikišką išauklėjimą bei išmoksli
nimą. KONFIDENCIALIAI. Tel.: 
476-8719. 

VVanted English speaking retired 
women to share 6 rm. furnished 
apt. v ic . 43 & Maplevvood. 
Reasonable. Call 523-0729. 

Reikalingas valytojas. 
Skambinti 247-0582 

Reikalingos lietuviškai-angiiškai 
kalbančios padavėjos. F.T./p.t. 
Skambinti 737-9187. 

FOR RENT 

išnuomojamas 4 kambarių butas 
Brighton Parko apyl. Be vaikų, be 
gyvuliukų. Tel.: 847-4571 . 

Nuo birželio 1 d. naujame name išnuo
mojamas gražus 4 kamb. butas su garažu. 
Pageidaujama suaugę, nerūkantys 
žmonės. Beverly Shores, Ind. Geras susi
siekimas su Čikaga. Skambina 325-8216. 

FOR SALE 

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

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<SĄZININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

. BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7670600 

— ~ . T T ^ 

l • Porches 4 Decks 
• Aluminum SkJing & Trim 
• Masonry 
• Additions 

• Floor 4 Wa" Tile 
• KitcHen 4 Baths 

•Rec Rooms I 
•Insurance Repacs i 

—- = Ą 
0 * J Į C . KMIECIK REALTORS 

n / l 7922 S. PULASKI RD> 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
t 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei noriteoąrduoti ar pirkti savo nud- ' 
savybę per Amerikos populiariausią, 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbsitel Mayer dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* W«st 95th Stret 

Te l . — GA 4-8654 

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

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

Sav. parduoda švarų 3 mieg. murinų namą. 
Chicago Lawn, 36 bl. į vakarus. Švari 
virtuvė, ąžuolinės grindys, įrengtas rūsys, 
kilimai, šildomas dujomis: naujas centrai, 
šaldymas: naujas stogas, patio... ir daug kt. 
patogumų. $65,000. Skamb. 582-9577. 
Kalbėt lietuviškai. 

RE/MAX 
REALTORS 

GRerr 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

Rebublic 
ReĄlty, Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais: 

499-2912 857-7187 

Namas apžiūrėjimui sekmad., 
balandžio 24 d. 1-4 v. p.p. 3549 W. 78th 
St. 6 kamb. mūras, vieno sav. gyventas 31 
m.; mod. virtuvė ir vonia: ištisas rūsys; 
šildomas 2 auto. garažas; aluminio „tr im"; 
didžiulės rūbinės; naujas stogas ir šildymo 
sistema; daug priedų. Skubėkite apžiūrėti! 

Namas apžiūrėjimui sekmad.. 
balandžio 24 d. 1-4 p.p. 3607 W. 58th 
Placa. 3 mieg. 4 m. amžiaus mūras! 20 pė
dų virtuvė su daugybe ąžuolinių spintelių. 
1 % prausyklos; ištisas rūsys; didžiulis ba
seinas; centralinis šaldymas; daug priedų. 
Puikus pirkinys. Apžiūrėkite dabar! 

No. 182 — 53 & Pulaski. Dailus, švarus 
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-valg.; 
vonios kamb. keramikos plytelių; ištisas 
rūsys; centralinis šaldymas; aluminio 
„tr im"; potvynio kontrolė; nauji elektros 
laidai; ^V^ auto garažas; didelis kiemas; 4 
namų apyvokos įrengimai. Namas puikiam 
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar. 

No. 192 — Garfleld Rldge Speclai 3 
mieg., 30 metų mūras; moderni virtuvė ir 
vonia; gražus Įrengtas rūsys su baru; 
didžiulis 2 auto garažas su dirbtuvėle; 
sklypas profesionaliai išplanuotas: didelis 
baseinas ir atvira veranda pasidžiaugt va
saros saule; aluminio „tr im"; centralinis 
šaldymas; nauji kilimai; daug priedų. 
Puikus pirkinys. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes dauciai. stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar. 

„ O'BRIEN FAMILY REALTY 
x Tel. — 434-7100 

Sav. parduoda „condo" 63 & Pulaski 
apylinkėje; 2 mieg. kamb., 1 
prausykla; 3-čiame aukšte. Išlaikymas 
kainuoja mažai. $52.500. Apžiūrėti 
susitarus, tai. 974-2951. 

Houaa f ©r sala by Ownar Wast of 67th 
Pulaski Araa; 1V» story brlck 4 8 6 
room apartment; prtvate antranca — 
and flnlshad English basamant; 2 car 
garaga: many axtras, clmtr, show room 
condltlon. 

Call 284-2345. 

NAMAS SU BASEINU FLORIDOJE, arti 
jūros ir krautuvių Saudi. 739 Boca Ciega 
Isle , St Petersburg Beach. Fl. 33706 Su 
baldais. 3 bdrm.. 2 bath. Iv. rm., fam. rm.. 
kteh-din , garažas, tvora; $103,880. 
Skamb 813-380-5929 arba Lenz Rlt. 
884-3450. 

î 

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

•-JB. . . . I Ii l 

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 

i • 



GAMTOS 
MYLĖTOJAMS 

HENRIKAS BAJALIS 

Praeina žiema ir artėja pa
vasaris . Tai pirmasis gai
vinantis saulės spindulys su at
gimstančia gamta, išėjimu žvė
relių iš urvų, čirenimu pabudu
sių paukščių ir dainų sutartinė
mis. 

Lietuvoje Jurginės yra pava
sario pradžia, tai yra balandžio 
23 d., kur ūkininkai ir piemenys 
džiaugiasi atgijusia gamta. Ūki
ninkai iš senų senovės stebėjo 
gamtą ir susidarė savotišką 
kalendorių ūkiškiems darbams. 
Kaime žmonės sakydavo, kad 
pavasario laikas trunka nuo 
ežero ledo metimo pradžios iki 
rugių žydėjimo meto. 

Paprastai pavasario pradžia 
yra kovo 21 d. ir pabaiga 
birželio 22 d. Pavasario pra
džioje diena yra lygi nakčiai, o 
pabaigoje turime visų ilgiausią 
dieną. Su atgimstančia gamta 
mes, kaip stipriausieji gamtos 
valdovai, turime pradėti galvoti 
planus iš anksto, kaip pasi
džiaugti gamta iš po sunkaus 
kasdieninio darbo, nes artinasi 
atostogų laikas, o taip pat nedir
bantieji, kaip praleisti savo 
l ikusį gyvenimo laiką 
planingai. 

Prisiminkime tai, kad JAV 
ateina mums į pagalbą dėl tin
kamesnio keliavimo. Visos 50 
valstijų yra padalintos į 9 savos 
rūšies vietoves keliavimui, 
efektingai dengdamos kiek
vieną vietovę tų valstijų. Šios 
vietovės yra: Auksiniai vakarai 
su Kalifornija, Nevada, Oregon 
ir Washington. Naujoji siena su 
Alaska ir Hawaii. Pietvakarių 
saulės zona su Arizona, New 
Mexico, Oklahoma ir Texas. 
Didingi kalnai su Kolorado, 
Idaho, Montana, Utah, Wyo-
ming. Vidurinis kraštas — 
su Iowa, Kansas, Missouri, 
Nebraska, North Dakota, South 
Dakota . Didžiulių ežerų 
vandens stebuklingas kraštas 
su Illinois, Indiana, Michigan, 
Minnesota, Ohio, Wisconsin. 
Triumfuojąs pietų kraštas su 
Alabama, Arkansas, Florida, 
Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Missisippi, North Carolina, 
South Carolina, Tennessee, 
Virginia, West Virginia. Mūsų 
mielas vidurinis Atlantic su 
Delaware, Maryland, New 
Jersey, New York, Pennsylva-
nia, Washington, D.C. New 
England palikimas su Connec-
ticut, Maine, Massachusetts, 

New Hampshire, Rhode Island, 
Vermont. 

Tikimės, kad, peržvelgus 
keliavimo vietoves, palengvins 
mums planuoti, kur mes keliau
sime. Svarbu yra, kokiomis 
priemonėmis mes keliausime. 
Laikas yra padaryti pagrindini 
patikrinimą. Išvykstant ilgesnei 
kelionei, reikia nepamiršti 
sustabdyti pristatymą laikraš
čių, surasti, kas paims paštą, su
tvarkyti, kad šviesos užsidegtų 
automatiškai, paimti reikalin
giausias priemones kelionei. 

Pasinaudokime šia vasara, ir 
gerai pasiruošę ir susitvarkę 
laiką, mes galėsime pamatyti 
daug gražių dalykų ir pasi
džiaugti Amerikos gražiąja 
gamta. 

Auksiniais vakarais galite 
pradėti transkontinentinį nuo
tykių ieškojimą. Tai apie 
Ramųjį vandenyną nuo kalnuo
tos šiaurės iki ramios pietinės 
vietovės, įskaitant ir Nevados 
valstiją. Įeina taip pat aukštų 
kalnų virtinė su kriokliais ir 
Sierra Nevada. Turtingi vaisių 
ir daržovių ūkiai nuo Oregon 
Willamette iki Kalifornijos cen
trinio slėnio. 

Grožis auksinių vakarų yra 
kvapą užimantis. Tai šimtmečių 
istorija, surišta su aukso ieško
jimu. 

Turtingiausia valstija iš auk
sinių vakarų yra Kalifornija su 
sostinė Sacramento. Senų seno
vėje Kalifornija buvo vadinama 
Baja pusiasalis, pagal ispanų 
tyrinėtoją Herman Cortes ir 
1539 m. ispanas Francisco de 
Ulloa pavadino tą kraš tą 
mitologiniu Kalifornijos vardu, 
paimtu iš 15 a. romano. Šioje 
valstijoje yra žėrįs San Diego, 
didingas Los Angeles, žavus San 
Francisco su Golden Gate 
Bridge, Hollywood, Sierra Ne
vados kalnai, kultyvuotos 
dykumos Palm Springs, slėniai 
žemiau jūros lygio: Mirties, Šal
tino jūra ir daugelis kitų įvai
renybių. Yosemito ir Sekvojų 
tautiniuose parkuose galima 
pamatyti seniausius ir di
džiausius pasaulyje me
džius — sekvojų milžinus. 
Anksčiau Kalifornijos valstija 
buvo tik sapnas, o šiandiena 
tapo realybe. Gali džiaugtis 
gamta, kur šildo saulė, spindin
tis smėlis, sniegas, ledas, lietus 
ir vėl saulės šiluma. 

Didžiausia lietuvių kolonija 

yra Los Angeles, po to eina San 
Francisco. Los Angeles klimatas 
yra šiltas ir malonus. Šiemet 
vasario mėn. pradžioje turėjome 
net 80° šilumos, o sausio mėn. 
pabaigoje prie Hemet ežero 
Kalifornijoje 5500 pėdų 
aukštyje 75° šilumoje gaudėme 
žuvis ežere visą savaitę. Man 
pavyko sugauti čia vėgėlę net 
17 svarų. 

Stebėjome žuvytę, kuri iš
darinėjo vandenyje visokią 
gimnastiką, kartu su mumis 
džiaugdamosi gražiu oru. 
Matėme baltą vanagą, laukinę į 
katę. Kadangi naktys buvo j 
gana šaltos, tai mažos voverytės 
susisuko lizdą ant motoro mūsų 
mašinoje, kad šiltai galėtų 
praleisti šaltą naktį. 

Buvo didelis nustebimas, kai 
vieną rytą žemė, gražiosios 
pušys, eglės ir lapuočiai medžiai 
buvo padengti dideliu sniego 
kiekiu. 

Kalifornija ribojasi su Neva
dos valstija, kuri prieina prie 
Colorado upės ir yra užtvenkta 
Hooverio užtvanka. Tai kalnų 
valstija,turtinga brangiųjų me
talų, aukso, sidabro, bet ūkišku 
atžvilgiu yra neturtingiausia 
valstija. Las Vegas yra garsi 
pasaulyje naktinių pramogų ir 
legalizuoto lošimo centru. Neva
dos sostinė yra Carson City. Ne
vada gavo pavadinimą dėl 
kalnų virtinės, kuri skyrė nuo 
Kalifornijos slėnių — Sierra Ne
vada. Su Nevada mes nuolat 
palaikome ryšius, paaukodami 
ten sutaupytus pinigus pavie-
niai ar su ekskursijomis. Kokias 
istorijas bevarinėsime, bet mes 
esame laimingi,, atsiradę tame 
gražiame gamtos krašte. 

Nutolome nuo gamtos, viskas 
po stogu. Dar nevėlu grįžti atgal 
ir prailginti savo gyvenimą>išei-
nant į gamtą, kuri alsuoja 
stačiai į mūsų širdį, į pačią sielą. 
Gamta turi tiek daug tobulumų. 
Organizacijų atstovai turėtų at
kreipti į tai dėmesį: organizuo
dami išvykas, darydami geguži
nes gamtoje, keliaudami kiek 
galima daugiau. Mylėkime 
gamtą, a r ji žalia, ar nuklota 
gėlėmis, ar padengta sniegu. 
Nelaukime, kad būtų minkštai 

pasikloti ir šiltai užsikloti. 
Būkime pasirengę šalčiui, snie
gui, audrai, lietui, kas suteikia 
savotišką malonumą. Vyresnio 
amžiaus žmonėms reikia judėti 
kiek galima daugiau, kas 

prisidės prie p a g e r i n i m o DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 23 d 
sveikatos. • 

Gamta galime grožėtis visi: 
jauni ir seni. Gamtos grožis 
labiau pagauna tuos, kurie į ją 
patenka. 

Buvusiai St. Petersburgo lietuvių moterų okteto 
vadovei 

A.tA. 
ELENAI RŪKŠTELIENEI 

mirus, jos vyrui dail. ANTANUI RŪKŠTELEI ir visai 
jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Gražina Jezukaitienė 
Birutė Žemaitienė 

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 LAISVES 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 
VVoodhaven. N.Y. 11421 

A.tA. 
KAZIMIERAS DAPKUS 

Gyveno Lockport, 111. 
Mirė 1988 m. balandži 21 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pasvalyje, Biržų apskrityje. Amerikoje 

išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zita Straukaitė, 

sūnūs: Kastytis, marti Marija, Vidmantas, marti Julija ir 
Linas; anūkai: Dustin ir Wesly; uošvis Izidorius Straukas; 
svainės: Birutė Navickienė, Modesta Umbrasienė ir Aldona 
Kasparienė; svainis Kęstutis Straukas; seserys: Barbora 
Žilevičienė ir Ona Dapkevičiūtė Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Balfui. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, balandžio 24 d. nuo 2 iki 

5 v.v. ir nuo 7 v.v. iki 9 v.v. Markiewicz koplyčioje, 108 Illinois 
St., Lemont, 111. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 25 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Alfonso parapijos bažnyčią, 
Lemont, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Mission, Inc. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Markiewicz. Tel. 312-257-6363. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS JURAITIS 
Mūsų mylimas Tėvas, Senelis ir Brolis mirė 1988 m. 

balandžio 4 d. ir buvo palaidotas balandžio 9 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame draugams ir giminėms, kurie atvyko 
atsisveikinti su a.a. Juozu j koplyčią, užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių ir 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald A. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkui. 
Zita ir Andrius Vitkauskai su šeima 

tf midlcind tedarai 
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. 

598-3400 

PEEE 
LENDER 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOU« TOOH 

NO. COST 

U-M2 $1.975 00 

OEPART APR'VE MOSCOW 

USA MOSCOW VILNIUS 

JUNE 14 JUNE 15 JUNE 17 

VILNIUS 

M O S C O * 
HELSINKI 

JUNE 2' 

HELSINKI 
NEWYO«K ITINERARY 
JUNE 28 2 N«9Ms MOJCOW. 10 N»ghts Vilnius. 1 NigM MeOnlo 

U-S83 
U-M4 

U-M5 

$1.87500 

$1.97500 

$1.97500 

JULY 12 JULY 13 JULY 15 

AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 

S€PT 08 S€PT 07 SEPT 09 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 

JULY 26 

AUGUST M 

SEPT 20 

2 Htgr>t* M O K O T 10 Nights Vrtfiius 1 NiflM H miniu 

2 N>gr>t» Mo»cow. 10 niflfts Vilmu*. 1 N<gW I HtMnlii 

2 Nigrtts Moicow 10 Nrgntt Vilnius. 1 l*gnt HMMnki 

Jei norite pasikviesti gimines iš 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, pasiųsime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..tollfree*' arba rašykite: 

Bahic American Holidays Ine 
A ravBON OF TOLL FREE 

R O B E R T J . E L L Y N T R A V E L I N C . , - M J M M , 
501 Fifth Avenue. New York. N Y 10017 • (212)972-0200 TO»>-****""" 

P A D Ė K A 
A.tA. 

HENRIKAS PADLECKAS 
Mirė 1988 metais vasario pirmą dieną. Palaidotas 

Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame draugams, giminėms ir pažįs

tamiems už užuojautą, dalyvavimą koplyčioje, mišiose 
ir laidotuvėse. 

Dėkojame už maldas, gėles, aukas mišioms ir 
organizacijoms. 

Jūsų maldos, užuojauta ir nuoširdumas buvo didelė 
paguoda mums liūdesio valandose. 

Žmona Regina, sūnūs Arvydas ir Andrius, 
brol ia i Leona rdas i r Vacys su šeimomis. 

A.tA. 
JADVYGAI PETRIKIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, giliame liūdesy likusiems 
dukra i VIOLETAI, seseriai SOFIJAI GLIOŽE-
RIENEI ir jos šeimai, giminėms ir artimiesiems 
re iškiame užuojautą ir kar tu liūdime. 

Stasė Estkienė 
Valė ir Jonas Zubavičiai 

Sunny Hills, Fla. 

Brangiam Tėvui, Uošviui ir Seneliui 

A.tA. 
STASIUI TRINKAI 

mirus, j o dukrai REGINAI ANDRIJAUSKIENEI, 
žentui VLADUI anūkėms LORETAI ir VIKTORIJAI 
bei ki t iems giminėms reiškiame gilią užuojautą 

Vosylių šeima 

tm 

• -t 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Te le fona i - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. 50 th A v., Cicero 
Te le fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 23 

x Kun. Viktoras Dabušis, 
JAV LB krašto valdybos narys, 
yra atvykęs iš Floridos į Chica-
gą dalyvauti krašto valdybos 
posėdyje. Ta proga jis, lydimas 
kun. Jono Kidyko, SJ, aplankė 
„Draugo" redakciją ir pain
formavo apie St. Petersburgo ir 
kitų gyvenviečių lietuvius. 
Apsistojęs Jėzuitų namuose. 

x Dr. Adolfas Šležas iš 
Flossmoor. 111., išvyko į rentge
nologų konferenciją, kuri bus 
Orlando, Floridoje. Kartu 
išvyko ir žmona Algė. Po kon
ferencijos, kuri tęsis visą sa
vaitę, žada aplankyti pažįs
tamus gyvenančius St. Peters
burgo apylinkėse, o grįždami į 
namus sustoti kelias dienas 
Panama City ir Sunny Hills lie
tuvių kolonijose. 

x Lemonto Maironio litu
anistinė mokykla rengia Pava
sario balių balandžio 30 d. 6:30 
vai. vak. St. Constantine and 
Helen graikų ortodoksų salėje 
Palos Hills, 111. Meninę 
programą atliks Rasos Poskoči-
mienės vadovaujamas „Spin
dulio" tautinių šokių an
samblis. Stalus rezervuotis rei
kia iš anksto. 

x LB Bostono, Mass., apy
gardos valdybos vardu iždi
ninkas Jonas Vasys atsiuntė 
„Draugui" 25 dol. su prierašu: 
„įvertindami jūsų darbą, siun
čiame 25 dol. auką ir linkime 
geriausios sėkmės". Nuoširdus 
ačiū už viską. 

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

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk.) 

x Amer ican Travel Ser
vice Bureau praneša, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą, 
Palangą, Panevėžį ir Kauną. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui i Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arb? 
636-6169. 

(sk.) 

x KASOS 1988 m. informa
cinis susirinkimas bus balan
džio 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Po susirinkimo pasivai-
šinimas. Visus narius ir KASOS 
veikla besidominčius kviečiame 
dalyvauti. 

KASA 
(sk) 

x Chicagos taut inių šokių 
grupių mokytojai bus pagerbti 
gegužės 15 d., sekmadienį, Jau
nimo centre rengiamame ban
kete. Banketą rengia jungtinis 
finansų komitetas. Visi kvie
čiami dalyvauti, pagerbti daug 
dirbančius mūsų tautinių šokių 
mokytojus, pasigėrėti 9 mūsų 
tautinių šokių grupių atliekama 
programa ir paremti š ia is 
metais Kanadoje vykstančius 3 
didelius lietuvių gyvenimo 
įvykius — PLB seimą, Kultūros 
kongresą ir Tautinių šokių 
šventę. 

x Akt . J u l i j a D a n t i e n ė , 
viešnia iš Philadelphijos, rytoj 
atliks linksmą programą Put-
namo seselių rėmėjų vaka
rienėje 4 vai. Jaunimo centre. 
Prieš vakarienę 3 vai. šv. Mišios 
ir pamokslas kun. K. Trimako 
Jėzuitų koplyčioje. Giedos solis
tė Laima Stepaitienė ir Šv. An
tano parapijos choro moterys. 
Vargonais palydės Aldona Pra-
puolenytė. Dalyvaus iš Put-
namo ses. Igne, ses. Palmira ir 
ses. Loreta. 

x „ J o u r n e y s " , Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos lei
džiamas žurnalas, pavasario 
numeris 2 , išėjo iš spaudos. 
Žurnalas yra anglų kalba, bet 
duoda daug informacijų apie 
vienuolijos veiklą, l ietuvių 
mokyklas, ypač plačiai rašo apie 
Sv. Kazimiero seserų vie
nuolijos pasiruošimą kapitulai. 
Taip pat labai gerai parašyta 
apie Motiną Mariją Kaupaitę — 
vienuolijos steigėją. Rašo 
postuliatorė ses. Marilyn Kuz
mickus. Žurnalą redaguoja ses. 
Agnesine Dering ir Tammy 
Oswald. 

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 Liepinaičiui, P.A.V. 
Realtors 656-7400 a rba 
447-0760. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel . 
238-9787. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI 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 Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty. 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL, Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduot i : mes galim 
patys nupirkt i ! 

(sk.) 
< 

x American Travel Service 
Bureau ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: Amer ican 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

x J e i norite greit parduoti 
ar pirkti nuosavybę Palm 
Beach, Juno Beach, ar Jupiter 
apylinkėse, Floridoj skam
binkite į R. A. Realtrust Pro-
perties, Inc. Algiui Petru
liui 407-622-5000 arba 
407-747-5946. 

(sk) 

d x Vytis, balandžio mėnesio 4 
— nr., Lietuvos Vyčių sąjungos 

leidžiamas ir savai organizaci
jai taikomas mėnesinis žurnalas 
išėjo iš spaudos. Viršelis papuoš
tas vyčių steigėjo Mykolo A. 
Norkūno nuotrauka ir yra apie 
jį gerai paruoštas Aldonos Ryan 
straipsnis, minint vyčių 75 
metų įsikūrimo sukaktį. „Vytį" 
redaguoja Dalia Bulvičiūtė, 
Mary Rusas Kober ir Helen 
Chesko. 

x O. J a n k e v i č i ū t ė , New 
York, N.Y., mūsų garbės pre-
numeratorė, nuoširdi ir dosni 
rėmėja, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 40 dol. dienraščio 
paramai ir 20 dol. ui kalėdines 
korteles ir kalendorių. 0. 
Jankevičiūtei už dažną paramą 
savai spaudai tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Rimas Česonis, Marietta, 
Ga., su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. R. 
Česonį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
dėkojame. 

x Eglė Stelmokas-Novak, 
Evergreen Park, 111., pra-
tęsdama prenumeratą, dienraš
tį „Draugą" visuomet paremia 
auka . Ir prie 1988 metų 
prenumeratos pridėjo 20 dol. jį 
sustiprinti. E. Stelmoką-Novak 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x M o d e s t a s J a k a i t i s iš 
Lemonto, 111., ne tik dalyvauja 
lietuviškoj veikloj, bet taip pat 
remia ir lietuvišką spaudą. Pra
tęsdamas prenumeratą, vėl pri
dėjo 20 dol. auką. M. Jakaičiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos siunčiamos šiuo 
adresu: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 
x Iš Danijos į Kanados Ha

miltoną.' Liepos 3 d. Hamiltone 
Tautinių šokių šventės metu 
bus gera proga Danijoje gyve
nusiems susitikti ir atnaujinti 
pažintis. Todėl Anderseno že
mės „ d a n a i " skubiai 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 Dėmesio turint iems sve
čių iš Lietuvos! Iki gegužės 13 
d. būsiu su grupe Lietuvoje. 
Grįžęs vėl siųsiu kargo, pa
rūpinsiu video,stereo aparatū
rą. Giminėms iškviesti nemo
kamas patarnavimas vyks ir to
liau. Tarpininkausiu nebran
giai automobilių ir kt. prekių 
pirkime Lietuvoje. Rašykite 
pranešdami savo telef. Grįžęs 
tuoj pat jums paskambinsiu. 
Romas Pūkštys, 9040 S. Ro
ber t s Hickory Hills, IL 60457. 
Tel.: 312-430-4145. 

(sk) 

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

(sk) 

Grandinėles šokių grupių mokytojai. Iš kairės Vaikų grupės mokytoja Kristina Liutkutė-Freu-
denberger, vadovo asistentė Renė Motiejūnaitė-Booth, Grandinėlės vadovas Liudas Sagys, vete
ranų grupės mokytoja Eglė Giedraitytė-Laniauskienė ir vaikų grupės mokytoja Ilona 
Čiuberkyte-Schmid. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JONAS (JOHN) 
NALTVAIKA -

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
RĖMĖJAS 

Pr ieškar in i s emigran tas 
Jonas (John) Nalivaika į 
Ameriką atvyko 1912 metais, 
teturėdamas 18 metų, ir dabar 
baigia 94 metus. Jonas Nali
vaika gimė 1894 m. rugpjūčio 
27 d. Švenčionių parapijoje, 
Viln iaus kraš te , ūkininkų 
šeimoje ir augo sesers ir brolio 
draugėje. 

1912 metais atvyko į Ameri
ką, apsigyveno Chicagoje ir 37 
metus išdirbo „Armor" mėsos 
skerdykloje, dirbdamas įvairius 
darbus. Dar bedirbdamas, lais
valaikiu pradėjo p i rk inėt i 
apleistus namus, juos aptaisy
davo ir parduodavo už aukštes
nę kainą. Tokiu būdu jo santau
pos augo sparčiau už kitų 
bendradarbių ir 1949 metais po 
37-rių darbo metų skerdyklose 
visai pasitraukė iš „Armor" 
bendrovės ir pradėjo sava
rankišką gyvenimą, tęsdamas 

namų supirkimą ir jų per
tvarkymą. Namų prekyba ir 
savo įdėtas darbas pakėlė Jono 
Nalivaikos pajamas ir gerokai 
praturtino. Visiems pataria išei
ti į savarankišką gyvenimą, kur 
yra neribotos galimybės 
tvirčiau prasikurti ir pasidaryti 
nepriklausomu. 

x P a r d u o d a m a 6 t. angliš
koji „ E n c y c l o p e d i a Litu-
anica" Skambinti 737-9068. 

(sk) 
x L.T. Namų 21-sis metinis 

narių susirinkimas šaukiamas 
š.m. balandžio 30 d., šeštadienį, 
4 vai.p.p. nuosavuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave. Susi
rinkimui pasibaigus, visi daly
viai kviečiami šeimyniškai 
vakarienei, kuriai registruotis 
ne vėliau trečiadienio, balandžio 
27 d.: te l . 598-4662 - V. 
Jonušas, arba tel. 434-7270 — E. 
Valiukėnienė. 

(sk) 
x Kviečiame visus daly

vauti Šaulių namuose balan
džio 23 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. tautinių šokių grupių „Žil
vičio" ir „Gijos" pasirodyme — 
„Subatėlėje". Po pasirodymo 
bus šokiai. Bilietai 8 dol., tik šo
kiams 5 dol. 

(sk) 

X R e i k a l i n g a m o t e r i s 
prižiūrėti sveiką ligonį. Kam
barys, maistas ir atlyginimas. 
Nereikia keltis naktimis. Tel. 
436-2588. Gyventi vietoje. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

J o n a s Nalivaika 

Jonas Nalivaika bedirbdamas 
bendravo su lietuviais, priklau
sė Šv. Kryžiaus, o vėliau Švč. M. 
Marijos Gimimo lietuvių pa
rapijoms, bet neturėjo laiko 
sukurti šeimą ir dabar yra 
vienišas. Marąuette Parke iš
gyveno 45 metus, o nuo 1979 
metų persikėlė į Oak Lawn, 
artimiausią Chicagos priemies
tį, kur turi stambią nuosavybę. 
Gyvena iš pensijos ir santaupų. 

Būdamas ūkininkų kilmės, 
nusipirko nemažą ūkį, kur 
nuvykdamas kvėpavo grynu 
oru, klausėsi paukštelių čiul

bėjimo, bitelių dūzgimo, traukė 
žydinčių dobilų aromatą, stebėjo 
padangėje plaukiančius de
besėlius, primenančius jaunys
tėje paliktą tėviškę. Dabar jau 
rečiau pasiekia savo ūkį ir nega
li džiaugtis mėgiama gamta, nes 
po sunkios operacijos turi ma
žiau judėti ir sveikti artimųjų 
priežiūroje. 

Jonas Nalivaika stipriai rėmė 
gausius giminaičius, gyve
nančius komunistinėje rusų 
priespaudoje, nors brolis ir seuo 
jau yra mirę, o likę tik jų 
palikuonys. 

Senosios kartos išeivis Jonas 
Nalivaika, pats gerai kalba 
l ie tuviškai ir matė mūsų 
pastangas išlaikyti lietuvybę 
priaugančio jaunimo tarpe ir 
savo stambiu 5000 dol. įnašu 
įstojo nariu į Lietuvių Fondą. 

Jonui Nalivaikai linkime su
stiprėti ir dar ilgai džiaugtis 
užpelnytu auksiniu saulėlydžiu. 

(aj) 

JAUNIMO CENTRAS 
JAUNIMUI AR 
SANDĖLIAMS? 

„Jeigu nebūtų susiprasta 
laiku pastatyti Jaunimo centrą, 
kur būtų buvęs lietuviškas švie
timas? Lietuviškos šeštadie
ninės mokyklos šiame laisvių 
krašte pasidarė tikromis „var
go mokyklomis". Buvo mėtomos 
iš patalpų į patalpas, iš pa
rapijos į parapiją. Niekas jų 
nelaukė išskėstomis rankomis. 
Dažnai šeštadieniais iš ryto ras
davo duris užrakintas. Pasta

čius Jaunimo centrą, Jėzuitai 
plačiai atidarė duris" (Mūsų 
žinios, 1987 m. lapkričio 22 d.). 

Visi džiaugėmės Jaunimo cen
tru ir visi jame sutilpo. Ūžė ir 
klegėjo koridoriai nuo vaikų 
juoko ir jų triukšmo. Tilpo jame 
lituanistinės mokyklos, kurios 
tuomet kelis šimtus auklėtinių 
turėjo, tautinių šokių an
sambliai, skautai, ateitininkai, 
operos choras ir nesuskaitoma 
daugybė visuomeninių or
ganizacijų. Dabar iš tos visos 
veiklos tiktai skeveldros liko, 
deja, ir joms jau darosi 
perankšta. Girdėti, kad 
Jaunimo centre trūksta patalpų 
ir vietos. Įvairūs gandai ir tam
sūs debesys apie Jaunimo 
centrą vaikšto. Man, kaip 
pasisakančiam kontroversiniais 
klausimais, tenka įvairių gandų 
išgirsti. Galima būtų į gandus 
ir dėmesio nekreipti. Tačiau 
reikia prisiminti ir liaudies 
posakį, „kad nėra dūmų be ug
nies". Reiškia, jeigu yra dūmai, 
tai kur nors yra ugnelė ar ža
rijos. Tad reikia žiūrėti, kad ta 
„ugnelė" į gaisrą neišvirstų. 

Įvairiems gandams gal dėme
sio nekreipčiau, jeigu jie neatei
tų iš rimtų šaltinių. O tie gan
dai sklinda, apie juos kalbama 
pavieniai, kalbama ir organiza
cijų susirinkimuose. 

Paskutiniu metu pradėta 
kalbėti apie mokyklų sujungi
mą. Reikalas rimtas ir gal jau 
pribrendęs. Idėja rastų pri
tarimą, jeigu būtų pravesta 
tvarkingai, kultūringai ir 
atsižvelgiant į visų pusių inte
resus. Visų detalių nežinant, 
nepradėsiu į plačias lankas išei
ti. Tik teko iš rimtų šaltinių gir
dėti, kad Kristijono Donelaičio 
mokyklos Jaunimo centre nesu
tilptų. Bent ketvertai klasių 
tektų patalpų ieškoti, kokioje 
tai „atsilikusių vaikų mokyklo
je", juodųjų rajonuose. Na, 
žinote to tai jau per daug! Jau
nimo centras per ankštas! Ne
bėrajame jaunimui vietos arba 
vaikai jame nereikalingi! 
Tokios mintys turi būti pačioje 
užuomazgoje užgniaužtos, 
nežiūrint, iš kokių šaltinių jos 
ateina. Jaunimo centras buvo 
jaunimui ir jo švietimui skirtas 
ir tam jis turi būti išlaikytas. 
Baigdamas noriu pastebėti, kad 
į šį reikalą Jaunimo centro 
valdyba nėra įsivėlusi. 

J . Ž. 

Pareigas perduoda buvęs ASS pirmininkas fil. Kęstutis Ječius naujai pirmi
ninkei, fil. Danutei Eidukienei. VT , _ . . . . 

.\uotr J . Tamulaičio 

AUKŠTI HONORARAI 

Paaiškėjo, kad Frank Sinatra 
už dainavimą Chicagos festivaly 
gavo 235,000 dol., o Liza Min-
nelli už pasirodymą per du kar
tu festivalio programoje gavo 
245,000 dol. Tai iškėlė Chicagos 
spauda, teismui apkaltinus 
buvusią mere Jane Byrne už 
nepateisinamas išlaidas. 

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

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

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vyten i s Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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