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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kas tai — eilinis 
„smegenų praplovimas 

ar persitvarkymas? 
(Tęsinys) 

Panevėžio dekanas kun. J. 
Antanavičius ragino liautis 
saugumui varginti kandidatus 
į Seminariją, neversti klierikus 
veidmainiauti ir priverstinai įsi
gyti imunitetą prieš bet kokį 
autoritetą. Kun. J. Antanavi
čius nurodė eilę konkrečių 
atvejų, kaip persekiojami ir dva
siniai traumuojami tikinčių 
tėvų vaikai, kad jie, mokytojų 
įbauginti, bijo užeiti net į 
šventorių. „Nėra reikalo moks
leiviams lankytis bažnyčios 
šventoriuje", — atsakė valdžios 
atstovas, o dėl viso kito — kalti 
patys kunigai, klierikai ir Semi
narijos vadovybė. 

įprastinis „smegenų praplovi
mas", atrodo, tuo turėjo ir 
baigtis, bet, deja,... šaliai per
sitvarkant, vien „praplovimu" 
nepasitenkinta. Neužilgo 
respublikiniuose laikraščiuose 
— „Tiesa", rugsėjo 18 d., „Gim
tasis kraštas", spalio 7-14 d., 
kiek vėliau ir „Valstiečių laik

raštyje" — pasirodė aptariantys 
minėtą susitikimą straipsniai ir 
žinutės, aišku, su atitinkamais 
nutylėjimais, pagrąžinimais ir 
net grubiais iškraipymais. 

Kun. Z. Navickas bandė 
sužinot i , kokiu konkrečiu 
įstatymu ar nuostatu remiantis 
buvo saugumo pagrobti ir tero
rizuoti kun. Rokas Puzonas, 
Robertas Grigas bei Nijolė 
S a d ū n a i t ė , re ika lavo, kad 
pagaliau liautųsi nepagrįsti 
priekaištai ir užpuldinėjimai 
vyskupams, kaip šių metų 
Šiluvos a t la iduose rajono 
vykdomojo komiteto pavaduo
toja su RRT įgaliotinio įstaigos 
inspektoriumi kitų kunigų ir 
pa ta rnau to jų akivaizdoje 
užsipuolė išeinantį laikyti pa
maldas vyskupą V. Sladkevičių 
su grasinimais, kad , je i nesu
tvarkys kun. R. Puzono, reiksią 
vyskupijai paieškoti kito šei
mininko". Apart išsisukinėjimo, 
į šiuos klausimus atsakyta ne
buvo. (Bus daugiau) 

Naujos deportacijos taisyklės 
Washingtonas. — Amerikos 

Aukščiausias Teismas paskelbė 
naujas taisykles žemesniam 
teismui, kaip nustatyti, ar 
užsienyje gimęs amerikietis gali 
būti deportuojamas, jei jis 
suteikė klaidingas informacijas 
arba ne visiškai suprastas 
žinias apie savo praeitį, gauda
mas Amerikos pilietybę. 

Šis Aukščiausio Teismo spren
dimas buvo padarytas Juozo 
Kungio, gyvenančio Clifton, 
N.J. byloje, kuris Teisingumo 
departamento kaltinamas daly
vavimu 1941 m. egzekucijose, 
kurių metu žuvo 2,000 žmonių, 
daugiausia žydų .Kėdainiuose, 
Lietuvoje. Teismas nubalsavo 7 
prieš 1, pakeisti apeliacinio 
teismo sprendimą pilietybės 
atveju, kai jis suteikė ne tas 
žinias apie savo gimimo datą ir 
vietą. Amerikos įstatymas rei
kalauja sulaikyti pilietybę, jei 
buvo tos žinios suteiktos sąmo
ningai norint ką nors nuslėpti. 

Deportacija sprendžiama 
iš naujo 

Kungio byla grąžinama į 
žemesnį teismą, kuris vado
vaudamasis pagal naujas tai
sykles, turės nuspręsti, ar jis ir 
dabar turi būti deportuojamas. 

Anksčiau teismas atmetė 
video juostoje užrašytus 
liudininkų liudijimus, kurie 
buvo padaryti Sovietų Sąjun
goje, kad Kungys žudė tuos 
žmones. Teisingumo departa
mentas su pasisekimu argu
mentavo, jog apeliacinio teismo 
nutarimas deportuoti jį galioja, 
nes pateiktos informacijos klai
dingos; jei jos būtų buvusios 
žinomos, tai pilietybė nebūtų 
buvusi suteikta. 

Kungio pas isakymas 

Teismo metu J. Kungys 
pasakė, jog jis nesakė tiesos 
naciams apie savo gimimo vietą 
ir datą todėl, kad nebūtų paim
tas į vokiečių kariuomenę ir, 

kad nebūtų persekiojamas už 
dalyvavimą Lietuvos rezisten
cijoje. Tas pačias informacijas jis 
suteikė ir Amerikos imigraci
jos įstaigai. 

Teisingumo departamentas 
pa l a ikė t a i , kad j i s šias 
klaidingas žinias suteikė todėl, 
kad norėjo save atjungti nuo Kė
dainiuose buvusių žudynių. 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
Antonin Scalia, kuris paskelbė 
Teismo sprendimą, pasakė, kad 
naujos taisyklės turi būti pri
taikintos tokiuose atvejuose. 
J am pritarė Vyriausias Teismo 
teisėjas William Rehnąuist ir 
te isė ja i VVilliam Brennen, 
Byron White ir Sandra O'Con-
nor. Teisingumo departamentas 
sakė dar ir tai, jog Kungys turi 
būti deportuotas, „kad jis neturi 
gero moralinio charakterio", 
kur i s re ikal ingas piliečiui. 
Amerikos įstatymas nurodo, 
kad žmonės nėra gero moralinio 
charakterio, jei jie suteikia 
klaidingas žinias, norėdami tap
ti piliečiais. 

J e i nesąmoningai . . . 

Teisėjas Scalia pasakė, jog 
viskas, kas vyriausybei yra 
reikalinga, yra įrodymas, jog pa-
re i šk imas buvo klaidingas 
sąmoningai, kad gautų Ameri
kos pilietybę. Juozo Kungio 
atvejuje to sąmoningo nuslė
pimo nėra. Jis suteikė nereikš
mingas žinias naciams, nenorė
damas tarnauti jų batalijone, ir 
paskui panaudojo tas pačias in
formacijas pilietybei gauti, nes 
tikriausiai neturėjo kitų do
kumentų. 

Lenkijoje darbininkai 
kartu su Solidarumu 

Senatoriai Robert C. Byrd, kairėje, Sam Nunn ir David L. Boren. dešinėje, spaudos konferencijos 
metu diskutuoja naujos sutarties su Sovietų Sąjunga tekstą, kuris uždraudžia trumpesniųjų 
distancijų ir vidutinio nuotolio raketas. 

Pradeda svarstyti 
sutarties ratifikavimą 

Sovietai savaip aiškina sutarties tekstą 

— M a s k v o j e armėnų 
kapinėse susirinkę armėnai de
mons t ravo prieš Sovietų 
Sąjungos vedamą politiką jų 
atžvilgiu, reikalaudami pri
jungt i Azerbaidžano srityje 
gyvenančius a rmėnus prie 
Armėnijos autonominės respub
likos. 

Washingtonas. Senato dau
gumos vadas Robert C. Byrd 
pranešė, jog jis pateiks Senatui 
svarstyti naująją sutartį, kurią 
pasirašė Reaganas ir Gorbčio-
ves, šių naet>i gegužės 11d., jei 
Administracija galės paaiškinti 
4 ne visai aiškius klausimus, jų 
tarpe ir ką tik naujai iškilusį 
raketų patikrinimo klausimą. 

Nežiūrint sen. Byrd sąlyginiai 
nustatytos datos, tai yra pirmas 
užtikrinimas Baltiesiems rū
mams, kad Senatas bandys bal
suoti sutarties ratifikavimą dar 
prieš prezidentui išvykstant į 
Maskvą gegužės 29 deną. Admi
nistracija ir Sovietai nori 
pasikeisti ratifikuotais doku
mentais viršūnių konferencijos 
metu. 

Kaip suprast i sutar t į 

Trys Senato komite ta i 
susipažino su sutarties tekstu. 
Sen. Byrd bus paruošęs reika
lingą procedūrą gegužės 9 d., 
kai Senatas sugrįš po savaitės 
atostogų. Bet Administracijos 
pranešimas, jog rusai pradėjo 
savaip aiškinti kai kuriuos 
raketų patikrinimo įsipareigo
jimus, nudels sutarties patvir
tinimo eigą Senate, kadangi Ad
ministracijos pareigūnai turės 
paaiškinti senatoriams, kas 
ištikrųjų yra atsitikę sovietų in
terpretacijoje. Laikraščiai rašė, 
kad pati Administracija iškėlė 
griežtus skirtumus, apkaltin
dama Sovietus, kad jie pradėjo 
raketų patikrinimo sutartas tai
sykles aiškinti tik sau palankia 
prasme. Senatoriai yra tikrai 
nustebę, kad yra sunkumų,nes 
jiems buvo pasakyta , kad 
dalykai yra geram kelyje. 

Bloga pradžia 

Valstybės departamentas sa
ko, kad bandoma greitai per 
d iplomat inius k a n a l u s 
išs ia iškint i šią problemą. 
Sovietų ambasadorius Yuri 
Dubinin atvyko į departamentą 
iš aiškinosi su Max Kampel-
man, kuris buvo vyriausias 
amerikiečių delegacijos vadas 
šios sutarties derybose. Kampel-
man pasakė ambasadoriui, kad 
Sovietai turi į tai atsakyti šią 

savaitę ir negali dabar savaip 
aiškinti Genevoje sutartų 
dalykų. 

Sen. Sam Nunn, kuris vado
vauja Senato Ginkluotųjų 
pajėgų komitetui, nfisakė, jog jis 
mano, kad patikrinimas raketų 
yra daugiau politinis negu 
karinis reikalas, tačiau Sovietai 
tur i suprast i , kad šitokia 
pradžia negali vesti į gerą, kad 
jau ir dabar, dar nepradėjus 
tikrinimo, tos taisyklės jau 
aiškinamos kitaip. „Yra labai 
svarbu, kad abi pusės eitų į susi
tarimą su tikru pasitikėjimu", 
pasakė sen. S. Nunn. „Mes 
nenorime, kad juodi debesys 
dengtų visą šį reikalą". 

Naujos problemos 

Senato Žvalgybos komiteto 
pirmininkas sen. David L. 
Boren pareikalavo, kad tie kiti 
neaiškūs trys klausimai turi 
būti išaiškinti prieš Senatui 
pradedant svarstyti sutarties 
ratifikavimą. O tai yra, jog 
raštu turi Sovietai paaiškinti, 
kad sutartis saisto ne tik vi
dutinio nuotolio ir trumpesniųjų 
distancijų raketų uždraudimą, 
bet ir visas tos rūšies būsimas 
raketų versijas ateityje ir kad 
būtų griežta tų ginklų definici
ja pareikšta raštu iš Sovietų 
Sąjungos pusės. Be to, kad būtų 
aiškiai žinoma žvalgybinė 
sekimo sistema, kuri bus naudo
jama raketų tikrinimui. Jei šie 
dalykai bus išspręsti teigiama 
prasme, tai sen. Boren nemato 
didelių sunkumų sutarties 
ratifikavimui. 

Tik praėjusią savaitę iškilo į 
viešumą šis raketų patikrinimo 
reikalas, o Administracija 
pripažino, kad būsimieji 
panašūs ginklai nebuvo įrašyti 
į sutartį, nors būta susipratimo, 
kad abu kraštai tam yra įparei
goti. 

— Chicagos Operos teatras 
baigė savo sezoną su labai sėk-
migai praėjusia Rossini 
„Pelenės" opera. Šiame sezone 
ši Opera pastatė „Orfėjų ir 
Euridice", „Don Pasauale", „Of 
Mice & Men" ir „Cinderella", 

kurios visos buvo atliktos 
anglų kalba. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Gegužės pirmosios demons
tracijos baigėsi areštais Fili
pinuose, Čilėje, Rytų Berlyne ir 
Turkijoje. 

— Maskvoje buvo televizijo
je parodytas dokumentinis 
filmas iš ką tik buvusių demons-
tuacijų Armėnijoje ir Azerbai
džane, kuris buvo rodomas 
gyventojams 90 minučių. 

— \Vashingtone Gynybos 
sekretorius Frank Carlucci 
pasakė, jog pakeitė nusistatymą 
siųsti pakrančių laivus į Persų 
įlankos zoną, kurie patruliuotų 
tarp laivų. To sumanymo galuti
nai atsisakyta. 

— Afganų komunistų lėk
tuvai ir artilerija užmušė 13 
afganų pabėgėlių ir 17 sužeidė 
prie šiaurinės Pakistano sienos, 
kur yra susibūrę Afganistano 
pabėgėliai. 

— Washingtone specialus 
prokuroras Lavvrence Walsh, 
kuris veda Irano ginklų par
davimo bylą, pasakė, jog rasti 
dokumentai pulk Oliver North 
įstaigoje Baltuosiuose rūmuose 
atskleidžia labai slaptas situaci
jas Viduriniuose Rytuose ir jų 
paskelbimas sudarytų kai ku
riems asmenims tame regione 
mirties pavojų, todėl tie doku
mentai negali būti skelbiami 
viešai. Teisėjas Gerhard Gesell 
mano, jei negalės pasinaudoti 
tais dokumentais, tai turės 
panaikinti kaltinimus prieš 
pulk. Oliver North. 

— Illinois valstijoje Molon 
Motor & Coil korporacija, kuri 
priėmė į darbą nelegaliai šiame 
krašte apsigyvenusius asmenis, 
bus nubausta 41,000 dol. 
pabauda. 

— Angoloje per apsirikimą 
buvo nušautas Kubos lėktuvas 
su generolu ir 26 kareiviais 
pačių kubiečių. Visi žuvo. 

— Atėnuose du maskuoti 
vyrai nušovė armėnų teroristų 
vadą Hagop Hagopian, kuris 
vadovavo armėnų kovotojų 
grupei. 

— Prez. Reaganas priėmė 
peticiją, kurią pasirašė 250 
žinomų amerikiečių, kurie 
ragina prezidentą reikalauti 
religinės laisvės įvedimo 
Sovietų Sąjungoje, kai šiemet 
Rusų ortodoksų bažnyčia šven
čia tūkstantį metų nuo krikš
čionybės įvedimo, skelbia 
Baltieji rūmai. 

Krokuva. — Lenkijoje nuo 
1981 m. nebuvo tokių didelių 
demonstracijų, kaip praėjusį sa
vaitgalį. Penktadienio rytą pra
dėjo streikuoti darbininkai 
Stalovva Wola geležies fabri
kuose. Generolo Jaruzelskio vy
riausybė buvo nustebinta tokiu 
dideliu darbininkų išėjimu į gat
ves. Jiems buvo pažadėtas algų 
pakėlimas jau šeštadienį 20,000 
zlotų daugiau per mėnesį, kas 
būtų 50 dol. Čia buvo baigtas 
streikas, bet neramumai išsiplė
tė į kitus miestus. 

Tūkstančiai geležies darbinin
kų Lenino dirbtuvėse, netoli 
Krokuvos, pradėjo streiką. Vy
riausybė pradėjo ir čia pasita
rimus. Darbo unijos reikalauja 
ne tik didesnio atlyginimo, bet, 
kad būtų laisvai leista veikti 
Solidarumo unijai ir, kad jos 
nariai, kurie buvo atleisti iš dar
bo, vėl būtų sugrąžinti. Streiko 
komitetas, kuris sudarytas iš 
Solidarumo narių, nebesulaikė 
darbininkų fabrikuose, nors ir 
čia buvo pažadėtas padidinimas 
algų. Gegužės pirmąją dieną 
darbininkai demonstravo reika
laudami laisvės ir kad būtų pa
leisti ką tik suimtieji Solida
rumo nariai. Demonstracijos 
prieš vyriausybę išsiplėtė. 

Darbininkai su Walesa 
Reuterio žinių agentūros pra

nešimu, Lech Walesa, uždraus
tos Solidarumo organizacijos 
vadas, kreipėsi į darbininkus, 
sakydamas: „Aš reikalauju iš 
jūsų solidarumo su Nowa Hutą 
darbininkais demonstruoti pir
madienį savo vietovėse, uos
tuose ir fabrikuose. Parody
kime, ką galime". Vyriausybės 
policija vartodama lazdas ir 
ašarines dujas vaikė žmones iš 
gatvių, bet darbininkai demons
travo septyniuose lenkų mies
tuose, įskaitant Varšuvą. 
Krokuvą ir Gdanską. Jie jau 
reikalavo ne tik padidinti dar
bininkų atlyginimus, bet ir lais
vės Lenkijai. 
Areštuoja Solidarumo narius 

Varšuvoje buvo suareštuota 
40 opozicijos Solidarumo narių, 
bet jų vadai Janusz Onyskiewicz 
ir Zbigniew Bujak kitą dieną 
buvo paleisti. Prieš tai visą 
savaitę vyriausybė vedė propa
gandą spaudoje ir per radiją, 
aiškindama, jog streikininkų 
reikalavimai yra neišmintingi 
ir padidins infliaciją. Jie grasino 
įvesti išimties stovį ir žiauriai 
numalšinti streikuotojus. 

Gorbačiovo patarimas 

Ministerio pirmininko pava
duotojas Z. Sadovvski turėjo 
išvykti į Washingtoną ir susi
tikti su Tarptautinio pinigų fon
do pareigūnais, kad gautų 
naują paramą Lenkijai. Lenkų 
Poli tbiuro narys Alfred 
Miodowicz atvyko į Lenino 
geležies dirbtuves ir prašė 
18,000 streikuojančių darbi
ninkų sustabdyti streiką. Strei-

— New Yorko meras Edward 
Koch, kalbėdamas apie Jackso-
no tinkamumą būti Amerikos 
prezidentu, pasakė; „Aš manau, 
kad Jesse Jackson yra puikus, 
bet aš nesutinku su jo pažiū
romis. Jis paliktų mus subank
rutavusius per tris savaites ir 
neapsiginklavusius per šešias 
savaites. Aš manau, jog aš prisi
dėjau, kad jis pralaimėtų New 
Yorke". 

ko komitetas atsisakė su juo 
kalbėtis. Praeityje lenkų 
vyriausybė sakydavo, kad bus 
panaudota karinė jėga 
numalšinti demonstrantams. 
Bet šį kartą Paryžiaus spauda 
rašo, jog Gorbačiovas pataręs 
Jeruzelskiui taikiai susitarti, 
nes panaudojimas kariuomenės 
šiuo metu, kai prez. Reaganas 
turi atvažiuoti į Maskvą vir
šūnių pasi tar imams, toks 
žiaurus malšinimas sukilėlių 
būtų labai žalingas ir viršūnių 
konferencijai nenaudingas. 

Lenkų vyriausybė patvirtino 
žinias, kad areštuojama vis 
daugiau Solidarumo narių. 
Solidarumo žiniomis, šiuo metu 
demonstruoja visur 32,000 
darbininkų. Jie pareikalavo 

paleisti visus suimtuosius, bet 
vyriausybė atsisakė. Praėjusiais 
metais juos paleido, kadangi 
norėjo iš užsienio gauti leng
vatų. Šiuo metu ir Solidarumas 
į tai nebekreipia dėmesio, ir pla
čiai įvairiais kanalais perduoda 
užsieniui žinias apie savo rei
kalavimus vyriausybei. 

„Važiuokite į Maskvą" 

Vyriausybės atstovas Jerzy 
Urban, sukvietęs spaudos ats
tovus, pasakė, jog streikas yra 
žala pradėtoms ekonominėms 
reformoms ir visam demokrati
zacijos procesui Lenkijoje. Bet 
jis nieko nesakė, kad vyriausybė 
pakėlė kainas maistui 409r ir 
namų apšildymo bei kasdieninio 
aprūpinimo reikmenims net 
2§§%. 

Varšuvoj didžiausias susi
būrimas buvo Šv. Stanislovo 
Kostkos bažnyčioje ir švento
riuje, kur buvo kun. Jerzy 
Popieluszko, kurį saugumas nu
žudė. Minioje buvo labai daug 
studentų. Kai milicija de
monstrantams užstojo kelią, 
minia šaukė: „Čia yra Lenkija! 
Važiuokite į Maskvą!'". Studen
tai saugumą ir milicininkus ap
mėtė monetomis, šaukdami ir 
juos vadindami „Judošiais". 

Pavojus Jaruzelskiui 

Kaip baigsis Lenkijoje de
monstracijos ir ko pasieks strei-
kuotojai — neaišku. Solidaru
mas išleido komunikatą, kurį 
pasirašė Walesa. Jame konsta
tuojama, jog streiko banga 
apėmė visą Lenkiją. Tai nėra lo
kaliniai konfliktai. Lenkijoje 
yra ekonominė krizė ir vyriau
sybė nedaro jokių reformų. 
Todėl ateities perspektyvos tam
sios. Walesa nepradėjo streiko; 
jis tik vėliau pranešė, kad prisi
deda prie streikuotojų. Vakarų 
diplomatai sutinka, kad Lenki
joje padėtis labai rimta. Vienas 
disidentų Solidarumo vadų — 
Adam Michnik mano, kad ,,tai 
yra paskutinis signalas Jaru
zelskio vyriausybei. Tai 
paskutinis ženklas, kad jis pa
keistų savo politiką, jei ne. tai 
lenkai pakeis Jaruzelskį". 

KALENDORIUS 

Gegužės 4 d.: Antanina. Flo
rijonas. Monika. Beržas. Min-
tautė. 

Gegužės 5 d.: Maksimas, 
Krescencija. Barvydas. Neris. 
Angelas. Traidenis. 

ORAS 

Saule teka 5:45. leidžiasi 7:51. 
Temperatūra dieną 63 1.. nak 

tį 47 1. 
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PRITYRUSIOS SKAUTĖS 
SUEIGOJE IR JAUNIMO MIŠIOSE 

Los Angeles prityrusių skau
čių draugovė turėjo labai 
smagią ir sėkmingą sueigą 
balandžio 9-10 dienomis. Suei
goje dalyvavo sesės Tara Ba
rauskaite. Vanesa Kašelionytė, 
Nida Paplauskaitė. Lidija Tom-
pauskaitė. ir pusseserės Laima 
ir Vilija Žemaitaitytės. 

Brolis Tauras ir sesė Gailė 
(brolis ir sesuo Radveniai) 
nuvežė seses į UCLA. Vyr. 
skautė kandidatė Tina Petru-
šytė aprodė universitetą ir 
papasakojo visas mokyklos le
gendas. Kol sesės rimtai klausė 
legendų, vienintelis jų tarpe 
brolis Tauras juokėsi, žino
damas, kad pasakojimuose 
nebuvo nei žodžio tiesos. 

Sužinojusios, kad universtete 
yra ledų parduotuve, negalė
damos susivaldyti sesės pietums 
..prisikimšo" ledų. Kai jų pilvu
kai skaudėjo, jos tikrai tą 
nesusivaldymą kentėjo. 

Nuvažiavusios pas draugi
ninke, peržiūrėjusios visus foto
grafijų albumus, sesės pradėjo 
pasiruošė laikyti patyrimų 
egzaminus. Egzaminavimo 
laiku iškilo įdomios diskusijos, 
ypač religinėmis ir lietuvišku
mo temomis. Sveikiname sesę 
Viliją Žemaitaitytę. kuri baigė 
I-jo patyrimo laipsnio programą, 
tapdama kandidate i vyresnes 
skautesy-' Nors egzaminavimas 
vyko iki 11:00 v.v., sesės vis tiek 
norėjo matyti dviejų filmų 
vaizdajuostes. Vaizdajuostes 
žiūrinčias seses aplankė iš spor
to klubo renginio grįžtą broliai 
Auris ir Tauras . Kadangi 
vaizdajuosčių žiūrėjimas buvo 
toks svarbus sesėms, jos labai 
mažai miegojo tą naktį. 

Nors lietuviškos šv. Mišios 
prasideda 10:30 vai. ryto ir į 
bažnyčią nuvažiuoti trunka tik 
8 minutes, mergaitės kėlėsi 8:00 
ir neleido vargšėms pavargu
sioms vadovėms ilgiau miegoti. 
To priežastis — visos septynios 
turėjo nusimaudyti. Aišku, pri
trūko karšto vandens, bet madų 
žurnaluose rašo. kad šaltas van
duo yra sveikas plaukams. 

Didelis skau t i škas ačiū 
sesėms Tarai. Vilijai. Vanesai ir 
broliui Taurui už jų pagalbą su 
indu plovimu. Tikėkite, kad tai 
buvo didelis darbas, nes indai 
buvo neplauti visą savaitgalį. 

To ryto pamaldos buvo jau
nimo Mišios, kuriose jaunimas 
atliko skaitymus, nešė aukas ir 
išrinko giesmes. Mergaičių 
kvintetas, kuri sudarė Tara, 
Laima. Gailė ir abi Vanessos 

giedojo aukojimo giesmę. Jau
nimas norėjo, kad visa bažnyčia 
prisidėtų prie kitų giesmių gie
dojimo. Nors ne visi prisidėjo, 
tikimės, kad su laiku žmonių 
drovumas išnyks ir visi kartu 
drąsiai giedos. O kur buvo jau
nimas, išskyrus tą, kuris sėdėjo 
pirmoje eilėje ir chore? Prašome 
klausti tų, kurie nedalyvavo 
'gal jūsų vaikai ir vaikaičiai), 
bet ne tų, kurie ten buvo. 

G. Rad. 

STOVYKLOJE 
SESERIJOS 

VYRESNIŲJŲ SESIŲ 
VADOVĖ 

V.s. fil. Lilė Milukienė 
(Lukoševičiūtė) pradėjo 
skautauti Hanau. Vokietijoje, 
1946 m. Vykdė: skiltininkės, 
draugininkės, adjutantės. būre
lio vadovės, vadeivės. vyriausios 
skautininkės. Lietuvių Skautų 
sąjungos pirmininkės pareigas. 

v.s. Lilė Mi luk ienė 

Instruktavo ir organizavo: 
skiltininkių, draugininkių, va
dovių lavinimo kursus, atgai
vino sesių „Gintaro'" vadovių 
mokyklą. 

Pravedė: rajono stovyklą, VI-
tąją Tautinę stovyklą. New 
Yorke priklauso Vyr. skaučių 
Židiniui, ir LSS Tarybos narė. 
Sesė Lilė entuziastingai ruošiasi 
Vyresniųjų sesių stovyklos pro
gramai ir VH-tajai Tautinei 
stovyklai. 

Su vyru Vytautu užaugino 2 
dukras ir sūnų; ir dabar jau 
negali sulaukti, kada jos mažoji 
dukraitė įsijungs į aguonėlių 
eiles. 

Vaikus auklėti — ne medų 
laižyti. 

Ukrainiečių patarlė 

Chicagos „Nerijos*" t u n t o jūrų s k a u t ė s „ D r a u g y s t ė s " sueigoje. 

# >* 

v.s. fil. Bronius Kviklys kalba parodos a t idaryme J a u n i m o centre 
Nuot r . J . T a m u l a i č i i 

BRONIUS KVIKLYS GRĮŽ 
IŠ KELIONĖS 

V. STATKUS 
Šių metų gegužės 13 d. 7:30 
ai. vakare Jaunimo centre, 
!hicagoje, bus didelės ir ilgos 
elionės baigtuvės. Tai mums 
isiems gerai pažįstamo, mūsų 
rolio vyr. skautininko, filis-
?rio Broniaus Kviklio rašto 
elionės po Lietuvą pabaiga. 
•augumą kelionių baigiamos 
spūdžių pasakojimu, bet šios 
elionės, pradėtos prieš 24 
įetus, vaisiai — vienuolika 
torų. gausiai iliustruotų 
nvgų. Šias knygas rašydamas, 
•ronius Kviklys mažiau laiko 
eturėjo dalyvauti skautiškuose 
isibūrimuose. Dabar gera pro-
a priminti šio mūsų brolio 
ueitą ilgą skautišką kelią. 
Skautu jis tapo 1924 metais 
tenos gimnazijoje, būdamas 11 
letų. Praėjus porai metų, 
tokslo tęsti persikėlė į arčiau 
amų esančią Antalieptės 
idurinę mokyklą. Čia, kartu su 
etoliese dirbusiu jaunu 
lokytoju Juozu Prunskiu, 
abartiniu prelatu, jis orga-
izavo skautų draugovę. Drau-
avė priklausė Rokiškio tuntui, 
ur visus tunto kasdieninius 
skalus tvarkė jaunas, energin-
as tunto adjutantas ps. Art
inas Deksnys, dabartinis 
tskupas. Tuo metu Bronius 
-adėjo ir savo žurnalisto darbą, 
sndradarbiaudamas vietos 
tautų laikraštėlyje ,,Žalioji 

vėliava". 
Baigęs Utenos gim 

1932 m. rudenį jis 
Vytauto Didžiojo unive 
teisių fakulteto ekor 
skyrių. Tuo pa t m< 
įsijungė ir į studentų 
korporaciją , ,Vy t i s " 
išbuvęs junioru nustatyt 
1933 m. pavasarį buvo p 
senjoru. Įvairiais laikol 
jis buvo išrinktas korp! v 
sekretoriumi ir garbės 
pirmininku. Baigęs eko: 
mokslo studijas, pradėj 
juoti teisę, bet, dėl pras: 
karo, tų studijų nebaig 

Tremtyje jis tęsė sk; 
darbą — buvo tun t i 
Memmingeno tremtin 
vykioje. Plačiai susira 
mas įvairiais kultūrini 
kalais, Bronius susi 
atgaivinti ir akademi 
tuviškosios skautybės 
1948 m. j i s rota ' 
išspausdino ir išsiuntin 
žinomiems vytiečiams ,J 
šauklį atsiliepti ir atr 
tarpusavio ryšius. Ta 
atgaivintos sistemingos 
skautiškos veiklos p 
Bronius Kviklys koi 
denciniu balsavimu buvc 
tas tremtyje atgijusios 
Vytis pirmininku. „VT 
redagavo ir leido ir toli 
persikeldamas gyventi į t 
Kad nebūtų konflikto su 

„NERIJOS" TUNTO DRAUGYSTĖ 
VAKARAS 

Gausus būrys „Nerijos" jūrų 
kaučių tunto narių penkta-
ienio, balandžio 15 d., vakare 
usirinko j.ps. Vilytės Len-
raitienės namuose. Šio vakaro 
askirtis — artimesnės drau-
ystės vystymas tarp „Nerijos" 
unto atskirų laivų sesių ir pir-
lieji Tautinei stovyklai pasi-
uošimo darbai. 
Šioje sueigoje dalyvavo 
drytės. jūrų jaunės, jūrų 
kautės ir gintarės, veikiančios 
'hicagoje ir Lemonte. Užsiė-
limus ir žaidimus pravedė TS 
Neringos" jūrų skaučių pa-
tovyklės vadovės: pastovyklės 

Nuotr . A u d r o n ė s G u l b i n i e n ė s 

adjutante g. Jū ra tė Ja 
kaitė, komendante g.v.v. 
Rudaitytė, jūrų skaučių 
j.ps. Alytė Gražytė ir ū 
vadovė g.vair. Audrė 
kinaitė. 

Sesei Alytei pravedus 
susipažinimo žaidimą, 
klausėsi sesės Jūra tės \< 
pasakojamo Neringos r 
mo. Sesė Taiyda pravedė 
ingos" pastovyklės dainą 
žodžius sukūrė pačios 
ankstyvesnėje sueigoje. ( 
padainavusios, sesės pas 
štino, atlikdamos stov^ 
apsirengimo estafetę, 
pravedė j.ps. Alytė. Atėjc 
ir pasivaišinti sesių Vii 
Audros paruoštomis vai 

Besivaišindamos visos 
progą pasidžiaugti ank 
nių stovyklų nuotraukc 
video filmu. Po to vėl 
darbas — stovyklos šūi 
kimas. Sesė Jū ra tė su 
temis pasiūlė keturis 
Visų sesių i š r i nk t a s 
skambės per visą TŽ 
stovyklos laikotarpį — ru 
14-24 dienomis. 

Susirinkusios sesės Iii 
ir naudingai praleido \ 
kartu pradėdamos ruoši 
laukiamai Tautinei sto 
Ačiū jaunosioms vadev. 
taip puikiai pravestą si 

į az i j ą , 
tojo į 
sitetą, 
jmijos 
:u j i s 
ikautų 

kur , 
. laiką, 
įkeltas 
irpiais 
ldybos 
teismo 
omijos 
studi-

lėjusio 

utišką 
tinkas 
4 sto-
inėda-
is rei-
ūpino 
ę lie-
šaką. 

>rium 
jo jam 
y t į " -
įujinti 

buvo 
akad. 

adžia. 
?spon-
išrink-
korp! 

4" jis 
IU, iki 
<\V-es. 
^meri-

kaus-
'aiyda 
adovė 
Iryčių 
Rauc-

magų 
visos 

omiai 
idavi-
,,Ner-
kuriai 
sesės 

ražiai 
nank-
klinio 
kurią 
laikas 
tės ir 
ėmis. 
turėjo 
tyves-
nis ir 
imtas 
o rin-
ūdry-

iūkius 
šūkis 
itinės 
pjūčio 

ksmai 
ikarą, 
s visų 
yklai. 
ms už 
įga

dino „Mūsų Vyt is" , tuo 
pavad in imu leidžiamas ir 
dabar . Amerikon atvykęs, 
Bronius aktyviai reiškėsi įvai
riose skautiško darbo srityse. Jo 
s k a u t i š k a s pa tyr imas ir 
sugebėjimas vadovauti buvo 
įvertinti vyresnio skautininko 
la ipsniu , o už nuopelnus 
lietuvybei ir skautybei jis buvo 
apdovanotas Geležinio Vilko 
ordinu — aukščiausiu Lietuvių 
Skautų sąjungoje. 

Jaunas Lietuvą gerai paži
nęs ir ją pamilęs, po ją keliavęs, 
karo iš jos išblokštas, Lietu
va rūpinosi, jos ilgėjosi. Ne
galėdamas pats ten nuvykti, 
ryžosi surinkti apie ją in
formaciją, aprašyti Lietuvos 
vietoves, jų istoriją, gamtą. 
Sąlygos t am pasiryžimui 
vykdyti buvo labai sunkios. Jis 
dirbo labai varginantį , 
neįprastą darbą fabrike, turėjo 
r ū p i n t i s ir j a u n a šeima. 
Nepaisydamas visų sunkumų, 
Bronius savo pasiryžimą vykdė 
ir, štai, 1964 metais pasirodė 
pirmas tų „kelionių" vaisius: 
pirmas „Mūsų Lietuvos" vardu 
pavad in tos serijos tomas. 
Paskutinis, ketvirtas tos serijos 
tomas pasirodė 1968 metais. 
Šios serijos visus keturis tomus 
išleido Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla. Iš viso juose yra 3037 
puslapiai teksto, papuošti ir 
paįvairinti 3823 iliustracijomis, 
brėžiniais ir schemomis. „Mūsų 
Lietuva" susilaukė skaitytojų 
entuziastingo įvertinimo. Kor
poracija „Vytis" už šį reikš
mingą kultūrinį darbą filisterį 
Bronių Kviklį išrinko savo 
garbės nariu. 

Kiek ats ikvėpęs nuo šio 
didelio darbo, Bronius ėmėsi dar 
didesnio: aprašyti Lietuvos baž
nyčias. Kai šiuo metu ateis
tiniai Lietuvos okupantai re
liginį gyvenimą Lietuvoje viso
mis priemonėmis slopina, o to 
gyvenimo regimus centrus — 
bažnyčias naikina,, šis darbas 
tampa ypač svarbus. „Lietuvos 
Bažnyčių" vardu pavadintą se
riją Bronius pradėjo 1980 m. pa
sirodžiusiu tomu apie Telšių 
vyskupiją. Po to sekę tomai vis 
buvo skirti atskiroms vyskupi
joms ir jų bažnyčioms aprašyti. 
Penktąjį, Vilniaus vyskupijos 
t om ą j i s išleido dviem at
skiromis knygomis; vienai 
knygai buvo per daug medžia
gos. Paskutinis, Kaišiadorių 
vyskupijos tomas pasirodė šiais 
me ta i s , balandžio mėnesį. 
„Lie tuvos Bažnyčios" yra 
nuodugniau dokumentuotos, 
kaip „Mūsų Lietuva", juos 
sudaro iš viso 3556 puslapiai, su 
5392 iliustracijomis, brėžiniais 
ir žemėlapiais. „Lietuvos Bažny
čių" seriją rašant, Broniui 
Kvikliui artimai bendradar
biavo architektūros dr., filisteris 
s. Jurgis Gimbutas, kaip ir visi 
kiti bendradarbiai už savo 
darbą neėmęs jokio užmokesčio. 
Šios knygos turi nenykstančios 
vertės religinės ir architektūros 
istorijos atžvilgiais. Popiežius 
Jonas Paulius II Bronių Kviklį 
už šį darbą apdovanojo Šv. Sosto 
auksiniu žymeniu „Augustae 
Crucis Insigne pro Ecclesia et 
Pontifice", o JAV LB Kultūros 
taryba atžymėjo 3,000 dol. pre
mija. 

Šalia šių monumentalių kny
gų serijų, Bronius Kviklys jau 
daugiau kaip 20 metų rašo 
straipsnius periodinei spaudai. 
Yra apskaičiuota, kad per visą 
tą laiką Amerikoje ir Austra
lijoje leidžiamuose lietuviškuose 
laikraščiuose buvo išspausdinta 
daugiau negu 3000 jo rašytų 
straipsnių, daugiausia aktua
liais klausimais vedamųjų. 

Nors Bronius Kviklys ir 
sakosi savo rašto darbus baigęs, 
bet norėtume tikėti, kad taip 
nebus, kad, visą gyvenimą varęs 
šią gilią vagą lietuviškosios 
kultūros dirvoje, jis ir toliau 
neliks pasyvus. Tojam linki ir 
visa lietuviškoji skautija. 
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J A M E S V. H U D S 0 N 
5RETA V. S T O N C I U S 
ANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
ndos pagal susitarimą 
įsininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Av 
Valandos paeal susitarimą. 

AY BAJAI. M.D.. S .C 
fTOJAS IR CHIRURGAS 
ALYBE - VIDAUS LIGOS 
ODOS CHIRURGIJA 

gliai nuimami kabinete) 
•toly Cross ir Chnst ligoninėms 
W. 71 Street, Chicago 

134-5849 (veikia 24 vai.) 
. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Ots. 735-4477; 
'46-0067: arba 246-6581 
)R. E. DECKYS 
DYTOJA IR CHIRURGĖ 
CIALYBĖ - NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS 
ORD MEDICAL BUILDING 
49 So. Pulaski Road 
andos pagal susitarimą 

A. B. GLEVECKAS 
VTOJAS IR CHIRURGAS 
GALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

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

andos pagal susitarimą 

>ineto tel. — 582-0221 
ANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

S441 S. Pulaski Rd. 
landos pagal susitarimą 

GIRDAS KAVALIŪNAS 
alybė vidaus ir kraujo ligos 
tirurginis išsiplėtusių venų 
r hemoroidų gydymas 
Pulaski Road. Tel. 585-2802 
landos pagal susitarimą 
ikt . antr. ketv ir penkt 
i esant atvažiuoju ir Į namus 

. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

ILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

tmber Chiropractic — 
5522 S. Wolf Rd. 

Vestern Springs, IL 
246-4000 

andos pagal susitarimą 

neto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
JYTOJAS IR CHIRURGAS 
3 So. 50th Ave. , Cicero 
<asdien i iki 8 vai vak 
treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

|R. IRENA KURAS 
JDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 si Street 

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

imasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

; iALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

I. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

FRANCIS MAŽEIKA 
DYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
ai susitarimą pirm ir ketv 12-^ 
antr 12-6. penkt 10-12. 1-6 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-82< 
VIDAS J. NEMICKAS, M.[ 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGO 

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 

Te l . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M 
S. PRASAD TUMMALA, M. 

SURENDER KUMAR, M.D 
Širdies :r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 601 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Av< 

Tel . 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
.Contact ienses" 

2618 W. 71 st St. - Tel . 737-51 
Vai. pagal susitanmą Uždaryta tr< 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZM 
Specalybe — Vidaus ir plaučių lic 

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

11800 Souttmest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-02 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr M v p p ir ketv 2-5 v. 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-

N A N C Y S T R E I T M A T T E R . n 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

E D M U N D S V I Ž I N A S , M .D . , 
Specialybe — Vidaus ligų gydyto 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Aust 

Valandos pagai susitarimą 
Tel . 585-7755 

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

2700 W. 43 St.. Tel. 927-323 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . ani 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 
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Neskubėkime talkinti 

OKUPANTUI 
Niekada nė viena valstybė 

nebuvo taip uolūs propagandoje 
kaip Sovietų Sąjunga. Ji išstu
dijuoja visas galimybes, 
panaudoja geriausias tuo metu 
turimas priemones, numato 
tikslus, veikimo būdus ir atkak
liai, planingai veikia. JAV 
Valstybės departamentas, JAV 
gynybos sferos ir įvairios studijų 
institucijos bei atskiri moksli
ninkai yra pakartotinai pa
skelbę, kaip planingai, suktai ir 
dažnai veiksmingai Maskva 
varo savo propagandą. 

Paskutiniu metu Maskva už
sidegė suporuoti savo miestus 
su vakarų pasaulio miestais. 
Masalą šiam reikalui Maskva 
pasiūlo, kad bus keičiamasi 
solistais, aktoriais, parodomis, 
sportininkais. Taip atrodo, lyg 
čia būtų gana patrauklūs kultū
riniai mainai. Tačiau Maskva 
nėra susirūpinusi vakariečius 
praturtinti naujais kultūros 
laimėjimais. Jai ne vakarų 
gerovė rūpi, o ji tokiomis švie
siomis kultūrinėmis priemo
nėmis nori pataisyti diktatū-
rišką Sovietų kruvino veido 
vaizdą. Maskva be tikslo savo 
ėjimų nedaro ir, jeigu ji taip 
atkakliai veržiasi poruoti mies
tus, tai ne vakarų gerove rūpin
damasi, o sielodamasi sava pro
paganda. Maskva puikiai žino, 
kaip laisvo vakarų pasaulio 
žmogus smerkia kolonialinę 
Maskvos d ikta tūrą , kaip 
kaltina dėl laisvų šalių pagro
bimo, kaip priekaištauja dėl są
žinės laisvės, žmogaus teisių 
varžymo. Ji jaučia, kad tas kliu
do jos nuo pradžios suplanuotam 
tikslui — įjungti visą pasaulį į 
komunistinę sistemą. Dėlto su 
sava propaganda skuba paruoš
ti kelius savo tolimesniems 
pasaulio pavergimo planams. 

Maskvos užmojai miestų pora-
vimu siekti naujų laimėjimų 
savo propagandos tikslams lie
tuvi i'.sns . ii nėra labai pav. 
jingi. Mes žinome, kas yra 
komunizmas, tačiau gerašir
džiam- amerikiečiams, o net ir 
kai kuriems mūsų jaunesnie
siems, kurie nėra pažinę komu
nizmo pasireiškimų praktikoje, 
gali ne vienam apdumti akis. 
Todėl mūsų kelias aiškus — 
Maskvos propagandiniams 
siekimams turime kietai prie
šintis, kaip tai ryžtingai daro 
Madisono, Wisc. lietuviai. Čia 
dar yra iškilęs kitas svarbus 
reikalas. Maskvai svarbu pa
siekti didesnį pritarimą oku
puotų kraštų įjungimui. Ji net 
ir pradėjo poruoti Madisoną 
su „Sovietiniu Vilniumi", bet 
kai tas susilaukė labai didelio 
pasipriešinimo, tas „sovietinis" 
iškrito iš maskvinių lūpų, bet ne 
iš maskvinių širdžių. 

Labai liūdna, kad atsirado ir 
lietuvių, net a tsakingose 
organizacinėse pareigose, kurie 
atėjo tiems Maskvos planams — 
miestų poravimui — patalkinti, 
net iš Seattle, o kovo 22 d. net 
iš Los Angeles, kišdamiesi į Ma
disono miesto poravimo reika
lus, pasisakydami prieš Madi
sono lietuvių užimtą liniją ir 
kreipdamiesi į Madisono mies
to merą, tarybos narius, fak-
tinai skatindami, kad neklau
sytų patriotų vietos lietuvių 
pareiškimų, o darytų taip. kaip 
Maskva yra pradėjusi ir užpla
navusi. Jie nevartoja šių frazių, 
bet faktinai taip išeina. Ir 
nelaimei — tie Madisono lie
tuvių pastangų sabotuotojai 
yra Seattle ir Los Angeles Liet. 
Bendruomenės pirmininkai. Ir 
jie tai daro, nors JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės net 
raštu Madisono merui, miesto 
valdybai pareiškė, kad tokie LB 
padalinių pi rmininkų pa
reiškimai neatstovauja JAV 

KELIOS MINTYS TAUTOS 
LAISVINIMO KLAUSIMAIS 

Pasikalbėjimas su Vliko pirmininku dr. K. Bobeliu 
Lietuvių Bendruomenės min
ties. Šitoks anų miestų LB pir
mininkų įsikišimas yra skaudus 
pasitarnavimas Maskvos užmo
jams ir vykdomas maišantis į 
svetimos lietuvių kolonijos 
reikalus, veikiant prieš vietinių 
organizuotų lietuvių patrio
tinius norus. 

Nenorėtume tuo pasakyti, 
kad Seattle ir Los Angeles LB 
pirmininkams Lietuvos reikalai 
yra svetimi, tačiau jie nepakan
kamai atkreipia dėmesį į Mask
vos propagandinę takt iką . 
Žinokime, kad, jeigu Maskva 
savo dainininkais, aktoriais, 
šokėjais, parodomis paskaitomis 
laimės didesnį prielankumą 
tarp amerikiečių, demokra
tiniame krašte tai turi didelės 
reikšmės, nes čia nuo piliečių 
nusistatymų ir balsų daug 
priklauso vyriausybės akcija. 
Tuo tarpu, jeigu amerikiečiai su 
savais dainininkais, paskaiti
ninkais, parodomis laimės tokio 
Sovietų kontroliuojamo miesto 
gyventojų didesnį prielankumą, 
ką gi tai reiškia, kada viskas 
priklauso ne nuo gyventojų, o 
nuo Maskvos d ik ta tū r inės 
valdžios sprendimo, nuo polit-
biuro, nuo Kremliaus diktato
riaus. Taigi įsijungti į Maskvos 
propagandos užmojus yra gė
dingas dalykas. Pademonstruo
ti lietuvių išeivių susiskaldymą 
yra žalingas darbas Lietuvos 
reikalui. Laikas, kad tuo keliu 
pasukusieji savo žingsnius per
galvotų ir nekaišiotų kojų ki
tiems lietuviams, kurie ryž
tingai priešinasi prieš šiuos 
Maskvos propagandinius tiks
lus. 

Tačiau čia dar nenorėtume pa^ 
dėti taško. Jei kur pavyks 
mūsiškiams sukliudyti pasi
rašyti miestų suporavimo su
tartį, labai gerai. Tačiau reikia 
numatyti, kad kai kur gali 
nepasisekti to sustabdyti. Ne
reikia nuleisti rankų nė tada. 
Šiuo atveju reikia vienaip ar ki
taip, tiems patiems ar kitiems 
lietuviams patriotams rasti 
būdų prabilti tuose poravimosi 
posėdžiuose, gal net tampant 
kai kurių komisijų, komitetų 
nariais ir panaudoti kiekvieną 
progą kelti reikalavimus, jei 
norima bendrauti su demokra
t ine Amerika, su laisvais 
vakarų pasaulio žmonėmis, tai 
l auk iame daugiau laisvės 
apraiškų iš kitos pusės: pa
leisti sąžinės kalinius, ku
nigus, paleisti patriotus iš psi
chiatrinių ligoninių, duoti reli
gijos laisvę. Dar geriau konkre
tesni prašymai: grąžinti Vil
niaus katedrą, grąžinti Šv. 
Kazimiero bažnyčią Vilniuje, 
nesikišti į kunigų seminarijų 
tvarkymą, duoti spaudos 
laisvę,leisti laisvai siųsti savo 
artimiesiems siuntinius ir vais
tus. Kodėl neleidžiama siųsti 
knygų? Jei bus atvežama knygų 
paroda, leisti ir Sovietų kon
troliuojamame mieste į parodą 
knygų kokias mes išleidžiame. 
Apiberti klausimais — kodėl 
Sovietų Sąjunga dar vis laikosi 
susitarimo su Hitleriu ir laiko 
okupacijoje buvusias laisvas 
Pabaltijo valstybes? Kodėl prieš 
tarptautinės teisės nuostatus 
Lietuvoje mobilizuojami vyrai ir 
siunčiami net į Maskvos kolo-
nialinių siekių karus, kaip į 
Afganistaną? Kodėl už lankymą 
bažnyčios valdininkai Lietuvoje 
gali netekti tarnybos, o moki
niai gali prarasti galimybę eiti 
aukštąjį mokslą? Kodėl kuni
gams net bažnyčiose draudžia
ma vaikus ruošti pirmai Komu
nijai. Tuos klausimus kelti ne 
vien posėdžiuose, bet ir spaudo
je. Žodžiu visada turėti prieš 
akis Lietuvos reikalus ir nieka
da nepasitarnauti okupantui. 

Juo/,. Pr . 

(Pabaiga) 
— Įvairių priekaištų susilau

kia veik visos mūsų organiza
cijos. Neišvengia jų ir Vlikas. 
Daugelis mūsųjų, kurie tik 
moka rašyti, nevengia įvairio
mis progomis, o kartais ir be 
jokios progos užsipulti Vliką. 
Gaila, kad dažniausiai visi šie 
priekaištai ir užsipuolimai yra 
perdėm tendencingi ir neturi 
daug ryšio su teisybe. OSI 
reikalai yra jau daug daugiau 
grynai specifinio pobūdžio ir 
reikalingi išimtinai teisinės ir 
medž iag inės paramos. Šie 
reikalai yra palietę ne vien lie
tuvius. Tad ir gintis tenka bend
romis jėgomis. Šioje srityje labai 
našiai veikia kelios „ad hoc" 
sudarytos institucijos. Tačiau 
kiekviena institucija, kuri dir
ba lietuviškos visuomenės labui 
ir naudoja tos visuomenės 
suaukotas lėšas, turi būti kon
troliuojama kurios nors „bona 
fide" organizacijos. Šiam reika
lui Vliko iniciatyva, susitarus 
su Altu ir Bendromene, buvo su
darytas lietuvių teisėms ginti 
komitetas. Jis galėtų atlikti la-
bei naudingą darbą, jeigu tik 
būtų visų daugiau pripažintas ir 
būtų pareikštas jam didesnis 
visuotinis pasitikėjimas. Vlikas 
reiškia jam savo pasitikėjimą ir 
stengiasi jam padėti. 

— Dar 1983 m. Jūs su PLB 
pirmininku susitarėte „tar
pusavio respekto ir lygiatei
s iškumo" dvasioje tartis dėl 
Lietuvos laisvinimo veiklos. 
Koks šio susitarimo likimas? 

— Teis inga i . Toks susi
tarimas Chicagoje PLB kongre
so me tu buvo pasirašytas. 
Nedaug palaukus, buvo su
darytos abipusės komisijos gali
mai greičiau šį susitarimą 
įgyvendinti. Tačiau gaila, kad 
dėl įvairių susitrukdymų šios 
p a s t a n g o s nu t rūko . Buvo 
padaryti keli bendro pobūdžio 
susitarimai. Tačiau visas darbas 
nėjo, kaip buvo numatyta ir 
bendradarbiavimas apsnūdo. 
Tačiau Vlikas ir toliau bendra
darbiauja su kitomis lietuviš
komis organizacijomis, o taip 
pat ir su PLB. Santykiai su PLB 
kiek buvo atstatyti, kai buvo 
ruošiamasi Helsinkio, Stockhol-
mo-Kopenhagos įvykiams. PLB 
buvo kviečiama bendram dar
bui. Bet ji atsisakė. Vėliau buvo 
pakviesta bendrai veikti Vienos 
konferencijoje. Pradžioje atsi
sakė, vėliau sutiko. Vlikui ant 
savo pečių teko pakelti didžiąją 
finansinių įsipareigojimų dalį. 
PLB naudojosi Vliko išnuomo-

JONAS DAUGĖLA 

tomis patalpomis. Vlikas pa
ruošė memorandumą ir drauge 
su PLB ir Diplomatine tarnyba 
įteikė konferencijos dalyviams. 

Labai šalto vandens padary
tiems Chicagos susitarimams 
užpylė PLB pirmininkas savo 
„pasveikinimu" Vliko 1986 m. 
seimui. Savo rašte PLB pirmi
ninkas, užmiršęs bet kokį 
respektą ir lygiateisiškumą, 
pasiūlė Vliką perorganizuoti į 
PLB politinį komitetą. Ir tas 
komitetas turėtų būti labai ne
aiškios paskirties. Žinoma, po 
tokio įžūlaus pasiūlymo sa
vaime suiro ir anksčiau sutar
ta politinė konferencija. 

Vlikas visada giliai ir nuošir
džiai respektavo kitas organiza
cijas ir niekada nesikišo į jų 
vidinius organizacinius rei
kalus. Tad buvome labai nuste
binti tokiu brutaliu PLB pirmi
ninko užsimojimu pertvarkyti 
Vliką pagal savo užmačias. Bet 
aš tvirtai tikiu, kad artimoje 
ateityje visi nesusipratimai 
išsilygins ir bus pilnai atstatyta 
savo laiku numatyta tarpusavio 
respekto ir lygiateisiškumo 
dvasia. 

— Kokie yra artimiausi Vli
ko veiklos planai? 

— Iš vienos pusės Vliko 
veikla yra nuolatinio įprasto po
būdžio ir kartojasi ištisai metai 
iš metų. Tai yra „Eltos" biule
tenių leidimas, radijo programų 
išlaikymas, nuolatinė informa
cija, ryšiai ir pan. Iš kitos pusės 
yra labai daug nenumatytos 
veiklos, kurią iššaukia gyve
nimo reikalavimai ir visų 
įvykių pasikeitimai. Šią veiklą 
nėra įmanoma iš anksto supla
nuoti. Ypatingai šiandien, kada 
pasaulinės politikos kryptis kas
dien keičiasi ir visi įvykiai 
tiesiog akimirkomis seka vienas 
kitą. 
Vlikui š'uo metu rūpi kiek ga

lima df giau stiprinti savo 
veiklą Europos žemyne. Šio že
myno valstybės atgavo jau savo 
politinę jėgą ir jų parama ir 
nusistatymas gali būti le
miamos reikšmės ateityje. O 
ypačiai Lietuvai, kuri irgi yra 
šio žemyno dalis. Šiam reika
lui jau 1987 m. Vlikas įstei
gė savo atstovybę Strasbur-
ge. Vėliau prie jos prisijun
gė latviai ir estai, ir šiandien 
jau ji yra išplėsta į pabaltiečių 
santalkos biurą. Šiam centrui 
sumaniai ir energingai vado
vauja mūsų lietuvis Klimaitis. 
J i s jau yra užmezgęs 
asmeniškus ryšius su daugeliu 

įtakingų Europos parlamento 
narių ir taip pat bendradarbiau
ja su daugeliu žinių tarnybos 
atstovų-žurnalistų. Visi pabal-
tiečiai jo veikla ir energija yra 
patenkinti. 

Ateinančiais metais sukanka 
50 metų Ribentropo-Molotovo 
aktams. Vlikas drauge su lat
viais ir estais pradėjo visus pa
ruošiamuosius darbus šią 
sukaktį priminti visam pasau
liui. Šia proga bus reikalaujama 
šiuos aktus panaikinti. Dar 
kartą bus priminta, kad kaip tik 
šių aktų tiesioginė išdava yra 
Pabaltijo valstybių pavergimas. 
Šiam reikalui yra numatoma 
dar šiais metais surengti kelias 
konferencijas-seminarus. Jie 
įvyks Londone ir Romoje. Daly
vauti yra pakviesti žymesnieji 
politikai ir žurnalistai. Šiais 
klausimais kalbės ir reikalą aiš
kins keli žymesnieji tarptauti
nės teisės žinovai iš įvairių 
šalių. 

Šiuo metu yra ruošiamas me
morandumas JAV prezidentui. 
Jis jam bus įteiktas prieš 
kelionę į Maskvą. Daromos 
visos pastangos, kad preziden
tas vis dėlto, svarstydamas su 
Gorbačiovu regionalinius klau
simus, neužmirštų priminti ir 
Pabaltijo tautų pavergimą. 

Vliko veiklai plėsti ir ją 
sustiprinti šalia valdybos yra 
numatyta sudaryti kelios komi
sijos. Jos turės pagelbėti val
dybai atlikti studijinio pobūdžio 
darbus ir talkinti vykdant 
specifinius uždavinius. Šiuo 
metu jau yra pakviesti komisijų 
pirmininkai, belieka tik dar su
rasti narius. Tuo būdu į Vliko 
veiklą bus įtraukta daugiau 
kompetentingų asmenų. Šių 
metų metinis Vliko seimas 
įvyks spalio pabaigoje Bostone. 

Ilgesniame ir nuoširdžiame 
pasikalbėjime Vliko pirminin
kas palietė daug ir kitų aktu
alių lietuviškos veiklos klausi
mų ir pažėrė įdomių ir svarstyti
nų minčių. Bet prie jų teks dar 
ateityje prieiti atskirais straips
niais. 

Golfo įlankos vandenimis jau 
pradėjo sliuogti ilgi medžių 
šešėliai, o pasakiškai Floridos 
dangus pasipuošė milijonais 
žvaigždžių. Reiškia, jau ilgokai 
užsikalbėjome. Tad teko dr. K. 
Bobeliui padėkoti už tokį iš
samų pasikalbėjmą, perduoti 
„Draugo" sveikinimus. Ir vėl 
reikėjo patraukti tais pačiais ža
liuojančiais keliais atgal į Day-
tona Beach. Ir pirmiesiems ryt
mečio saulės spinduliams pra-

KONKRETŪS 
VEIKLOS 

PAVYZDŽIAI 
AURELIJA 

BALAŠAITIENĖ 

Buvau giliai sujaudinta, 
televizijoje penktadienio vakarą 
stebėdama ABC žinias, kurių 
metu buvo pagerbtas Emory 
universiteto 23 metų studentas, 
savo užsispyrimo ir idealizmo 
dėka iš sovietiškų nasrų išplė
šęs žydų „refusnikų" šeimą, 
kuri buvo visiškai netekusi 
vilties bet kada išvysti laisvąjį 
pasaulį. Kartą juos aplankęs 
vieno savo vizito Maskvoje 
metu, jis susijaudino patyręs jų 
sunkią ir beveik beviltišką 
padėtį ir pats sau pasižadėjo 
juos išgelbėti. Palaikydamas 
nuolatinį kontaktą laiškais ir 
telefonu, jis pradėjo ieškoti 
užnugario, kurį surado Emory' 
universiteto profesūros ir ad
ministracijos tarpe. Univer
sitetas net „adoptavo" jauną 
Ekateriną Stein kaip su pilna 
stipendija medicinos fakulteto 
studentę. Tai buvo vykusi ir 
efektinga pradžia. Persekioti ir 
darbo nustoję tėvai, energin
ga ir gabi mergaitė, jau gerai 
pramokusi ir anglų kalbą, vieno 
jauno energingo idealisto dėka 
pradeda kurti savo gyvenimui 
pagrindus laisvėje. 

Su pavydu sekiau kiekvieną 
reportažo žodį ir giliai atsi
dusau. Kodėl to negalime pada
ryti mes, turėdami ne vien in
dividus, bet skambiais šūkiais 
apsišarvavusias organizacijas ir 
asmenis, turinčius atsakin
gas pareigas tiek mokslo, tiek 
politinėse institucijose. Cleve-
lande gyvena neseniai į JAV at
vykusi keturių asmenų Algirdo 
Perednės šeima. Jo žmona Irena 
yra Amerikos pilietė, o jos brolis 
Pečiulaitis, taip pat turįs 
Amerikos pasą, ne tik negali 
gauti leidimo išvykti į JAV, bet 
paskutiniuoju metu prieš jį yra 
pravedama plati „kaltinimų" 
kampanija, kad jis būtų galuti
nai sukompromituotas kaip 
„banditas", žudęs nekaltus 
lietuvius. Iš tikrųjų jis buvo 
sugautas kaip par t izanas , 
laisvės kovotojas ir savo bausmę 
jau seniai atliko priverčiamojo 
darbo stovyklose. Niekam 
nebuvo žinoma, kad pastarasis 
yra JAV pilietis. Dabar su pri
vačių asmenų pagalba dar 
anglų kalbos nepramokusi 
Perednių šeima rašinėja laiškus 
ir prašymus senatoriams, Vals-

švitus, prieš akis sumirgėjo 
Atlanto vandenys. 

tybės departamentui ir visur, 
kur tik tikisi rasią pagalbą. Sie
lojasi, rūpinasi ir stipriai per
gyvena Pečiulaičio sunkią 
padėtį, bet niekas j iems 
nepagelbsti ir neorganizuoja 
jokio judėjimo, kad ir Lietuvos 
„refuznikai" būtų išleisti, ypač 
tie, kurie turi Amerikos pasus 
ar artimus gimines laisvajame 
pasaulyje. O tokių turime aps
čiai, kurie į laisvę pasitraukė su 
viltimi, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai padės jiems atsigabenti 
jų likusius šeimų narius. 

Turime visur tragiškų pavyz
džių, kaip mūsų seneliai yra 
skriaudžiami, kankinami, pa
juokiami ir savo gyvenimo 
saulėleidžio paskutines valan
das leidžia depresijoje. O jų 
didelė dalis yra palikusi nema
žai nuopelnų. 

Vieno mūsų muzikologo 
tragedija yra plačiai žinoma, 
kaip žinomas graudus likimas 
vieno aukšto kariškio žmonos, 
mirusios nepaprastame skurde, 
jos santaupoms išsibaigus. Tai 
bene labiausiai apleista sritis, 
kurioje nedarome jokios pažan
gos, o įsisteigę ir veiklūs pen
sininkų klubai tarnauja tik 
pajėgiantiems dalyvauti viešu
moje. 

Jau yra susidaręs būrelis 
savanorių, kuris rūpinsis tais, 
kurie nebegali lankytis pietuo
se ar susirinkimuose ir kuriems 
reikalingi kasdieniniai patar
navimai, kaip nuvežti pas gydy
toją, padėti pirktis ar šiaip 
atlikti kokią nors paslaugą. 

Socialiniam ir globos darbui 
yra plati dirva, tik dar stinga 
organizacinio tinklo, kuris veik
tų organizuotai ir darniai, 
panašiai, kaip veikia ilgametis 
lituanistinių mokyklų tinklas, 
skautai, ateitininkai ir kitos 
organizacijos. Bet skirtumas 
yra, kad čia ne minėjimas ir 
paskaitoms reikia ruoštis, bet 
rasti metodus ir priemones 
gyvybiškai reikalingam artimo 
meilės darbui. Savų senelių 
neapleidžia žydai, jų neapleidžia 
Rytų tradicijų žmonės, ypatin
gai kiniečiai ir japonai. Argi 
mes už juos mažiau kultūringi? 

Biurokratas savo pareigą 
atlieka tik nuo pusės devintos 
valandos ryto iki pusės penktos 
vakare — aštuonias darbo 
valandas. 

M. West 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

JUOZAS ŽYGAS 

13 
Kiek atsipeikėjus nuo tų vežimų, prisiminė tie 

sunkvežimiuose sėdėję mongolai... Atrodė, kad yra 
ryšys. Viskas vyko kaip kaleidoskope... Mongolai, 
areštai ir vežimas. Žymiai vėliau, vokiečių laikais, 
sužinojau, kad tie mongolai su mėlynomis „kalkomis" 
tai buvo NKVD specialūs kariniai daliniai, apie 
kuriuos nebuvo kalbama. 

I kur ką vežė, neturėjome jokio supratimo. Ne
galėjome nei protestuoti, nei kalbėti. Blogiausias 
jausmas yra būti visišku bejėgiu! Tuo metu nieko neži
nojome, kas darėsi Lietuvos miestuose, miesteliuose 
ir kaimuose. Už poros dienų iš mūsų šoferių pradėjome 
išgirsti, kad visuose miesteliuose ir kaimuose ašaros 
ir klyksmas. Stotyse stovi ešalonai ir vykdomi masi
niai trėmimai. Politrukai pradėjo aiškinti, kad 
perkeliamas antisocialus elementas: prostitutės, 
nusikaltėliai, spekuliantai ir išnaudotojai. Prisiminė 
tie visi apklausinėjmai ir sąrašai. 

Telegramos, sargybos, žingsniai 
prie palapinės 

Kai dalinys nustojo apie trečdalį savo vadų, tai 
reikėjo persiorganizuoti ir persitvarkyti. Kariškų 
pratimų beveik nebuvo, buvo statoma jau minėta vila 
gen. Rozanov, ypač buvo padidintas politinių ir rusų 

kalbos pamokų skaičius. Atėjo šeštadienis, t.y. birželio 
21 d. Kadangi buvome miške, jokių išėjimų nebuvo, 
tad nebuvo ir didelio skirtumo. Atrodė, ir tas šešta
dienis praeis be jokių didesnių nuotykių. 

Tiesa, 7 vai. bus rodomas filmas. Apie vidudienį 
buvo gauta telegrma iš PRIBOVO per korpo štabą. 
Buvo reikalaujama iki rytdienos, t.y. sekmadienio, 
birželio 22 d. 12 vai. dienos pristatyti žinias, kiek dali
nyje yra vadų, politinių vadų (politrukų), jaunesniųjų 
vadų ir kovotojų. Kiek yra kulkosvaidžių, šautuvų ir 
jiems šaudmenų ir sunkvežimių. Taip pat suteikti 
žinias, kiek to visko yra palikta Vilniuje. 

Kas buvo poligone, tai buvo įmanoma padaryti, bet 
ką mes begalime žinoti, kas tuo metu buvo Vilniuje? 
Neturėjome jokio supratimo, kiek vežimai palietė 
pasilikusius Vilniuje. Poligone telefono neturėjome, 
reikėjo per korpo štabą, o ten tebuvo keletas aparatų 
ir prie jų buvo sunku prisimušti, o kai gaudavai apa
ratą, tai būdavo užimta linija. 

Mano tiesioginis viršininkas buvo išvežtas, jo 
niekas dar nebuvo pakeitęs. Reikia vykdyti, bet nėra 
vykdančių! Vakare beveik visi išėjo į kiną. Aš tvarkiau
si su sąrašais: viską reikia surašyti rusiškai, tai irgi 
neprisideda prie spartos. Vos spėja dalinys nueiti į kiną, 
kai ateina pasiuntinys iš korpo štabo. Atneša naują 
telegramą, kad viską reikia pristatyti ne iki rytdienos 
12 vai. dienos, bet iki šio vidurnakčio. Reiškia 
paskubinta. 

Kodėl tokia skuba, gal karas? Bet jau beveik įpra
tau savistoviai negalvoti. Apie tuos visus pasakymus, 
kad greitai bus karas, buvau beveik užmiršęs. Buvo 
pavojinga galvoti ar su kuo mintimis pasdalinti. Jeigu 
būčiau prisiminęs tą aiškiaregį berniuką, kuris jau 
sausio mėnesį pranašavo, kad rusai tebus tik metus 

ir septynias dienas, tai viską suvedus, būtų buvę aišku, 
kad jis kalbėjo apie birželio 22 dieną, o dabar jau yra 
birželio 21. Tai vis — jeigu! Yra sakoma: „Jeigu šuo 
nebūtų..., tai būtų zuiki pagavęs". Jeigu nebūtų buvę 
to smegenų plovimo ir įtampos, tai gal ir būtumėme 
pagalvoję. O dabar jau buvome atpratę savarankiškai 
galvoti, be to, nebuvo tam nė laiko. Tad ir dabar daug 
nesigilinau, kodėl tokia skuba... 

Atėjo telegrama, tad reikia vykdyti. Turiu pasi
šaukti ką nors iš karininkų ir ginklininką. Vieta, kur 
rodomas filmas, visai netoli, gretimame rajone, takai 
man gerai žinomi. Einu nesidairydamas. Staiga, stok! 
Ir į mane atkišti šautuvai. Nustebau, kas čia dabar? 
Pora sargybinių, kurių čia niekuomet nebuvo. Prašau 
pakviesti sargybos viršininką. Vienas nueina jo ieško
ti, o kitas tebelaiko į mane atkišęs šautuvą... Ką gali 
žinoti, gal net užtaisytas. 

Ateina leitenantas, paaiškinu jam reikalą, tad 
mane palydi. Jau darosi tamsoka, susirandu tuos. kurie 
man reikalingi. Grįžtame, mūsų rajonas dar sargy
bomis neapstatytas, tokio parėdymo nebuvo gauta. 

Sėdame prie darbo, visai net nesvarstydami ir 
nekalbėdami, kodėl tokia skuba, kodėl sargybos? 
Pagaliau nėra nė laiko kalbėti, reikia skubėti. Vis tiek 
iki vidurnakčio neužbaigiame, tik apie pirmą valandą 
duomenis pasiunčiame į korpo štabą. 

Išsiuntus reikiamus raštus užgesinu lempą ir kren
tu į lovą. Nors vėlu ir nuvargęs, bet greitai neužmie
gu. Dienos įvykiai praeina lyg ekrane, bet jokių 
konkrečių išvadų nesugebu suformuluoti. Visi gal jau 
seniai sumigę, stovykloje ramu. o aš guliu ir bandau 
užmigti. 

(Bus daugiau) 
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Dr. Rimvydas Šilbajoris Kultūrinėje popietėje Bostone skaitė paskaitą 
„Folkloras naujojoje lietuvių poezijoje". Popiete Verbų sekmadienį surengė 
Lietuvių Tautodailės instituto skyrius. 

BOSTONO ŽINIOS 
MIRTIES METINĖS 

Jau sukako metai, kai po ilgos 
ir sunkios ligos mirė far
maceutas Antanas Mickūnas, 
anksčiau gyvenęs ir dirbės Nor-
vvoode. o paskutiniu metu 
Jamaica Plain. Tos liūdnos su-
kaktus minėjimą balandžio 16 
d. viešbutyje Bostone suruošė 
našie Irena Mickūnienė. 
Minėjime dalyvavo arti 100 
kviestų asmenų, kurių tarpe 
buvo kun. Albertas Kontautas, 
kun. Antanas Baltrušiūnas, 
kun. Albertas Abračinskas ir 
kun Vincas Valkavičius. Pa
grindinę kalbą apie Antaną 
Mickūną pasakė kun. Albertas 
Abračinskas. iškeldamas 
velionio dorybes, ypač krikščio
niška gyvenime būdą. Kun. 
Vincas Valka- vius pabrėžė 
našle likusios I .MOS rūpestin
gumą, uoliai g': hriant daugiau 
negu 8 metus ! iai sergantį 
vyrą. Savo- i meninę 
programą atli merikiečiai. 
Lietuviai si- 'jo Marijos 
giesmę. 

BALTŲ KONCERTAS 

Klarnetisto Ramūno Kireilio 
ir pianisto Saul iaus Cibo 
koncertu balandžio 17 d. Nau
josios Anglijos baltų draugija 
užbaigė savo koncertų 29-tąją 
seriją. Toji draugija kasmet 
surengia tris koncertus, skirtus 
po vieną estų. latvių ir lietuvių 
menininkų pasirodymui. Tie 
koncertai neretai susilaukia 
amerikiečių muzikos kritikų 
dėmesio. Tuo būdu ne tik 
stiprinamas Baltijos tautų 
glaudesnis bendradarbiavimas, 
bet dar amerikiečių visuomenė 
supažindinama su tų tautų 
meniniais pasireiškimais. 

{vykęs koncertas būdingas 
tuo. kad jame programą atliko 
iškilus klarnetistas, mūsuose 
retai sutinkamas, o taip pat. 
kad koncerte buvo atlikti 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Koncerto publikos daugumą 
sudarė lietuviai. Jie šiltai sutiko 
ir palydėjo programos atlikėjus, 
kurie, publikos pageidavimu, 
dar atliko keletą kūrinių virš 
numatytos programos. 

Naująja koncertų serija Baltų 
draugija minės savo veiklos 
30-ties metu sukakti . Tuo 
pagrindu planuojami didingesnį 
koncertai. 

PARAPIJOS SUKAKTIS 

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja Brocktone balandžio 24 d. 
minėjo savo 90-ties metų 
sukaktį. Minėjimas buvo dviejų 
dalių: 1. Iškilmingos šv. Mišios, 
kurias atnašavo ir pamokslą 
pasakė vysk. Paulius Baltakis, 
asistuojamas parapijoje dirbu
sių, ar išjos kilusių kunigų. 2. 
Banketas, kuriame dalyvavo ir 
kalbėjo vysk. Paulius Baltakis, 
daug kunigų ir parapiečių. 
Bankete meninę programą 

atliko sol. Marytė Bizinkaus-
kaitė, kilusi iš Brocktono. Minė
jimo pagrindu išleista 60-ties 
puslapių knygutė, kurioje 
angliškai pateikta informacija 
apie Lietuvą ir Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką, parapi
jos istorijos pagrindiniai faktai, 
parapijos mokyklos apžvalga, 
daug sveikinimų ir skelbimų, 
daugiausia angių kalba. 
Lietuviški trumpi sveikinimai 
yra tik klebono kun. Petro 
Šakalio ir kelių lietuviškų 
organizacijų. Knygutę paruošė 
Juozas Stašaitis. 

TOMO VENCLOVOS 
PASKAITA 

Balandžio 19 d. Bostono 
universitete apie tarptautinę 
padėtį ir Baltijos valstybių 
reikalus kalbėjo Tomas Venclo
va. Apie jo paskaita telefonu iš 
anksto pranešta tik keliems lie
tuviams. Nežiūrint temos aktu
alumo ir paskaitininko kvalifi
kacijų, paskaita nesusilaukė di
desnio dėmesio. 

IŠKILIOSIOS 
LIETUVAITĖS RINKIMAI 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdyba organizuoja 
iškilios Naujosios Anglijos lietu
vaitės rinkimus ir jos pagerbimo 
balių. Tai įvyks gegužės 21 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. drau
gijos namo trečio aukšto salėje. 
Po rinkimų bus vakarienė ir 
šokiai, kuriems gros geras 
orkestras. Kandidatės regis
truojasi pas d-jos reikalų vedėją 
Algį Skabeikį. Bilietai po 15 dol. 
asmeniui gaunami draugijos 
užkandinėje pas Stasį Grigana-
vičių ir Joną Stankų. 

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
REIKALAI 

Balandžio 16 ir 17 dienomis 
Sv. Petro lietuvių parapiją So. 
Bostone vizitavo Bostono 
arkivyskupijos atstovai: vysk. 
Lavvrence Riley ir kun. Paul 
Rayen. Vyskupas atnašavo šv. 
Mišias: koplyčioje šeštadienį, o 
bažnyčioje sekmadienį. Po 
Mišių vyskupas susitiko su 
parapiečiais kavutėje, kurios su
ruošimu iš anksto pasirūpinta. 
Ta proga paliesti parapijos sta
tybos ir jos likimo reikalai. 
Dabar parapijos nuosavybė yra 
dviejose vietose: bažnyčia su 
sale ir klebonija vienoje vietoje, 
o koplyčia kitoje vietoje. Pagal 
pateiktą arkivyskupijai parapi
jos planą siūloma bažnyčią su 
klebonija parduoti, o naują 
bažnyčią su sale ir klebonija sta
tyti septintoje gatvėje, kur 
dabar yra koplyčia. Bet tuo 
reikalu dar vis negaunamas 
arkivyskupijos sutikimas. 

Jei nepavyks dabartinės baž
nyčios parduoti miestui ar pri
vačiai, tai a tk r i s naujos 
bažnyčios statymas septintoje 
gatvėje Tuo atveju tektų da- ' 

LIETUVIO POEZIJA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS CLASSIFIED GUIDE 

Mes pagrįstai didžiuojamės 
vertingom enciklopedijom, Lie
tuvių operos pastatymais, 
nemažais kasmetiniais gerų 
knygų tiražais, moksliniais dar
bais, menininkų laimėjimais. 
Tačiau, kadangi mūsų pinigi
niai resursai riboti, o gal ir dėl 
veržlumo stokos, su minėtais 
kultūriniais laimėjimais labai 
kukliai ir retai išeiname į 
amerikiečių mases. 

Todėl buvo maloni staigmena, 
kai pernai išgirdome, jog mūsų 
Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, beieškanti vis naujų 
kelių savo veikloje, su lietuvių 
išeivijos ir okupuoto krašto poe
zija yra pasišovusi supažindinti 
ir amerikiečius. Tam paskatą 
davė jau penkti metai iš eilės 
Philadelphijoj ruošiami poezijos 
festivaliai. Jų koordinavimu 
rūpinasi American Poetry 
Center, kurio rėmuose jau telpa 
per šimtas kultūrinių, akade
minių, visuomeninių organiza
cijų. Į jį pernai įsirikiavo ir 
mūsų LB apylinkė. Šiais metais 
per visą kovo mėnesį American 
Poetry centro buvo suruošta 
trys šimtai pokalbių, susijusių 
su poezija. 

Pernai darant šios rūšies 
pirmą bandymą, paskaitą apie 
naujas kryptis lietuvių poezijoj 
skaitė dr. Rimvydas Šilbajoris, 
Ohio valstybinio universiteto 
profesorius. Parinktus ir į anlgų 

bartinę bažnyčią remontuoti ir 
joje pasilikti. Ji yra pigių butų 
rajone, kuris dabar atnauji
namas. 

Įdomu, kad kai kurie nelie
tuviai kunigai siūlo lietuviškas 
pamaldas savo parapijų bažny
čiose So. Bostone. Tokį 
pasiūlymą priėmus, lietuviams 
tektų likviduoti savo parapiją 
su visais turimais pastatais. Tai 
būtų tolimesnis lietuviškojo gy
venimo siaurinimas. Šiuo metu 
lietuviškas pamaldas bažnyčioje 
ir koplyčioje kas savaitgalį 
lanko arti 300 asmenų. Arki
vyskupija mano, kad tai yra per 
mažas skaičius atskirai parapi
ja i , kai jaučiamas didelis 
kunigų trūkumas. 

Šiais ir kitais parapijos rei
kalais daug pastangų deda kle
bonas kun. Albertas Kontautas, 
kuris šios parapijos klebonu yra 
nuo 1979 m. Jis aiškinasi su ar
kivyskupu parapijos statybos ir 
likimo klausimą nuo 1980 
metų. 

RENGINIAI 

Spalio 2 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Lietuvių Piliečių dr-jos 
patalpose — Gobelenų ir dailės 
darbų paroda. Rengia LTI 
skyriaus valdyba. 

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p.. Lietuvių Piliečių dr-
jos patalpose — Henriko Nagio 
poezijos rečitalis. Rengia LTI 
skyriaus valdyba. 

BRONIUS VAŠKAITIS 
kalbą išverstus mūsų poetų (A. 
Mackaus, B. Brazdžionio, H. Ra
dausko, J. Meko. K. Bradūno, 
M. Martinaičio, J. Vaičiūnaitės, 
J. Aisčio, V. Bložės, H. Nagio ir 
V. Mykolaičio Putino) eilė
raščius interpretavo talentinga 
aktorė Aldona Rastenytė-Page. 
Pirmajai poezijos popietei pra
ėjus su gražiu pasisekimu, LB 
valdyba, talkon pasikvietusi 
Pennsylvanijos universiteto The 
Philomathean Society (studentų 
literatų draugiją), vėl suruošė 
tokio pat pobūdžio renginį, įvy
kusį kovo 20 d. jaukiose gotiš
ko stiliaus minėtos draugijos pa
talpose. (Norisi pastebėti, kad 
Philomathean draugija Ameri
koje buvo įsteigta 1813 m., o 
Vilniuje 1817). 

American Poetry centrui ir 
LB apylinkės valdybai popietę 
garsinant, buvo skelbiama, kad 
apie poeziją ir savo dramatišką 
odisėją kalbės lietuvis rezisten
tas, poetas, Yale universiteto 
profesorius dr. Tomas Venclova. 
Tuo buvo suintriguoti ne tik 
poezijos mėgėjai, bet ir šiaip 
žmonės. 

Literatų draugijos vadovui 
trumpu žodžiu pokalbį pradėjus, 
svečią su susirinkusiais, kurių 
buvo apie 70, supažindino 
Teresė Gečienė. LB apylinkės 
pirmininkė. Ji pareiškė, jog 
malonu atsilankyti į universi
tetą, kuriame anksčiau lingvis
tinius dalykus dėstė Antanas 
Salys, Vincas Krėvė, Sennas ir 
kurio bibliotekoje yra didžiau
sias išeivijos lietuvių knygų 
telkinys, d jį įeina gausus dr. 
Jurgio Šaulio archyvas ir dau
gybė knygų, įsigytų dr. Vinco 
Maciūno rūpesčiu, kai jis ten il
gus metus darbavosi). Gečienė 
pastebėjo, kad dr. Venclova yra 
lietuvis emigrantas rašytojas, 
kuris tarptautinėje plotmėje 
plačiausiai atskleidė sovietų 
okupuotoje Lietuvoje elgesį. Tą 
jis padarė intensyviai po pasaulį 
keliaudamas, kalbėdamas įvai
riuose tarptautiniuose foru
muose, universitetu e skaity
damas paskaitas studentams ir 
savo gausiais leidiniais. 

Šiais metais buvo apsiribota 
tik Venclovos į anglų kalbą iš
verstų eilėraščių skaitymu, ką 
vėl gražiai atliko Aldona Raste
nytė-Page. Prieš kiekvieno eilė
raščio, kurių iš viso buvo 10, in
terpretavimą, autorius nusakė, 
kokiomis aplinkybėmis jie buvo 
parašyti ir apgailestavo, kad, 
verčiant į anglų kalbą, nuken
čia specifinis, lietuviams savitas 
charakteris. Vieną iš tų eilė
raščių paskaitė pats Venclova. 
Auditorijos, kurios nemažą dalį 
sudarė studentai ir jau bai
gusieji, jo kūryba buvo priimta 
labai palankiai. 

Komentaruose buvo aibė 
klausimų, kurių dauguma 
sukosi apie mūsų poeto asmeni

nį gyvenimą. Iš atsakymų išryš
kėjo sovietų priespauda Lietuvo 
je, Venclovos persekiojimai, jo 
veikla dėl žmogaus teisių 
Helsinkio grupėje, dramatiška 
emigracija, kūrimasis Ameri
koje, moksliniai darbai. Venc
lova pabrėžė, kad jis išvengė 
įkalinimo Lietuvoje tik dėka 
vakarų įtakingų asmenų, kaip 
draminių veikalų rašytojo Ar-
thur Miller, rusų emigranto 
poeto Nobelio premijos laurea
to Joseph Brodsky, rašytojo 
Czeslavv Milosz. „Aš esu liudi
ninkas, kaip svarbi yra vakarų 
pagalba. Tikiuosi, kad Jungti
nių Amer ikos Vals tybių 
žmonės, ne vien valdžia, padės 
ir Lietuvai siekiant nepriklau
somybės", pabrėžė kalbėtojas. 
Dar pridėjo, kad organizacijos, 
k.t. PEN (Poets Essayists and 
Novelists), Tarptautinė rašytojų 
grupė ir Amnesty International 
taip pat suvaidino nemažą rolę 
išgarsindama jo situaciją ir 
sudarydama didelį spaudimą į 
sovietų valdžią dėl jo išleidimo. 
Didžiausias Venclovos nusi
vylimas sovietų valdžia įvyko, 
kai rusai įsiveržė į Vengriją. 

Susir inkusiems teiraujan-
tis apie Venclovos kūrybą, iš
ryškėjo, kad paskutiniuoju 
metu, j is mažiau dėmesio 
kreipia į poeziją, o daugiau 
bazuojasi išsamių straipsnių 
rašymu ir ,,New York Times 
Book Revievv" naujai išėjusių 
knygų, ypač sąryšį turinčių su 
rusų literatūra, recenzavimu. 

Popiete, užtrukusia pusantros 
valandos, susirinkusieji buvo la
bai patenkinti. Kovo 23 d. „The 
Daily Pennsylvania" laikraš
tyje, skirtame daugiau intelek
tualams, pasirodė labai palan
kus renginio aprašymas su 
nemažai gražių dalyvių pasi
sakymų. 

Poezijos popiete buvo pasiek
ti keli tikslai: supažindinta, 
tegul ir su maža mūsų kultūros 
dalele, atskleistas be kaukės 
sovietinis režimas, pagarsintas 
lietuvio ir Lietuvos vardas. Yra 
gražių vilčių, kad tos popietės 
taps tradicinėmis, ypač kai jas 
finansiškai pradėjo remti Lie
tuvių Fondas . Jo paga lba 
galima atsikviesti mūsų litera
tus ir iš tolimesnių vietovių. 

PIGS ELEKTRA 

Edisono bendrovė vasarą atpi
gins Chicagoje elektrą 12-32%, 
o žiemą vėl pabrangs. Toks po
tvarkis Illinois komercijos 
komisijos — atpigint i 25% 
vidutiniškai. 

NAUJI AUTOBUSAI 

Chicagos miestas užsako 780 
naujų autobusų su vėsinimu. 
Langai nebus atidaromi. Tų 
autobusų turbūt dar nebus 
gauta šiai vasarai. 

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

REAL ESTATE 

Vyresnio amžiaus pora ieško kam
bario išnuomoti Marquette Parke 
gegužės 24 d. - birželio 7 d. Skam
binti collect (203) 624-4660 arba 
(802) 368-7427. 

W mis, KOMPIUTERI^ 
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pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUI 
BELL-BACE REAUORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

HELP VVANTED 

Reikalinga pensininkė moteris, kuri 
norėtų praleisti vasarą Santa Momca C A 
prižiūrėdama seną tėvuką. Kambarys ir 
maistas. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Tai.: 1-<213) 453-4672 
Rašyti: BIRUTĖ MARKS 

102S • 19tfi Straat 
Santa Monlca, CA 90403 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

j BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

micllcind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EDE t=* 
LEN0ER 

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 
3208Va West 95th Stret 

Tel. — 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. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Hse. for sale by owner; 2 bdrm, brick, 
expandable; centrai air; 27a car 
garage; pool & deck. Ali on a 45 ft. lot. 
Call 585-5548. 

čCFirkt 
Rehublic 
ReĄlty, Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

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

499-2912 857-7187 

• ' 
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T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

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

Kalbėti lietuviškai 

D 
DRAUGE GAUNAMI 

NAUJAUSI LEIDINIAI 

NUO BIRUTĖS KALNO, poema. Maironis. 45 psl. 
MAIRONIS, baladės, 102 psl 
DIDYS INKVIZITORIUS. A. Maceina. 221 psl. 
BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS ATSIRADIMAS LIETU

VOJE 1918-1919 m. P. Gudelis. 160 psl. 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, 

Nr. 8. 527 psl 
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas 

Švoba. 422 psl 
SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Antanas Gailiu-

šis. 381 psl 
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. Dalila Mac-

kialienė. 323 psl 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius. . 
ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas 

šimutis. 227 psl 
BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO, poezija iš Gulagų. 

Spaudai paruošė J. Dainauskas. 238 psl. 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 
Vitenis Statkus. 1040 psl 

LIETUVOS ISTORIJA. A. Šapoka 687 psl. . . 
LIETUVOS ISTORIJA, 7-ji laida. V. Daugir

daitė-Sruogienė. 526 psl 

$6.00 
$6.00 
$3.50 

$3.00 

$10.00 

$10.00 

$9.00 

$10.50 
$6.00 

$8.00 

$7.00 

$27.00 
$17.00 

$10.00 

1 
NERIN 

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. 



RENGINIAI 
CHICAGOJE 

LIETUVIŠKOM TEMOM 

Gegužės 6 d. — Politinių 
Kalinių sąjungos vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. 

Gegužės 7 d. — Toronto Lie
tuvių teatras Jaunimo centre. 

— Ateitininkų namų „Pava
sario" pokylis ir laimėjimų trau
kimas Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Gegužės 8 d. — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoms 
leisti s-gos knygų pristatymas 
Jaunimo centre. 

Gegužės 13 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. 

Gegužės 14 d. - ŠALFAS s-
gos renginiai Jaunimo centro 
didž. ir maž. salėse. 

— Lietuvos Karo mokyklos 
XIX laidos susirinkimas Jau
nimo centro posėdžių kmb. 

Gegužės 14 ir 15 d. — 
ŠALFAS s-gos ruošiamos me
tinės sporto žaidynės. 

Gegužės 15 d. - VII PLB 
Seimui, IV Kultūros kongresui 
ir VIII Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Tautinių šokių šventei pa
remti banketas Jaunimo centro 
didž. salėje. Rengia jungtinis fi
nansų komitetas. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 

— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. 

— Lietuvos Karo mokyklos 
XIX laidos susirinkimas Jau
nimo centro posėdžių kmb. 

— Septintoji Premijų šventė 
Los Angeles, CA. 

Gegužės 20 d. - Dail. Nijo
lės Banienės parodos ati
darymas 7:30 v.v. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Pa
roda tęsis iki birželio 11 d. 

Gegužės 22 d. — Sol. Ginta
rės Jautakaitės koncertas Jau
nimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Sekminės Ateitininkų na--
muose Lemonte. 11 vai. r. Šv. 
Mišios. 12 vai. pietūs. Ruošia 
ateitininkų sendraugių Chi
cagos skyrius. 

— Dzūkų dienos Jaunimo 
centro posėdžių kmb. 

— Panevėžiečių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. 

Gegužės 27 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centro maž. salėje. 

— Inž. Vytauto Šliūpo paskai
ta (lietuvių kalba): „Dr. Jonas 
Šliūpas — mano tėvas", Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
7:30 v.v. 

Gegužės 28 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centro maž. salėje. 

— Jaunimo sąjungos suvažia
vimas Jaunimo centro kavinėje. 

Gegužės 29 d. — Jaunimo 
teatras Jaunimo centro didž. 
salėje 

— Jaunimo sąjungos suvažia
vimas Jaunimo centre. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Gegužės 30 d. — Mirusiųjų 
prisiminimo diena — lietuvių 
tautos mirusiųjų pagerbimas 
prie Steigėjų paminklo Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Ruošia 
Pasauliečių komitetas, Sklypų 
savininkų draugija, dalyvaujant 
šauliams,-ėms ir visuomenei. 

Birželio 4 d. — Puodžiūno 
baleto studijos pasirodymas 
Jaunimo centre. 

Birželio 5 d. — Alto ruošia
mas Sov. Sąjungos vykdomo lie
tuvių tautos naikinimo 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

— Abiturientų balius Sabre 
Room „Krištolo" salėje. Ruošia 
Lietuvių Moterų fed. Chicagos 
klubas. 

— Anglijos klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Birželio 10 d. — M. Motekai-
čio pianino studijos mokinių 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Birželio 18 d. — Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus 22 
gimtadienio šventė. 

Birželio 26 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Šaulių 
namuose. 

Liepos 4 d. — Metinė Lietu
vos Vyčių gegužinė-piknikas 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje ir kieme, 
Brighton Parke. 

Liepos 10 d. — Šv. Kazimiero 
seserų „Vasaros" festivalis vie
nuolyno sode, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. 

Liepos 31 d. — „Draugo" 
gegužinė. 

Rugpjūčio 7 d . — Lietuvių 
Tarybos gegužinė Grinių sody
boje, Lockport, IL. 

Rugpjūčio 21 d. — „Lietuvių 
Balso" laikraščio gegužinė Gri
nių sodyboje, Lockport, IL. 

— Ateitininkų namų geguži
nė namų sode, Lemonte. 

Rugpjūčio 28 d. - BALFo 
tradicinė gegužinė Jaunimo 
centre. 

— Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis išvažiavimas 
į gamtą — Ateitininkų namų so
de, Lemonte. 

Rugsėjo 18 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugsėjo 25 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue salėje. 

Spalio 1 d. — „Kernavės" 
tunto veiklos 30 metų sukakties 
pokylis Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro" salėje. 

— „Ateities" vakaras Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių dr-jos 50 metų 
sukaktuvinis pokylis Šaulių 
namuose. 

Spalio 2 d. — „Nauji vardai 
— nauji balsai I" koncertas Jau
nimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Pranciškiečių seserų rė
mėjų seimas Marijonų vie
nuolyne. 

Spalio 8 d. — Jūrų šaulių 
„Klaipėda" kuopos metinis 
pokylis Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

Spalio 9 d- — Spalio 9-tosios 
— Vilniaus pagrobimo minė
jimas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių sąjun
gos Chicagos skyrius. 

Spalio 21 d. — Metinis Lie
tuvių Foto parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Rengia Budrio vardo 
Foto archyvas. Tęsis iki spalio 
30 d. 

Spalio 22 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo Chicagoje balius 
Šaulių namuose. 

Spalio 23 d. — Šv. Kazimie
ro seserų rėmėjų metinė vaka
rienė Pressman salėje, prie 
57-tos ir Kedzie. 

Spalio 28 d. — Jono Aisčio 
„Raštų" pirmojo tomo sutiktu
vės Jaunimo centro kavinėje. 
Ruošia ateitininkų sendraugių 
Chicagos skyrius. 

Spalio 29 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės metinis pokylis 
Šaulių namuose. 

Spalio 30 d. — Dainavos an
samblio „Užgavėnių" spektak
lis Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

Lapkričio 4 d. — Vakaronė ir 
Foto parodos premijų įteikimas 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Budrio vardo Foto archyvas. 

Lapkričio 5 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis balius, koncer
tas ir laimingų bilietų trau
kimas Jaunimo centro didž-
salėje. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio vakaronė Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

Lapkričio 6 d. — Marijonų 
Bendradarbių žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno salėje. 

Lapkričio 12 d. — Lietuvių 
Fondo vajaus pokylis Marti
niąue salėje. 

Lapkričio 20 d. — „Nauji 
vardai — nauji balsai II" kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

Lapkričio 26 d. Futbolo klu 
bo „Lituanica" tradicinė sezono 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Mūs da in i aus J. Mairo-
nio-Mačiulio 125 gimimo 
metinių minėjimą balandžio 9 d. 
Bad Godesberge (prie Bonnos) 
surengė Vokietijos LB 
Kiolno-Bonnos ap. valdyba. 
Trumpame žodyje pirm. Jonas 
Ivanauskas pasveikino gausiai 
sus i r inkus ius klausytojus 
(daugumas vyresnės kartos!), 
kviesdamas didelį lietuvių drau
gą bei mūsų literatūros vertėją 
į vokiečių kalbą evang. kun. 
Alfredą Franzkeitą paskaitai. 
Prelegentas apgailestavo, kad 
kalbėsiąs tik lietuviškai (svečių 
tarpe buvo ir vokiečių tautybės), 
tačiau kartu primindamas, kad 
lietuvių kalba yra skambi ir 
malonu ją klausyti kiekvienam 
svetimtaučiui. Manding, keletą 
J. Maironio „deimančiukų" jis 
pabėrė ir vokiškai. 

Tik prieš tris mėn. iš Lietuvos 
atvykusi psichologė Rūta 
Šniuolienė moteriška, jausmin
ga širdimi perkėlė klausytojus 
į Maironio poeziją, visiškai tei
singai tvirtindama, kad mūsų 
tautos kuklumas ir santūrumas 
neleido poetams-rašytojams 
prasiskverbti į pasaulio garsiųjų 
rašytojų eiles. 

Meninėje dalyje išgirdome 
Vilijos Kumpienės deklamaciją 
„Jūratė ir Kastytis", užbaigiant 
minėjimą visų dalyvių sudai
nuota „Lietuva brangi"... 

Prie meninės dalies reikėtų 
taip pat priskirti vaizdajuostę iš 
Maironio minėjimo Kaune. Ją 
vertėjo parodyti tuoj pat po 
oficialios dalies, o ne vakare, kai 
svečiai jau buvo įsilinksminę 
nuo Gasiūno orkestro garsų. 

Tačiau labai ačiū Kiolno-
Bonnos ap. valdybai, surengu
siai, berods, Vokietijoje pirmą J. 
Maironio minėjimą. Gal tik 
reikėjo palaukti iš Velykų ato
stogų sugrįžtančių gimnazistų, 
kurie galėjo paįvairinti meninę 
dalį bei įnešti daugiau gyvumo 
į susirinkusių žilagalvių eiles. 

Sekmadienio šv. Mišias 
Annabergo pilies koplytėlėje 
atnašavo kun. dr. K. Gulbinas 
OFM ir kun. K. Senkus. Savo 
pamoksle kun. dr. K. Gulbinas 
tikinčiuosius nukėlė į Maironio 
poeziją bei Lietuvos krikščiony
bės sukaktį. 

Pradžia padaryta. Reikėtų 
pagalvoti apie išėjimą į plačią 
vokiečių visumenę, pvz. suren
giant pagrindinį minėjimą 
Heidelberge ar Frankfurto u-te 
(juk j is „susigiminiavęs su 
Vilniaus Alma mater!), nes Mai-

užbaigimo vakarienė su šokiais 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Gruodžio 2 d. — Ateitininkų 
sendraugių Chicagos skyriaus 
vakaronė Jaunimo centro kavi
nėje. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujų Metų sutikimo 
balius Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

ronio poezija yra pasaulinio ly
gio. Prelegentą turime — tai 
evang. kun. A. Franzkeit, kuris 
į savo paskaitą galėtų įterpti 
Maironio poezijos vokiškus ver
timus. Meninei daliai kviesti 
sol. L. Sukytę-Vasyliūnienę, 
buv. Miuncheno operos solistę. 
Atsiminkime, kad mažą tautą 
galima nugalėti ginklu, bet ne 
jos aukštą kultūrą. O ja esame 
taip pat pakankamai turtingi. 

Kovo 2 d. „Mannheimer Mor-
gen" dienraštis įsidėjo labai 
platų straipsnį apie lenkų 
trėmimus į Sibirą. Autorius — 
Charles Gans. pasiremdamas 
lenkišku leidiniu „Konfrontac-
je" bei gen. V. Jaruzelskio 
„Kommunist" laikraštyje at
spausdintu straipsniu, rašė, kad 
Lenkijos rytinėse žemėse šalia 
ukrainiečių, gudų ir žydų 
gyveno apie 4 mil. lenkų. Deja, 
1940 m. ir 1941 m. birželio mėn. 
laikotarpyje beveik 500 tūkst. 
lenkų keturiuose įvykdytuose 
trėmimuose buvo deportuoti į 
Sov. Sąjungą. Daug jų žuvo, kiti 
buvo įjungti į raudonosios armi
jos eiles. 

Į šį straipsnį atsiliepė Jūsų 
dienraščio korespondentas, 
parašydamas jau kovo 3 d. 
atvirą laišką redakcijai. Po 
kelių telefoninių pasiteiravimų 
skaitytojų laiškų sk. jis pasi
rodė tik balandžio 9 d. ir kas 
svarbiausia — visiškai neiš
taisytas, nes ankstyvesni mano 
laiškai buvo ištaisomi iki 
neatpažinimo arba grąžinami 
atgla su paties vyr. redakto
riaus laiškučiu, kad jame yra 
daug teisybės, tačiau dienraštis 
dėl tam tikrų priežasčių jo 
spausdinti negali. Tas lietė pvz. 
Hitlerio-Stalino sutartį ir jos 
atšaukimą, užklausiant pvz. 
kodėl žiniose, rodant Europos 
žemėlapį, nematomos Pabaltijo 
valstybės, nors Vakarų Vokie

tija jų okupacijos nepripažįsta, 
sportininkų klausimas, vadi
nant visus S. S-gos atstovus 
rusais ir t.t. 

Paskutiniame laiške pažy
mėjau, kad ne tik lenkai buvo 
tremiami į Sibirą, bet taip pat 
lietuviai, latviai ir estai. Beveik 
600 tūkst. pabaltiečių buvo 
vežami gyvuliniuose vagonuose 
į Sibirą, kur daugumas neat
la ikė klimatinių sąlygų, 
rasdami toli nuo savo tėviškių 
mirtį. Redakcija laišką įdėjo be 
jokių komentarų. Dienraščio ti
ražas — daugiau kaip 300 tūkst. 
egz. 

Aplamai paskutiniu metu 
vokiečių spaudoje vis dažniau 
minimos Pabaltijo valstybės. 
Straipsniai ar trumpos žinutės 
randamos Frankfurto, Miun
cheno, Vakarų Berlyno dienraš
čiuose. Greičiausiai t a i 
pasekmės įvykusių demonstra
cijų Pabaltijo sost inėse. 
Žurnalas „Stern" trumpai pažy
mėjo, kad birželio mėn. ryšium 
su išvežimais 1941 m. reikia vėl 
laukti didelių demonstracijų 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
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A.tA. 
DOMICĖLĘ DIČIENĘ, 

mūsų Draugijos narę ,malda palydime į Amžinybę. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui RENIUI su 
žmona RAMUNE ir guodžiame visus velionės 
artimuosius. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
ELENAI RŪKŠTELIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukroms RAMINTAI, 
EGLEI, sūnui SAULIUI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Bronė Svipienė 
Raminta ir Daiva 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

T O U H TOUR 
MO. COST 

U - 8 8 2 $1.975 00 

U-M3 

DCPART ARRIVE MOSCOW 
USA MOSCOW VILNIUS 

JUNE 14 JUNE 15 JUNE 17 

VILNIUS 
MOSCOW 
HELSINKI 

JUNEJ7 

HELSINKI 
NEW YORK 
JUNE 28 

ITINERARY 
2 Nigms Mo»cow 10 NigNs Viln.us i tfcght >-«ets.ni(, 

$1.97500 JULY 12 JULY 13 JULY 15 JULY2S JULY 26 2 Nights Moscow "0 Nigh's V.intus i Night 

$1.97500 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST 29 AUGUST 30 2 Nignts Moscov» 10 mghts VHmus. * N-gM netenki 

L I - 8 8 5 $1975 00 SEPT 06 SEPT 07 SEPT 09 SEPT 19 SEPT 20 2 NigMs Moscow 10 NtgMs V.lmuj 1 l*ght 

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

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

Baltic American Holidays Ine 
ADTVTStONOF 

R O B E R T J. ELLYN TRAVEL INC. 
501 Fifth Avenue. Nevv Yck, N Y 10017 • (212)972-0200 

ĮVAŽIAVO Į BŪRĮ 
VAIKŲ 

Chicagos pietvakariuose ba
landžio 29 d., kai vaikai pradėjo 
iš Cyrus McCormick mokyklos 
eiti namo, j jų būrį įvažiavo 
automobilis. Mirtinai sužeista 4 
metų mergaitė Veronika Mar-
quez, sužeisti keli kiti. Subėgę 
tėvai net turėjo pakelti auto
mobilį, kad galėtų išimti jo 
prislėgtus vaikus. Trys mokslei
viai sunkiai sužeisti, kit i 
lengviau. Vairuotoja Izabelė 
Fuentes, 37 m., važiavo į 
mokyklą parsivežti sūnų. 

SUNKUMAI LIGONINĖMS 

Illinois valstijai mažinant 
neturtingų ligonių gydymą, 
mažėja ligoninių pajamos ir 
susidaro sunkumų. Šv. Onos 
ligoninė Chicagoje atleidžia 60 
tarnautojų. 

TOLL FREE 

1-800-835-6688 

A.tA. 
HERMAN HUBE 

Gyveno Riverside, 111., anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1988 m. gegužės 2 d. 9:00 vai. ryto sulaukęs 72 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary Janušaitė, 

podukros: Jean Cundari, vyras Joseph, Shirley Orvidas. vyras 
Casey, Antoinette Stropus, vyras Raymond; seserys: Ona 
Stack, Floridoje, Marija Nenienė su vyru Pranu; brolis Mar 
tynas Hube Australijoje ir jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gegužės 4 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 5 d. Po apeigų 
koplyčioje 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, podukros, seserys ir brolis. 
Laidotuvių dir. Donald. A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
DR. BRONĖ VEDECKYTĖ 

BALČIŪNIENĖ 
Gyveno Bolivar. Ohio. Po ilgos ir sunkios ligos 1988 

m. balandžio 20 d. atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Ji buvo 
palaidota balandžio 23 d. Visų Sielų kapinėse Chardon. 
Ohio. 

Liūdi: sūnūs Jurgis ir dr. Juozas, dukterys 
Aldona Zorskienė ir dr . Birutė; sesuo Stasė 
Škerienė, brolis Algis Vedeckas ir kiti giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. gegužės mėn. 4 d. 

x P r e l . L a d a s T u l a b a . 
buvęs Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius, dabar Šv. 
Petro bazilikos adminis t ra
torius, iš Romos yra a tvykęs į 
Chicagą ir apsistojęs Marijonų 
vienuolyne. J is Chicagoje žada 
p a b ū t i bent kelias d ienas , 
aplankyti savo draugus ir pažįs
t amus ir atlikti kitus reikalus. 

x Menotyr in inkė Viktor i ja 
K a š u b a i t ė - M a t r a n g a plačiau 
apibūdins religijos vaidmenį 
mene per Lietuvių dailės muzie
jaus parodos atidarymą Jau
nimo centro Čiurlionio gale
rijoje gegužės 6 d. 7:30 v. v. 
Paroda tęsis iki gegužės 22 d. 
Lankymo valandos: penktadienį 
7-9 v.v., šeštadienį ir sekma
dienį 11-7 v.v. Visi kviečiami 
ats i lankyti . 

x Mažos ios Lietuvos Lie
tuvių draugi jos n a r i ų susi
r i n k i m a s — pietūs, bus gegužės 
22 d., sekmadienį, 12 vai. 
„Dainos" restorano mažojoje 
sa lė je . Draugijos n a r i a i 
papasakos savo kelionės įspū
džius: A. Bagdonas iš apsilan
k y m o ck. Lietuvoje, ypač 
Klaipėdoje, o K. Vėlius — iš 
kelionės Vokietijoje. Bus svars
tomi ir draugijos ateities veiklos 
p lana i . Apie dalyvavimą iš 
anksto pranešama V. Žiobriui. 

x P e t r a s Maželis režisuoja 
P u t i n o dramą . .Valdovas", 
kurj s ta to Los Angeles lietuvių 
dramos sambūris birželio 25 d. 
Toronte. Sambūriui vadovauja 
Vincas Dovydaitis. 

x „ N o r s a š gimęs i r a u g ę s 
A m e r i k o j e , bet stebiuosi ir gė
riuosi, kiek gražių bažnyčių bei 
k a t e d r ų iškilo m a n o tėvų 
žemėje — Lietuvoje, kur i per 
š imtmečius buvo draskoma, 
persekiojama. Tai aš paty
r iau, skaitydamas ,Lietuvos 
bažnyčių' knygas. Tai didelis 
t u r t a s ir įnašas į lietuvių reli
ginį bei kultūrinį gyvenimą". 
Šitaip rašo marijonas brolis Vin
cas Žvingilas, sulaukęs 80 m. 
amžiaus , iš kurių 54 metus dir
ba .Draugo' spaustuvėje. „Kai
šiadorių vyskupijos" knygos su
t ikimas ruošiamas gegužės 13 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. 

x V y t a s A r n a u s k a s , Oma
ha. Nebraska, mūsų nuoširdus 
rėmėjas , garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Nuoširdus ačiū už 
rėmimą savo spaudos. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis 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. Ogde-n Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x R a s a Kur ienė i r Angeli-
k a S u n g a i l i e n ė vadovauja 
komitetui , kuris rengia litera
tūros vakaro programą. Litera
tūros vakaras bus PL IV kul
tūros kongreso proga birželio 24 
d. Toronte. 

x T a u t i n i ų šokių šven te i , 
PLB seimui ir Kultūros kong
resui paremti laimėjimų bilie
t ė l i a i buvo i š s i u n t i n ė t i 
tur imiems adresams balandžio 
pradžioje. Laimingų bi l ie tų 
t r auk imas bus gegužės 15 d. 
Jaun imo centre vykstančiame 
pokylyje. Ten dar bus gal ima 
įsigyti bilietų. Prašome visus 
grąžinti bilietų šakneles ir 
nepraleist i progos išbandyti 
savo laimę. 

x Gin ta rė J a u t a k a i t ė poetė, 
kompozitorė, dainininkė. Gin
t a r e Jautakai tė pirmą kar tą 
JAV koncertuos gegužės 22 d. 
J a u n i m o cent re . Konce r t ą 
rengia „Margutis". Visi kviečia
m i a t s i l a n k y t i . B i l i e t a i 
gaunami ..Margučio" raštinėje 
ir Gifts International parduo
tuvėje. 

x A m e r i k o s Lietuvių Ka
t a l i kų Mote rų sąjungos Chi-
cagos apskrities suvažiavimas 
bus šeštadienį, gegužės 14 d. 
Prasidės 12 vai. šv. Mišiomis už 
pavergtą Lietuvą Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
1515 So. 50 Ave.. Cicero. II. Po 
Mišių bus pasivaišinimas ir 
susir inkimas parapijos salėje. 
Antros kuopos narės ir valdyba 
rūpestingai ruošiasi sutikti kuo
pų atstoves. 

x S k t n . H a l i n a P l a u š i -
na i t i enė , pirmoji „Kernavės" 
tun to tuntininkė. jau ruošiasi 
t u n t o 30-mečiui ir kviečia 
pi rmąsias kernavietes daly
vaut i šauniame „Kernavės" 
sukakties pokylyje š.m. spalio 1 
d. Balzeko muziejaus „Gintaro" 
salėje. 

x Mari jos aukšt . m o k y k l o s 
lo tynų kalbos tarptautiniuose 
egzaminuose laimėjo pirmas ir 
a n t r a s vietas. Pi rmą vietą 
M a g n a cum laude la imėjo 
Sylvia Nayokaitė ir Ranmini 
Wicks ir kt . 

x D a r i a u s G i r ė n o l i t . 
m o k y k l o j e Motinos d ienos 
minėjimas bus šį šeštadienį, 
gegužės 7 d., 11 vai. ryto Jau
nimo centro mažojoje salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti, o ypač 
mamytės ir močiutės. 

x R o m a s Skr ipkus , Solana 
Beach , Ca l . , p r a t ę s d a m a s 
, ,Draugo" prenumeratą, at
siuntė visą šimtinę. R. Skripkų 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietuviško 
žodžio labai dėkojame. 

x Dėmes io tu r in t i ems sve
č ių iš Lietuvos! Iki gegužės 13 
d. būsiu su grupe Lietuvoje. 
Grįžęs vėl siųsiu k a r g o , pa
rūpinsiu video, stereo aparatū
rą. Giminėms iškviesti nemo
kamas patarnavimas vyks ir to
liau. Tarpininkausiu nebran
giai automobilių ir kt. prekių 
pirkime Lietuvoje. Rašyki te 
pranešdami savo telef. Grįžęs 
tuoj pat jums paskambinsiu. 
R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. Ro-
b e r t s Hickory Hills, IL 60457. 
Tel.: 312-430-4145. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau ats i imti . 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . Tel 
238-9787. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
R E / M A X F I R S T . R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
63*6169. 

(sk.) 

x Kun. P e t r a s M. U r b a i t i s 
iš Brazilijos, rūpindamasis šv. 
Jono Bosco, saleziečių steigėjo, 
šimtmečiu ir ki tais saleziečių 
vienuol i jos r e i k a l a i s , y r a 
atvykęs i Chicagą ir apsistojęs 
Jėzuitų vienuolyne. Žada Chica
goje pabūti apie porą savaiaų ir 
atlikti Brazilijos lietuvių ir sale
ziečių reikalus Š. Amerikoje, 
Kanadoje ir Europoje. 

x P o e z i j o s d i e n ų p i rmą 
dieną, gegužės 27 d., 8 vai. vak. 
Jaunimo centre Ant ro Kaimo 
aktoriai skaitys lietuvių rašy
tojų humoristinius ir satyrinius 
eilėraščius. 

x Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s 
globoja visokių dalykų, ypač 
lietuviškų valgių, išpardavimą 
šeštadienį, gegužės 14 d„ nuo 
9:30 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
vienuolyno salėje. Įėjimas iš 67 
ir Washtenaw ga tv ių . Visi 
kviečiami dalyvaut i . 

x Našlių, n a š l i u k i ų ir pa 
vienių draugiško klubo susi
r i nk imas b u s p e n k t a d i e n į , 
gegužės 3 dieną, Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Ta lman Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė nuo 
gegužės 8 iki gegužės 14 d. prisi
deda prie ligoninių savaitės. Šv. 
Kryžiaus ligoninė tu rės savo 
programą trečiadienį, gegužės 
11 d., nuo 9 vai. ry to iki po 
pietų. 

X C h i c a g o s s k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė s s u s i r i n k i m a s bus 
pirmadienį, gegužės 9 d.. 7 vai. 
vak. pas ps. Vidą Milavickiėnę. 
4350 S. Fairfield. Visos skauti-
ninkės kviečiamos. 

x A l g i r d a s K a r a i t i s , „Gin
ta ro" vasarvietės, Union Pier, 
Mich., savininkas, leidžia ato
stogas Daytona Beach Shores, 
F la . , p r a t ę s ė „ D r a u g o " 
prenumeratą su visa šimtine, 
užprenumeravo dienraštį viene
riems metams dukra i Aušrinei 
Valaitienei, gyv. Chicago, 111., 
palinkėjo visam „Draugo" šta
bui geriausios sėkmės dirbant 
gerą lietuvišką darbą. A. Kairai
čiui, mūsų nuolat iniam rėmėjui 
ir garbės prenumerator iui , ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Dr . K. K a t i l i u s , Tucson, 
Arz., pratęsdamas „Draugo" 
prenumeratą, a ts iuntė visą šim
tinę. Dr. K. Kati l ių įrašome į 
garbės prenumerator ių sąrašą, 
o už palaikymą savos spaudos 
labai dėkojame. 

x J . B a c e v i č i u s , Toronto, 
Ont.. Kanada. Mečys Ragaus
kas. Hamilton, Ont . , Kanada, 
Joseph J a n u l a i t i s , Toronto, 
Ont . , K a n a d a , p r a t ę s d a m i 
„Draugo" prenumeratą , pridėjo 
po 15 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Gegužės 4 d., trečiadienį. 
SEKLYČIOJE bus įdomi Mo
tinos dienos programa. Praves 
muz. F. Strolia ir E. Sirutienė. 
Pradžia 2 vai. p.p. Visi kviečia-

l©k ŽVAIGŽDUTE 
• • M r i f i M M - " • • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

.cttdguo,* J. Macas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629 
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x Lie tuvos K r o n i k o s sąjun
ga gegužės 8 d. 3 v. p.p. Jau 
nimo centro didžiojoje salėje ren
gia LKB Kronikos trijų tomų 
sutiktuves, kuriose bus prof. 
Vyt. Skuodžio paskai ta ir iš
t r aukų skai tymas iš VIII tomo. 
M e n i n ę p r o g r a m ą i šp i ldys 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. F. Strolios. Po programos, 
kavinėje vaišės ir pabendra
vimas. Visi kviečiami dalyvau
ti. 

(sk) 
x I e š k o m a liet . k a l b a n t i 

mote r i s prižiūrėti 1 m. mergytę 
trečd. ir penktd. Orland Pa rk 
apyl. S k a m b i n t i 460-3103. 

(sk) 

x Rašyt . S a u l i u s Ša l t en i s 
skaitys savo naujausią kūrybą 
penktd., gegužės 6 d. 8 v.v. Jau 
nimo centro kavinėje. Visuo
menė kviečiama a ts i lankyt i . 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

OBELŲ ŽIEDAI 
(K. Binkis) 

Obelų žiedai krinta, plaš
takė lės yra baltos, — taip 
atrodo, kai obelų žiedai krinta. 
Atrodo kaip sniegas. Aš manau, 
kad yra pavasaris . 

D a i v a Memėna i t ė , 

Obelų žiedai kr inta ir atrodo 
kaip peteliškės arba sniego 
gabaliukai. Ka i vėjas pučia, 
patylomis k r in ta į žemę. 

Nida Č e r n i a u s k a i t ė , 

Kai obelų žiedai kr inta , yra 
labai ramu ir gražu. Tie žiedai 
atrodo kaip ba l tas sniegas, 
kuris krinta žiemą. Obelų žiedai 
parodo pavasario ramumą ir 
grožį. 

V i k t o r a s M e m e n ą s , 
Visi Detroito „Žiburio" 

aukšt. m-los mokiniai 
(„Žiburio spinduliai"). 

T A D A MAŽAI Ž I N O J A U 

Aš pradėjau lankyti Lemonto 
Maironio mokyklą būdamas šeš
tame skyriuje. Tada mažai žino
jau ap ie Lie tuvos istoriją, 
geografiją ir papročius. Per 
šiuos penkerius metus a š daug 
išmokau ir tu r iu gerų prisi
minimų. Sunku palikti visus 
draugus. Mes kar tu žaidėme, 
šokome, dainavome ir smagiai 
praleidome šeštadienius. 

E d i s Karve l i s , 
Lemonto Maironio 
lit. m-los mokinys 
(„Laisvės balsai"). 

U Ž K E I K T A S P I N I G A S 

(Lietuvių tautosaka) 

Kitą kartą Raseinių mieste 
buvusi viena žydė, ku r i pirk-
davusi bulves iš ūkininkų ir 
užmokėdavusi dviem gri venom 
(tų laikų pinigo pavadinimas) 
b r a n g i a u , b e t k u o m e t j i 
nueidavo nuo ūkininko vežimo, 
tai piniginėje jau nebūdavę 
pusės ar viso rublio (rusiškas 
pinigas). Švagždys pasakoja: 
„kar tą nuvežiau ir aš bulves. 
Atėjo ji pas mane, nupirko bul
vių, užmokėjo dviem grivenom 
brangiau. Aš j au buvau iš senų 
žmonių girdėjęs, kad užkeiktą 
pinigą reikia apspjaut i . Aš 
gavęs tą pinigą apspjoviau, par
važiavau namo — pinigas tebe
sąs. Nuėjau į Viduklę paprašiau 
papirosų. Užmokėjau t as dvi 
grivenas. Parėjęs žiūriu — tos 
pačios dvi grivenos pas mane. 
Po to nunešiau jas į Jukain ių 
kelio kryžkelę, iškasiau mažą 
duobutę ir įdėjau pinigą. Duo
butę užkasiau žemėmis. Nuo to 
laiko pinigai daugiau nebesu
grįžo. (Papasakojo J. Švagždys 
iš Jukain ių kaimo, Viduklės 
valsčiaus. (Užrašė J. Čepaitis). 

( Iš d r . J . Ba l io a r chyvo ) . 

Piešė Arista Strungytė 

S U S I K A U P I M O L A I K A S 

Gavėnia prasideda Pelenų tr*» 
čiadienį i r tęsiasi ke tur ias 
deš imt d i e n ų iki V e l y k ų . 
Gavėn ia y ra s u s i k a u p i m o 
laikas. Anksčiau būdavo už
drausta valgyti mėsą. Žmonės 
laikydavosi pasninko. Gavėnios 
metu bažnyčiose yra praveda
mos rekolekcijos. Žmonės e ina 
išpažinties. 

Visi labai laukia Velykų, nes 
tai Kristaus prisikėlimo šventė. 
Man geriausiai per Velykas 
patinka mušti kiaušinius. 

R i m a s Aviž ien i s , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys 
(„Jaunystės garsai") 

KRYŽIAUS K E L I A S 

Kryž iaus k e l i a s p r i m e n a 
mums Kristaus kančią, mirtį ir 
prisikėlimą. Tai atsit iko pr ieš 
daug metų. Bet visi t ie įvykiai 
mums yra labai svarbūs. 

Kodėl norime prisiminti Kris
taus kančią, mirtį ir prisikė
limą? Mes tai darome, k a d 
geriau suprastume, kaip labai 
Kristus mus mylėjo. Per t ą 
meilę Jis susijungė su mumis i r 
pažadėjo mums amžiną gyve
nimą. 

E idami k r y ž i a u s ke l i ą , 
pagalvokime ne t ik apie Dievo 
meilę mums, bet ir apie savo 
gyvenimą. 

Įžanga iš knygutės „Kryžiaus 
kelias vaikams", kurią paruošė 
ir išleido Clevelando Dievo Mo
t inos N u o l a t i n ė s P a g a l b o s 

parapija 1987 m.). 

R E N E S A N S O L A I K A I 

Vieną dieną aš savo kambary
je piešiau ir klausiausi Bacho 
muzikos. Vos pradėjau darbą, 
durys atsidarė ir didelis vėjas 
papūtė t a ip stipriai, kad m a n e 
nustūmė prie durų. 

Kai atsikėliau, aš jau b u v a u 
visai ki tur . Atsiradau senoviš
kame k a m b a r y j e , g i r d ė j a u 
senovišką muziką. A t ida rę s 

duris, pamačiau Johann Sebas-
t ian Bach. Aš paklausiau: „ A r 
jūs t ikrai esate Bachas?" — 
„Taip, aš esu Bachas" , — j i s 
atsakė. Mes pradėjome kalbėtis. 
J i s paklausė , a r aš n o r i u , 
išmokti kurti muziką. Atsakiau, 
kad norėčiau. Bet j au l a ikas 
buvo m a n grįžti namo. A š 
pasakiau sudiev Bachui i r 
išėjau pro duris. 

Kai grįžau atgal, plokštelė j a u 
buvo pasibaigusi. Ant plokšte
lės buvo užrašytas kompozito
riaus vardas... Ne, negali bū t i ! 
Gal ir buvo... n iekada nesuži
nosiu. 

J o n a s R e n č i u s , 
Toronto Maironio lit . 

m-los mokinys. Kanada . 
(Maironio mokyklos metraš t is ) 

J o n a s M i n e l g a 

D A I N U O J A M 

Su pavasar iu jaunuoju 
P a r k u e idamas dainuoju. 
Linksma.. . ko tylėt, — 
J a u laukai gėlėti . 

Ne a š vienas — Almis, Guoda 
Kaka r inėms valią duoda. 
Net pagailo Rimo: 
Šaukė kol užkimo. 

Žemės veidas greitai mainos. 
S k a m b a juokas , aidi dainos... 
Girdim — čiru-čiru... 
Žvirblis dedas vyru! 

Kai pavasar is virš sodo 
Anks t i rytą pasirodo, 
Norisi paploti, 
Aepures kiloti . 

T I K R A N U O D Ė M Ė 

Vasario Šešioliktosios minėji
mas mūsų mokykloje buvo 
įdomus. Mes tu r ime lietuvių 
kalbos pamokas šioje mokykloje 
kiekvieną dieną, todėl minė
j imas vyko tą pačią dieną. 
Dalyvavo ir amerikiečiai moki
nia i . Buvo įneštos vėliavos, 
sukalbė ta malda . Vienas moki
nys skai tė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Mūsų mokyk
los vedėja seselė Margar i ta -
Marija pasakė kalbą ir mano 
l i tuanis t inės klasės mokytoja 
pakalbėjo. J i papasakojo apie 
v ieną m e r g a i t ę , k u r i buvo 
viešosios mokyklos mokinė. 
Geograf i jos p a m o k o s m e t u 
mokytojas sakė , kad Lietuva 
y ra labai , l aba i maža . T a 
merga i tė atsistojo i r pasakė, 
kad Lietuva nė ra jau t a ip maža, 
už Lietuvą y r a ir mažesnių 
kraš tų žemės plotu ir gyventojų 
skaičiumi: pvz. Latvija, Estija, 
Danija, Belgija, Šveicarija ir t . t . 

Pask iau žiūrėjome skaidres 
apie Lietuvą. Buvo labai įdo
mių, bet ir baisių, ką rusa i 
padarė Lietuvai . J i e pakeitė 
bažnyčias į muziejus, sandėlius, 
f a b r i k u s , n u v e r t ė p a k e l i ų 
kryžius ir koplytėles. Tai t i k ra 
nuodėmė. Aš tikiu, k a d Lietuva 
kada nors b u s Laisva! 

R e n a t a K v a n t a i t ė , 
Marąuet te Parko li t . 

m-los 7 sk . mokinė 

G A L V O S Ū K I O N R . 126 
A T S A K Y M A S 

K r ū m a s — Rūmas — Rūkas . 

G A L V O S Ū K I O N R . 127 
A T S A K Y M A S 
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G A L V O S Ū K I S NR. 146 

Esu aš sargas naktų tamsių. 
Jei vieną raidę t ik nubrauksi 
Ir pabaigoj tr is pridėsi, 
Tada prie pat ausies mane 

girdėsi. 
Bet jei prie gauto žodžio 
Dar vieną raidę dėsi, 
Tada jau virti pietus galėsi. 
Kas aš? 

M. M e r k e v i č i u s . 
(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 147 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

V a i k a i ža i sdami pamiršo 
sūrio gabalą. Vienas išalkęs 
vaikas nori gauti tą gabalą, bet 
daug užtvarų, sunku nueiti. 
Parodykite t am alkanam vaikui 
t ikrą kelią prie sūrio. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 148 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Į šiuos 
šešis langelius įrašykite „sausa 
žolė". Į vieną langelį galima 
įrašyti tik vieną raidę. 

(5 taškai) 

Ž i ū r ė k i t e k v a d r a t ą su ska i 
č i a i s . 

G A L V O S Ū K I O N R . 128 
A T S A K Y M A S 

1) Lempa, 2) TV apara tas , 3) 
dubenėlis, 4) ąsotis, 5) knyga, 6) 
maža kėdutė , 7) peleninė, 8) 
laikrodis, 9) bonka. 

G A L V O S Ū K I O N R . 130 
A T S A K Y M A S 

Antruoju būdvardžiu išreikšta 
vard inė ta r in io dalis. 

G A L V O S Ū K I S NR. 149 

(Žiūrėk i te brėžinėlį) . Yra 
duoti 4 taškai . Reikia nubrėžti 
kvadratą taip, kad kiekvieno 
kvadrato šonas turė tų po vieną 
tašką. Kvadrato linijos neturi 
liesti, turi eiti pro šalį vidury 
linijų esančio juodojo kvadrato. 
Pamėginkite! 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 150 

Čia yra duotas žymių moterų 
sąrašas, kurios gyvenime varto
jo ir netikras pavardes, be t pra
vardes (niek names). Čia pra
vardės su t ikromis pavardėmis 
nėra suderintos. Tą suderinimą 

jūs atlikite. Už kiekvieną tei
singą suderinimą gausite po 
vieną tašką. P i rma duodama 
tikroji pavardė ir šalia pravardė 
(niek name). 1) Lily Langtry — 
Her Nibs. 2) Jenny Lind — Baby 
Snooks. 3) Mildred Didrikson 
Zaharias - The „I t" giri. 4) Eli-
zabeth Cochrane — The Divine 
Sarah. 5) Martha Jane Burke — 
Matą Hari. 6) Gertrud Marga-
rete Zelle — The Jersey Lily. 7) 
Sarah Bernhardt — The Swe-
dish Nightngale. 8) Clara Bov -
Babe. 9) Fannie Brice — Nellie 
Bly. 10) Georgia Gibbs - Cala-
mity Jane. 
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