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

Dėkojame už auką! 
1987 m. spalio 17 d., atlikęs 3 

m. bausmę Novoorlovsko kalė
jime (Čitos sritis), į Lietuvą 
sugrįžo kun. Jonas-Kąstytis 
Matulionis. 

Kun. J.K. Matulionis buvo 
suimtas 1984 m. lapkričio 9 d. 
už tai, kad Vėlinių išvakarėse 
kartu su tikinčiaisiais procesi
jos būdu aplankė kapines ir jose 
viešai meldėsi. 1985 m. birželio 
18 d. (pagal amnestiją) jis buvo 
paleistas iš Anachovo lagerio 
(Smolensko sritis). Birželio 26 d. 
Vilniuje į kun. J.K. Matulionio 
butą prisistatė du saugumo dar
buotojai ir, pareiškę, jog nori 
pasikalbėti, kunigą išsivedė. 
Vėliau paaiškėjo, kad kun. J.K. 
Matulionis vėl suimtas ir be 
teismo nuosprendžio išvežtas į 
Novoorlovsko lagerį atlikti liku
sią bausmę. 

Iš Vilniaus etapu J.K. 
Matulionį išvežė liepos 4 d., 
toliau sekė Smolensko, Vorone
žo, Čialiabinsko, Irkutsko, Čitos 
kalėjimai, kol rugsėjo 8 d. rytą 
buvo atvežtas į Novoorlovską. 
1986 m. birželo 18 d. pavaduo
tojas politiniams reikalams 
pasiūlė kun. J.K. Matulioniui 
parašyti pareiškimą iš ankšti

niam paleidimui. Kun. J.K. 
Matulionis rašyti atsisakė. 1986 
m. gruodžio 10 d. administra
cinė komisija reikalavo pripa
žinti save kaltu. Kunigas kate
goriškai atsisakė, ko pasėkoje 
sustipėjo lagerio darbuotojų ir 
net kalinių persekiojimas, paty
čios. Paskelbtoji 1987 m. birže
lio 18 d. amnestija Novoorlovsko 
lageryje buvo pradėta vykdyti 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje. 

Rugsėjo 2 d., kun. J . K . 
Matulionis buvo pakviestas į 
administracinę komisiją, kurią 
sudarė lagerio v i r š in inkas 
Badmažapovas, pavaduotojas 
politiniams reikalams Fedoras 
ir spec. skyriaus vedėjas 
Ševčenka. Lagerio viršininkas 
Badmažapovas k lausė , a r 
nuteistasis prisipažįsta, kaltu, 
ar pripažįsta, kad te ismas 
teisingai jį nuteisė. Kun. J .K. 
Matulionis pareiškė, k a d 
nelaiko savęs kaltu, tuo pačiu 
teismas pasielgė neteisingai. Tą 
patį vakarą vienas kalėjimo dar
buotojų perdavė jam politinio 
vadovo „pamokymą", kad komi
sijoje su prokuroru kalbėtų 
kitaip, priešingu atveju, nebus 
amnestuotas. ._, 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

Popiežiaus kalba Lietuvos 
vyskupam 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 
2. Man yra didelė paguoda 

tiesiog iš jūsų liudijimo sužinoti 
apie tą gyvastingumą bei 
uolumą, su kuriuo jūsų tauta 
per ištisus jubiliejinius metus 
minėjo savo krikštą . 
Katedrose, Marijos šventovėse, 
Kauno Kunigų seminarijoje, 
visose parapijose tikintieji su 
gyvu įsitikinimu plačiai da
lyvavo jubiliejiniuose religi
niuose ir kultūriniuose rengi
niuose. Toks uolus dalyvavimas, 
be abejonės, iškalbingai liudija, 
kad jūsų bendruomenė savo 
ilgame ir sunkiame šešių šimt
mečių istorijos kelyje išsaugojo 
nepaliestą brangiąją tikėjimo 
dovaną, su meile ištikimai jį 
perduodama iš kartos į kartą. 
Bet šį jubiliejų visų pirmiausia 
kiekvienas tikintysis išgyveno 
savo širdyje, kaip jūs teisingai 
pabrėžėte šių Velykų proga savo 
ganytojiniame laiške, užbaig
dami jubiliejinius metus. Jubi
liejiniai metai kiekvieną 
paskat ino atgaivint i savo 
tikėjimą, atnaujinti krikšto pa
žadus, sustiprinti dvasinį gyve
nimą ir pilniau gyventi savo 
tikėjimu. 

3. Taip Bažnyčia Lietuvoje su 
pasitikėjimu įeina į septintąjį 
savo krikščioniškosios istorijos 
amžių. Tai kančios patirtyje už
sigrūdinusi Bažnyčia, kuri savo 
istorinį kelią tęsia po kryžiaus 
ženklu, — kryžiaus, kuris yra 
Viešpaties kančios ir prisikė
limo simbolis, „vienintelė vil
tis" (iš Liturgijos). Čia savaime 
prisimenajūsų žemėje išaugusio 
„kryžių kalno" paveikslas: 
tūkstančiai kryžių, liudijančių 
kančią ir viltį visos tautos, kuri 
sugebėjo ištvermingai išsaugoti 
savo tikėjimą ir skaudžių 
bandymų valandose. 

Šiame kelyje jus lydi Romos 
Bažnyčia su savo vyskupu ir per 
jį, kuris yra regimasis katali
kiškosios vienybės pagrindas, 

Sudaryta Vatikano 
delegacija 

16 atstovų vyksta į Sovietų Sąjungą 

Motina Teresė lanko Bangladeše savo įsteigtos misijos seseris neturtingųjų vaikų auklėjimo 
namuose. Ji ta proga griežtai pasisakė prieš abortus ir ragino pasaulio valstybių parlamentarus 
„nežudyti dar negimusių kūdikių". 

V a t i k a n a s . — Popiežius 
Jonas Paulius II trečiadienį 
paskelbė didžiausią Katalikų 
dvasiškių delegaciją dalyvauti 
Krikščionybės tūkstanties metų 
jubiliejuje Sovietų Sąjungoje. 

Delegaciją sudaro 16 aukštųjų 
dvasiškių, kurių tarpe 10 kar
dinolų. AP agentūra praneša, 
jog šis Vatikano gestas turi 
parodyti norą turėti geresnius 
ryšius su Ortodoksų Bažnyčia ir 
su Sovietų Sąjungos vyriausybe. 

Vatikano Valstybės sekreto
rius kard. Agostino Casaroli 
vadovaus šiai delegacijai, kuri 
sudaryta iš Vatikano oficialių 
asmenų ir aukštųjų prelatų iš 
visų pasaulio regionų. Vatikano 
išleistame komunikate rašoma, 
jog „Popiežius šiuo būdu norėjo 

32 senatoriai prašo laisvės 
Lietuvos dvasiškiams 

nešąs aukščiausią atsakomybę 
už vienybės ryšius, lydi visos 
bažnytinės bendruomenės pa
saulyje. Noriu da r k a r t ą 
užtikrinti šį visuotinį, brolišką 
dvasinės vienybės ir maldos 
solidarumą, kuriame jūs ir jūsų 
tikintieji galite atrasti sustip
rinimą ir pagalbą. Šiuo soli
darumu galite visada pasitikėti. 

'Tęsinys ateinantį šeštadienį) 

KOVA PRIEŠ ABORTUS 

Žmonių meilės apaš t a l e 
Motina Teresė iš Austrijos at
vyko į Rytų Vokietiją, kur 
dalyvavo pamaldose už nužu
dytus negimusius kūdikius. 
Motina Teresė, kaip žinoma, 
keliaudama po įvairius pasaulio 
kraštus, nuolat pasisako prieš 
abortą, kuriuo yra žudomos 
negimusios nekaltos gyvybės. 
Būdama Austrijoje, aplankė ta
me krašte veikiančius jos vado
vaujamų seserų vienuolių cent
rus . Drauge su prezidentu 
Waldheimu, ministeriu pirmi
ninku ir Vienos arkivyskupu 
dalyvavo Pasaulinės Taikos 
dienos minėjime. Ta proga 
Motina Teresė pa rag ino 
didžiuosius pramonės kraštus 
paliudyti daugiau solidarumo 
vargstantiem, ligoniam ir raup
suotiesiem. 

VVashingtonas. — 32 Ameri
kos senatoriai pasiuntė Sovietų 
Sąjungai Užsienio reikalų 
ministeriui E. Shevardnadzei 
laišką, prašydami išleisti iš 
kalėjimo kun. Sigitą Tamkevi-
čių, kuris už religinę veiklą 
kalinamas nuo 1983 m. Senato
riai primena, kad jis yra kal
tinamas už aktyvų dalyvavimą 
žmogaus teisių gynime, „Kata
likų Bažnyčios Kronikos" leidi
me, nusistatymu prieš sovie
tų vyriausybę ir žmonių ragi
nimu dalyvauti antisociali
niuose veiksmuose. Be to, jis 
organizavęs parapijos jaunimui 
Kalėdų pobūvį. 

Senatoriai rašo ministeriui, 
jog jie gerai žino, kad praė
jusiais metais kun. Tamkevičiui 
paskirta bausmė buvo sumažin
ta trimis metais. J is šių metų 
gegužės 6 d. palieka darbo sto
vyklą ir turi išvykti dviem 
metam į ištrėmimą. Senatoriai 

mano, kad dabar yra tinka
miausias laikas Sovietų 
vyriausybei panaikinti jo liku
sią bausmę ir leisti jam sugrįžti 
į Lietuvą. 

Senatoriai primena, jog šie
met, kai minima krikšionybės 
tūkstanties metų jubiliejus, 
kunigui Tamkevičiui turėtų 
būti leista grįžti į tėvynę. 

Prieš glasnost ir prieš 
perestroiką 

Senatoriai sako gavę pra
nešimą, jog kun. Tamkevičiui ir 
kitam kun. Alfonsui Svarinskui 
nebus leista grįžti į Lietuvą 
todėl, kad jie nepasirašė jiems 
pasiūlyto malonės prašymo. Tai 
juodina Sovietų vadovybės gerą 
vardą ir aiškiai yra prieš glas
nost ir perestroikos dvasią. 

Todėl senatoriai jungiasi kar
tu su 78,000 lietuvių, kurie pasi
rašė 1987 m. lapkričio mėnesį 

peticiją Gorbačiovui, reikalau
dami išleisti abu minėtus 
kunigus ir panaikinti ištrė
mimą Lietuvos vyskupui Juli
jonui Steponavičiui ir prašo 
ministerį Shevardnadze pada
ryti viską, kad šis senatorių 
prašymas būtų patenkintas. 

Senatorių pavardės 

Šį prašymą pasirašė senato
riai Donald Riegle, Davė Duren-
berger, C ari Levin, Arlen Spec-
ter, George Mitchell, Mark Hat-
field, Patrick Leahy, VVilliam 
Cohen, Howard Metzenbaum, 
Alfonse D'Amato, Bill Bradley, 
Richard Lugar, Kent Conrad, 
John McCain, Daniel Moyni-
han, Pete Wilson,Frank Lauten-
berg, Orrin Hatch, Daniel In-
ouye, Charles Grassley, Jeff 
Bingaman, Paul Simon, James 
Exon, Spark Matsunaga, Rudy 
Boschvvitz, Brock Adams, John 
Glenn, Alan Dixon, VVilliam 
Proxmire, William Armstrong, 
Thomans Daschle ir Frank 
Murkowski. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Washingtone Amerikos 
žvalgybos pareigūnas praneša, 
jog dabartinis Panamos valdyto
jas gen. Manuel Noriega 1971 
m. dalyvavo kunigo Hectoro 
Gallegos nužudyme. Kunigas 
organizavo Panamos kaimie
čius į sąjūdį, kuris buvo prieš 
karinę valdžią. Buvo sudaryta 
situacija, kad kunigas ir gene
rolas kartu su kitais kariškiais 
skrido kariniu malūnsparniu ir 
tada minėtas kunigas Noriegos 
įsakymu buvo išmestas iš 
malūnsparnio. 

— Teherano televizija pra
nešė, kad Irano vyriausybės 
dėka buvo paleista 3 prancūzų 
pagrobtieji asmenys, kurie jau 
atvyko į Paryžių. Europos žinių 
agentūros skelbia, kad 
Prancūzija sutiko sumokėti 400 
mil. dol. Iranui, kuriuos buvo 
skolinga kara l iaus Rėza 
Pahlavi vyriausybei prieš 
nuverčiant monarchiją. 

Už „viešumą" suimami žmonės 

— Washingtone Federalinė 
Rinkimų komisija nubaudė Rea-
gano perrinkimo komitetą 
10,000 bauda už tai, kad 1984 
m. priėmė per daug aukų jo per
rinkimui, tik dabar praneša 
Post laikraštis. 

— New Yorko Rinkimų 
komitetas paprašė Manhattano 
srities prokurorą iškelti bylą ir 
nubausti televizijos reporterę 
Barbarą Nevins už tai, kad ji 
pirminiuose rinkimuose užsire
gistravo penkiose vietose ir 
balsavo. 

Roma. — Italijos parlamento 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijos delegacija lankėsi So
vietų Sąjungoje ir po oficialių 
susitikimų su sovietinės val
džios viršūnėmis Maskvoje 
pas imatė ta ip pa t ir su 
akademiku Sacharovu ir at
skirai su religiniu veikėju ir 
buvusiu sąžinės belaisviu 
Ogorodnikovu, žurnalo „Refe-
rendum" įkūrėju Timofievu ir 
keliais žydų bendruomenės ats
tovais. 

Įvykiai d ramat i šk i , kaip 
ir anksč iau 

Akademikas Sacharovas po
kalbyje su italų parlamentarų 
delegacija išreiškė savo nuo
monę a k t u a l i a i s sovietų 
gyvenimą liečiančiais klau
simais, ypač gi apie vadinamą 
persitvarkymą. Akademikas 
pažymėjo, jog nereikia perver
t int i to, kas dabar vyksta 
Sovietų Sąjungoje. Negalima 
paneigti, kalbėjo jis. kad pra
dėjus vykdyt i , ,v iešumo" 
politiką, pavyzdžiui, laikraščiai 
pradėjo spausdinti straipsnius, 
apie kuriuos anksčiau negalima 
buvo nė svajoti: išdrįstama kri
tikuoti valdžios organų ir net 
milicijos veiklą. Tačiau, iš kitos 
pusės, kalbėjo Sacharovas, vie
šumas dar tebėra labai ribotas. 

Daug neigiamybių dar tebėra 
nutylima. Yra rašoma ir kal
bama apie praeities įvykių nei
giamybes, bet yra nutylimi kai 
kurie dabarties įvykiai, kurie 
yra nemažiau dramatiški. 
Sacharovas atkreipė dėmesį, 
kad, pavyzdžiui. Armėnijoje bu
vo suimtas vienas žurnalistas už 
tai, kad paskelbė necenzūruotas 
informacijas apie įvykius Ar
mėnijoje. 

Nusibodo žodžiai 

Gorbačiovas, tęsė Sacharovas, 
yra ne kartą pabėžęs sričių ir 
respublikų rinktinių tarybų 
svarbą, bet centrinė valdžia 
visiškai neatsižvelgia į tų 
tarybų nutarimus, atspindin
čius jų valią. Pažymėjęs, jog 
Gorbačiovas viename priva
čiame pokalbyje išreiškęs nuo
monę, kad dabartinę santvarką 
Sovietų Sąjungoje negalima 
vadinti socialistine, Sacharovas 
pažymėjo italu parlamentarų 
delegacijai, kad Sovietų Są
jungos gyventojai laukia 
konkrečių veiksmų, jie vis 
jaučiasi nesaugūs ir jiem 
nusibodo skambūs žodžiai. 

240 sąžines kalinių 

Aleksandras Ogorodnikovas 
ir Lev Timofiejevas iš savo 
pusės iškėlė italų delegacijai. 

kad Sovietų Sąjungoje dar 
tebėra apie 240 politinių ir 
sąžinės belaisvių, kurių sąrašą 
jis įteikė italų delegacijos pir
mininkui. Jie taip pat paragino 
Vakarus veikti Maskvą, kad 
visi kaliniai būtų išlaisvinti ir 
kad sovietinė valdžia pripažintų 
Stalino panaikintą ukrainiečių 
katalikų Bažnyčią. Vienas italų 
delegacijos narių, radikalas Teo-
dori, po susitikimų su kitamin
čiais pažymėjo, kad persitvarky

mas ir viešumas Sovietų Sąjun- -
goję iki šiol pasireiškia dau
giausiai skambiais žodžiais. 
Esminės problemos vis dar nėra 
sprendžiamos, o jų yra nemažai: 
jos liečia žmogaus teisių apsau
gojimą, laisvą žmonių santykia
vimą, teisę nevaržomai išreikšti 
savo įsitikinimus ir burtis į 
nepriklausomas organizacijas, 
rašo Reuterio agentūra. 

— Washingtone Atstovų 
rūmai nubalsavo sumažinti 
Strateginio apsigynimo inicia
tyvos prieš branduolines 
raketas programos išlaidas. 
Demokratų kontroliuojami 
rūmai 223 balsais prieš 195 
nubalsavo strateginiam apsigy
nimui skirti tik 3.5 bil. dol. Prez. 
Reaganas buvo prašęs tam rei
kalui 4.8 bil. dol. 

— Amer ikos ir Sovietų 
Sąjungos vėžio ligos specialistai 
per satelitą pirma kartą disku 
tavo vėžio ligos problemas. 

— Chicagoje leidžiamas 
Southtovvn dienraštis, paskuti
niais keliais metais išpopulia
rėjęs skaitytojų tarpe, buvo par
duotas už 40.8 mil. dol. Pulitzer 
Publishing kompanijai, kurios 
centras yra St. Louis mieste. 
Dienraščio prezidentas Bruce 
Sagan pasitraukė į poilsį. 

— Washingtone respubliko
nų partijos kongresmenai savo 
pasitarime pareiškė, jog Nika
ragvos sandinistų vyriausybė 
specialiai sulaiko ta ikos 
pasitarimus, jog juose nebūtų 
galima susitarti, kad Amerikos 
paskirtoji ne karinė parama 
Contras kariams būtų kuo il
giau sulaikyta. Kongr. VVilliam 
Broomfield iš Michigano valsti
jos jų vardu pasakė, kad „Kon
greso dabartinė veikla iš tikrųjų 
padeda tik sandinistams". 

— Baltieji rūmai vakar pa
smerkė Lenkijos komunistų vy
riausybės veiksmus prieš strei
kuojančius darbininkus, nes 
policija ir saugumas ėmėsi 
areštuoti žmones ir su guminė
mis lazdomis bei ginklais 
vaikyti juos iš gatvių. 

— Panamos vyriausybės var
du gen. Noriega pasakė, kad 
krašto bankų sistemos darbai 
dar negali atlikti normalių 
patarnavimų savo žmonėm. Ta 
pačia proga Noriega pasakė, 
kad ..niekas pasaulyje" negali 
jo priversti išvykti iš Panamos. 
Su Reagano atstovais jokie pasi
tarimai neįmanomi. 

pareikšti savo norą, kad būtų 
pradėtas naujas takelis link 
susitaikinimo, taikos ir tei
singumo, kurių žmonijai labiau
siai reikia". 

Oficiali delegacija 
Pagal Vatikano žinių pra

nešėją Joaąuin Navarro, keli 
kardinolai ir vyskupai yra buvę 
Sovietų Sąjungoje ir praeityje, 
tačiau ši delegacija yra oficiali 
ir su oficialiu pakvietimu. 
Pirmą kartą tokiu rangu, kaip 
kard. Casaroli turi, yra daromas 
vizitas sovietams. Be kard. 
Casaroli, Vatikano delegacijoje 
yra kard. Willebrands, kuris 
vadovauja Krikščionių Vieny
bės sekretoriatui, ir kard. Et-
chegaray, kuris veda teises bei 
taikos reikalus. 

Siaurės Ameriką delegacijoje 
atstovaus New Yorko kar
dinolas John O'Connor, kuris 
neseniai grįžo vizitavęs Kubą. 

4 iš komunistų kraštų 

Keturi dvasiškiai delegacijoje 
yra iš komunistinių kraštų, 
įskaitant kard. Trinh Van Can 
iš Hanoi, kard. Jozef Glemp iš 
Lenkijos ir kard. Julijans 
Vaivods iš Latvijos. Nežinome 
kas yra ketvirtasis. Delegacijoje 
dar yra paskirti Miuncheno 
kard. Friedrich Vv'etter, pasi
traukęs Vienos arkivyskupas 
kard. Franz Koenig ir Milano 
kard. Carlo Martini. 

Jubiliejuje bus minimas Ki
jevo princas Vladimiras, kuris 
apsikrikštijo 988 metais. Tas 
įvykis padėjo paskleist i 
krikščionybę ne tik Ukrainoje, 
bet ir Rusijoje ir kituose 
kraštuose, kurie dabar prievar
ta įjungti į Sovietų Sąjungą. 
Popiežius ne kartą yra kalbėjęs 
apie vienybės reikalą tarp 
Romos Katalikų Bažnyčios ir 
Ortodoksų Bažnyčios. Komu
nikatas baigiamas su viltimi, 
kad ,.tai gal būt bus naujos 
dienos pradžia Kr is taus 
Bažnyčios istorijoje". 

Pats popiežius nebuvo 
pakviestas, kadangi jis norėjo 
aplankyti tikinčiuosius Lietu
voje ir Ukrainoje, bet Maskvos 
patriarchas Pimenas su vyriau
sybės patar imu pakvietė 
popiežių raštu atsiųsti Vatikano 
ir Katalikų Bažnyčios atstovus, 
pasakė Vat ikano spaudos 
sekretorius Navarro. Pasaulinė 
spauda šia proga primena ir 
popiežiaus išleistą encikliką, 
kuri pasmerkia kartu kapita
lizmą ir komunizmą. Prisimin
tina, kad Gorbačiovas Krem
liuje priėmė Ortodoksų Bažny
čios vadus praėjusią savaitę. 

KALENDORIUS 

Gegužės 7 d.: Stanislovas. 
Džiugas. Danutė. Domicėlė. 
Angis. 

Gegužės 8 d.: Motinos die
na . Agatijus. Berta. Audrė. 
Mingaila. Viktoras Milanietis. 

Gegužės 9 d.: Edita. Beatas. 
Austė. Sauginas. Butautas, 
Hermas. 

Gegužės 10 d.: Antoninas, 
Beatričė. Putinas. Igauja. 

ORAS 

Saule teka 5:41. leidžiasi 7:54. 
Temperatūra šeštadienį 82 1., 

sekmadienį 80 1.. pirmadienį 68 
1., antradienį 56 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

IDEOLOGINIŲ 
ORGANIZACIJŲ SVARBA 

ŠIANDIEN 
GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ-PETRAUSKIENĖ 

(Tęsinys) 
Esame ateitininkai, todėl su

stosiu ilgiau prie šios 
organizacijos. Tie, kurie esame 
ateitininkai, dažniausiai jais 
tapome nuo jaunų dienų. Ir tai, 
dažnai ne dėl to, kad patys pasi
rinkome ateitininkais tapti, bet 
dažniau dėl to, kad mūsų 
tėvai mus prirašė. Tėvai tai 
darė, nes stengėsi mums per
duoti tai, kas jiems atrodė ge
riausia ir naudingiausia. Įrašy
dami mus į ateitininkus, tėvai 
tikėjosi, kad ši organizacija 
įskiepys dvasines vertybes į 
naujai besiformuojančią 
asmenybę, kad tai bus naudinga 
mūsų ateičiai. Ideologinės or
ganizacijos skiepija mumyse 
jautrumą ir atvirumą akcijai dėl 
idėjos, kuri gali realizuotis tik 
rytoj, nors šiandien nėra tvirtai 
ir konkrečiai apčiuopiama. 

Esant lietuviais, yra spaudi
mas jungtis ir prie neideologinės, 
tautiškai svarbios veiklos: pvz. 
ėjimas į chorus, tautinių šokių 
grupes, lietuvių sporto klubus. 
Per šitokią veiklą, sakyčiau, 
kad vertybės bei jautrumas ir 
akcija nėra aktyviai skiepijama, 
bet verčiau pasyviai pasise-
miamama, jei asmuo jau turi tą 
jautrumą iš kitur. Ta prasme, 
šitokia veikla nėra ideologinis 
formavimas ar auklėjimas tie
siogine prasme, bet pasyvus 
pasisėmimas tą jautrumą jau 
turinčio žmogaus. 

Žvelgdama į savo bendra
amžius, kurie šiomis dienomis 
daro sprendimus kokiai or
ganizacijai prirašyti savo vai
kus, randu įdomius reiškinius. 
Nors dauguma patys yra skautų 
ar ateitininkų auklėtiniai nuo 
mažų dienų, tačiau didžioji dau
guma savo vaikų prie jų nepri
rašo. Šiomis dienomis yra 
populiariau prisijungti prie sli
dinėjimo klubų, tautinių šokių 
grupių ar sporto klubų, kur, 
kaip pastebėsite, nebėra būtinas 
lietuvių kalbos mokėjimas. 

Visi susiduriame su spren
dimu siųsti ar nesiųsti vai
kus į šeštadieninę mokyklą. 
Sustokime ir čia bent minutėlei. 
Kodėl iš tikrųjų siunčiame 
vaikus į šeštadieninę mokyklą? 
Kokią vertę ji teikia šiandien? 
Man atrodo, kad pirmoji moty
vacija yra patenkinti ar numal
šinti senelių (mano amžiaus 
„vaikų" tėvų) įdiegtą pareigos 
jausmą. „Žiūrėk, siunčiu savo 
vaikus, jūsų vaikaičius į šešta
dieninę, daugiau iš manęs 
nereikalaukit". Jeigu šie tėvai 
tikrai jaustų lietuviškumą kaip 
vertybę, jie neapsiimtų paviršu
tiniškų savo jautrumui numal
šinti rutinų, bet kartu su vaiku 
aktyviai įsijungtų į tų šeštadie
ninių mokyklų nepakeičiamą 
auklėjimo darbą taip, kad jis 
vaikui būtų pavyzdžiu 
rodomas kaip vertingas daly
kas, kaip šeimyninio gyvenimo 
tąsa šeštadieniais. Vietoj to, tė
vai dažnai tik nuveža vaiku
čius palieka, apkalba moky
tojus, kurie bando ką nors vai
kams per keletą valandų šeš
tadienio ryte duoti. Pykstame, 
kad jau taip visokiais užsiėmi
mais užsiėmusiam vaikui per 
daug užduoda pamokų, kurios, 

gink Dieve, reikalauja ir tėvų 
prisidėjimo. Penktadienio 
vakare, jau paskutinę minutę, 
pirmą kartą atvertę namų dar
bo sąrašą visą bėdą suverčiame 
vaikui, kad anksčiau nepradėjo 
daryti pamokų ir dabar kaip pa
baudą sėdės iki viską užbaigs, 
arba važiuos į mokyklą ir pats 
pilnas baimės turėsiąs teisintis 
prieš mokytoją kodėl neatlikęs 
pamokų. Jautriai sąžinei šiuo 
atveju numalšinti teisinamės, 
kad bandome skiepyti vaike 
savarankiškumą ir atsakomybę 
už savo darbus. Vietoj to, tėvai, 
kuriems lituanistinis auklė
jimas yra vertybė, kasdien po 
pusvalandį ar valandą atsisės 
su vaiku ir pavers namų darbus 
kasdieniniu užsiėmimu su savo 
vaiku. Panaudotų progą papa
sakoti apie savo vaikytės prisi
minimus, įjungtų senelius, jei 
tokie dar yra, ir sukeltų vaike 
tikrą susidomėjimą, dinamiškai 
entuziastingą procesą, vietoj bė
dos, ar paskutinės minutės 
krizės reikalo, nuo kurio tėvai 
nusiplauna rankas, atėjus šeš
tadienio rytui. Taip veikiame 
tie, kurie abejojame savo pačių 
vertybių nusistatymu. Tai per
siduoda ir mūsų vaikams. 

Mano kartos dauguma turi ri
botą jautrumą ilgalaikėms ver
tybėms. Tačiau dėl dabartinio 
gyvenimo laikinumo jausmo 
esame pasiryžę vykdyti tai, kas 
reikalinga tik iki tam tikro 
taško. Nebenorime bet kam 
atsiduoti visu 100 nuoš. Jei iš 
viso atsiduodame, tai tik labai 
ribotai ir tik iki tam tikro taško. 
Pirmoji motyvacija bet kokiam 
užsiangažavimui yra: kokia iš to 
bus nauda MAN ir DABAR? 
Kiek kartų esame girdėję: „I jo
kią valdybą neisiu, bet sutinku 
prisidėti prie mažai laiko ir jėgų 
reikalaujančio vienkartinio pro
jekto". Manau, kad tai yra dar 
vienas atvejis, kuris paremia 
mano teigimą, jog šiandieninis 
žmogus vengia ilgalaikių įsipa
reigojimų, nes nemato ati
tinkamai šviesios ateities, kuri 
jį motyvuotų dirbti dėl 
neapčiuopiamo rytojaus. Todėl, 
man atrodo, yra labiau populia
rios tautinių šokių grupės, spor
to klubai bei bendrinio pobūdžio 
veikimas vienkar t iniams 

Gintė Damušytė skaito paskaitą Jaunimo centre ateitininkų sendraugių 
ruoštoje vakaronėje. 

tikslams, pvz. tautinių šokių ar 
dainų šventės suruošimas. 

Paskutiniu laiku yra išsivys
čiusi pasaulinio masto 
lietuviška veikla. Ta veikla 
reikalauja daug jėgų, kurios 
turėtų būti skiriamos vietinei 
pastoviai bei nuolatinei veiklai 
gyvinti. Deja, vietinė veikla 
reikalauja nuolatinės veiklos 
metai iš metų ir nėra taip 
plačiai skelbiama viešumoje 
kaip vienkartinių pasaulinio 
masto įvykių surengimas. Šitie 
plataus masto vienkartiniai 
įvykiai išeikvoja labai ribotas 
veikiančiųjų jėgas. Vienkar
tiniai plataus masto įvykiai 
duoda daug asmeniško pasiten
kinimo, ypatingai tuo momen
tu, ir sukuria iliuziją, kad 
atlikta labai daug tautos labui. 
Tai apmalšina reikalą bei 
jautrumą nuolatiniam pasto
viam darbui — juk pareiga jau 
atlikta. Neneigiu plataus masto 
įvykių svarbos, tik teigiu, kad 
esame praradę balansą nuola
tinės, vietinės veiklos nenaudai. 

Veikla ideologinėje organiza
cijoje reikalauja didesnio ilgalai
kio įsipareigojimo, pagrįsto 
sąmoningai apgalvotu užsi
angažavimu kuriam nors tiks
lui. Pavyzdžiui, darbas su jau
nučiais yra ilgalaikis, nes pri
ėmęs į būrį 5-6 m. amžiaus 
vaiką, turi su juo dirbti ir jį ak
tyviai auklėti per sekančius 4 
metus, jeigu nori ką nors gero 
pasiekti. Per tą laiką tikimasi, 
kad jis pereis keturių metų 
auklėjimo programos ciklą. 
Daug lengviau ateiti pašokti, 
jeigu žinai, kad atlikęs galėsi be 
jokio tolimesnio įsipareigojimo 
eiti namo. įsipareigojimas 
atliekamas tą momentą. Esame 
momento žmonės — dabartis 

PASIKEITIMŲ VYKSME 

Gegužės 1 d. Ateitininkų 
namuose įvyko paskutinės 
Lemonto Lietuvių Bendruome
nės bažnytinio komiteto 
rengiamos šv. Mišios. Pra
dedant gegužės 8 d. šv. Mišios 
vyks buvusioj De Andreis semi
narijos koplyčioj, kurią Lemon
to L. Bendruomenės misijos stei
gimo komitetas rengiasi įsigyti. 

Malonią staigmeną Ateiti
ninkų namams padarė Antanas 
Poskočimas, padirbęs ir pado
vanojęs gražią didelę Marijos 
koplytėlę, kuria prieš mišias 
pašventino ku L. Zaremba. 
Dar viena liet /iška religinio 
turinio skulptūra puoš Atei
tininkų namu sieną. Nuoširdus 
ačiū A. Poskocimui už šią bran
gią dovaną ir praeityje patirtas 
paslaugas. 

Pagal nusistovėjusį paprotį po 
mišių dalyviai susirinkdavo į 
apatinę salę komiteto paruoštai 
kavutei ir pokalbiams. Šį kartą 
lyg ir atsisveikinimo kavutę su
ruošė Ateitininkų namų tarybos 
įgaliota Jadvyga Damušienė su 
talkininkėmis O. Abromaitiene, 

yra apčiuopiama. Rytojus 
neapčiuopiamas ir nežinomas. 
Trūksta įsitikinimų, kad verta 
dėl rytojaus dirbti. Pasi
renkama veikti srityse, kurios 
duoda konkrečios naudos sau 
pačiam dabar. Esame tapę 
trumparegiai žmonės todėl 
sunku pritraukti žmones prie il
galaikio įsipareigojimo rei
kalaujančios veiklos. Visa tai 
suprantama dėl anksčiau 
minėtų dabartinių realių gyve
nimo sąlygų. 

(Bus daugiau) 

J. Lieponiene ir F. Mackevi
čiene. Ačiū. Pereitomis vasaro
mis turėjome nemaža rūpesčių 
su namų pievelių užlaikymu. 
Turėtos žolei pjauti mašinėlės 
buvo per mažos ir išsidėvėjusios. 
Dažni gedimai versdavo ieškoti 
privačių asmenų talkos, kuri ne 
visada sekdavosi sutelkti. 

Per kelis tarybos posėdžius 
aptarę ir palyginę kelių ga
mintojų kainas ir privalumus, 
išdrįsome reikiamo dydžio maši
nėlę įsigyti. Jau spėjome ją ir iš
bandyti. Ir vėl mūsų iždas 
sumažėjo porą su puse tūks
tančių dol. Kai vėl prašysime 
paramos, žinokite, kad parama 
reikalinga ne tik būtiniausiems 
darbams vykdyti, bet ir būti
niausiems įrankiams įsigyti. 

Kun. J . Pragulbickas, Eli-
zabeth, N.J. , atsiuntė 200 dol. 
auką, tapdamas Ateitininkų 
namų dalininku. Nuoširdus 
ačiū. 

At-kų namų taryba 

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS RINKIMAI 

Pranešame, kad kandidatų 
siūlymo laikotarpis yra pra
tęsiamas iki gegužės 16 die
nos. Kandidatus į Ateitininkų 
federacijos tarybą, Kontrolės 
komisiją ir Federacijos vadus 
gali siūlyti raštu penki ateiti
ninkai, gavę raštišką siūlomo 
kandidato sutikimą. Kandidatų 
pavardės bei jų raštiški su
tikimai tu r i būti pasiųsti AF 
Rinkiminei komisijai, 2945 For-
rest Lane, Willoughby Hills, 
Ohio 44094. 

Ta pačia proga, norime pri
minti visų sąjungų centro val
dyboms pristatyti pilnus narių 
sąrašus su adresais Rinkiminei 
komisijai ir A te i t i n inkų 
federacijos valdybai iki gegužės 
31 dienos. 

AF Valdyba 

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

OPTOMETRISTAS 
2 7 0 9 West 51 s« Street 

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

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W . Lincoln Hwy. ( H w y . 30) 
Olympia Fiekts, I I I . 

Tel . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W . 71 St St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 
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JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
MOKSLEIVIŲ ŽINIAI 

Norime priminti, kad JAS 
vasaros stovyklos registracija 
baigiasi gegužės 15 dieną. 
Registracija vyksta per kuopas. 

Turintys klausimų dėl vasaros 
stovyklos prašome kreiptis i 
Eglę Paulikienę: 9S221 Rosehill 
Lane, Downers Grove, 11160516 
arba te i raut is telefonu: 
312-985-5579. 

Svečiai dr. J. Meškausko pagerbime Pirmoj eilėj iŠ kairės: ses. Angele Balčiūnaite, vysk. Vincen
tas Brizgys, Jonas Kavaliūnas ir prel. J. Prunskis. Toliau - dr. J Meškauskas ir jo Seimą 

Nuotr J. Tamulaič io 

6132 S . Kedzle A ve.. Chicago 
WA 5-2670 arba 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medicai CHnic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . 767-757S 
5 7 8 0 Archer A ve. 

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

DR. U N A S A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 W. 7 1 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

Ofs. tel 586 -3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wsst 63rd Street 
Vai : pirm., antr.. ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
T a i . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St. 
Tel. 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto ta i . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber ChiropractJe — 
5522 S. Wolf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrma akis. Pritaiko akinius ir 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

Kabineto ta i . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

PAGERBIANT 
MOTINAS 

Gražiausias metų mėnuo ski
riamas motinoms. Bažnyčia .-ki-
ria specialią pagarbą ir maldas 
Motinai Marijai. Kiekvienas 
geras vaikas skiria savo širdį, 
dėkingumą ir pagarbą savo mo
tinai — gyvai ar mirusiai, 
atsimenamai ir niekad nema
tytai. Kartais motina atiduoda 
gyvybe, kad tik nauja gyvybė 
gimtų ir prasiskleistų pasaulyje. 
Nėra laimingesnės motinos, 
kaip matančios savo gerus ir tik 
gera darančius pasaulyje vai
kus, bet taip pat niekas taip 
neįskaudina motinos, kaip 
vaikai, kurie neatsimena, kad 
jų motina aukojosi dėl jų ir dar 
dabar laukia iš jų tikros žmogiš
kos širdies. 

Motinas yra apdainavę poetai 
ir aprašę rašytojai. Apie mo
tinas sukurta daugelis dainų 
nežinomų liaudies autorių, 
kurie gal gerbė savo, o gal iš 
viso tik motinas ir moti
niškumą. Bet jie suprato, kad 
niekas neturi tokio pasiauko
jimo savo vaikui, kol jis mažas 
ir net kai jis suauga, kaip 
motina, kuri jį savo kūne išne
šiojo, kuri jį savo širdimi išugdė 
ir kuri jį gyvenime stebi. Jame 
mato nuolatinį savo gyvybės 
ženklą, savęs pratęsimą šioje 
žemėje ir amžinybėje. Ir tai yra 
prasminga, nes iš tikrųjų nėra 
tokio kito gyvio, kaip žmogiškoji 
motina, kuri mylėtų vaiką iki 
pat savo pačios mirties. 

Motinos diena yra skirta pa
gerbti motinoms, kurias pažįs
tame ir kurių nepažįstame. Pa
gerbti tas motinas,, kurios ati
davė net savo gyvybę dėl naujo 
žmogaus, bet pagerbti ir tas, 
kurios negalėjo ar negali naujo 
žmogaus sukurti, nes ir jos pri
klauso gamtos dėsniams, kaip 
priklauso kiti gyvūnai, kurie ne 
visi gali būti derlingi. Motinos 
diena ir yra sujungta su Mari
jos mėnesiu, o šiais metais dar 
ir su Bažnyčios paskelbtais Ma
rijos metais. Tai dvigubas mo
tinos pagerbimas ir dvigubas jos 
prisiminimas — savos ir Dievo 
Motinos, kuri yra kartu su kiek
viena žmogiška motina. 

Kadaise prof. Antanas Macei
na, skaitydamas paskaitą Moti
nos dienos proga, pasakė, kad 
„kiekviena moteris yra arba 
tikra motina, arba kurtizanė". 
Daugelis moterų, ypač motinos 
dėl tokio palyginimo užsigavo, 
nors profesorius vėliau savo 
paskaitoje įrodė, kad dar yra vi
durys tarp tokių „tikrų motinų" 
ir „tikrų kurtizanių". Tai yra 
moteris — motina, kuri nori 
atlikti visas motinos pareigas, 
jaustis pilna moterimi, jausti 
aplinkoje motiniškumo ir mo
teriškumo įtaką žmonijai. Tai 
jis ypač išryškino savo knygoje 
„Didžiojoj padėjėjoj", kalbė
damas apie Mariją. 

Pačios motinos, nors ir geriau
sių norų bei šilčiausios širdies, 
savo aplinkoje mato, kai sunku 
būti tikra motina, kai vietos 
sąlygos, aplinkos darbai, šeimos 
reikalai trukdo atlikti motinos 
pareigas šeimoje. Pačios mo
tinos mato, kad jos negali visko 
atlikti, nors ir labiausiai norėtų, 
kad jų vaikų neveiktų gatvės 
įtaka, neveiktų savo blogais pa
vyzdžiais bloga mokykla. 

Ir motinos yra bejėgės atsi
spirti visam tam blogiui, kuris 
ateina ne iš sugedusios ir nuo

dėmės sugadintos žmogaus pri
gimties, bet iš aplinkos, kuri 
nepriklauso nei motinai, nei 
tėvui, nei kaimynystei, nei ge
riausiems auklėjimo specialis
tams. Gatvė ir jos įtaka 
nejučiomis daugiau veikia nei
giamai, negu visos geros pastan
gos abiejų tėvų ir norai gerai 
vaikus išauklėti. Ypač motinos 
ar moterys, kurios norėtų padėti 
savo seserims ar artimiesiems, 
bet pirmoj vietoj turi žiūrėti, 
kaip sukurti ateities gyvenimą 
savo šeimai ir susikurti savo 
pačios ar savo artimųjų senat
vės sąlygas. 

Čia nereikia kurtizanių ir mo
tinos nenori tokios būti. Bet dar
bas ir darbo sąlygos dažnai net 
geriausias motinas atitraukia 
nuo šeimos rūpesčių ir pareigų. 
Jos negali atiduoti viso savo 
motiniškumo, kurį nešiojasi pri
gimtyje, viso savo moteriškumo, 
kuris švelnina gyvenimą ir ap
linką, viso savo gyvenimo, kuris 
reiškiasi motiniškomis parei
gomis. 

Motinos diena nėra laikas pri
siminti blogąsias motinas, 
kurios nenori motinomis būti ir 
tą garbingą pareigą prisiimti. 
Kalbame tik apie tas motinas, 
kurios sielojasi savo vaikų 
ateitimi, kurios šeimai atiduoda 
savo jėgas, kiek gali ir kaip gali. 
Gerbiame motinas, kurios, bū
damos darbuose ir šeimai padė
damos uždirbti duoną ar kurti 
ateities gyvenimą, neužmiršta 
savo motiniškų ir moteriškų pa
reigų. Tos motinos yra širdis, 
apie kurią sukasi visas šeimos 
gyvenimas, nors tėvas ir nebū
tų tikras savo pareigomis šei
mos žmogus. Motinos yra ir šir
dis, apie kurią sukasi tautos, 
valstybės, žmonijos gyvenimas, 
nes nuo jos gerumo, supratimo 
ir pasiaukojimo priklauso taikos 
švelnumas ir sugyvenimo 
malonumas. 

Negalima užmiršti ir niekas 
neturi užmiršti, kad motinos 
prie ratelio, apie kurias dabar 
girdi vaikai mokyklose, bet to 
nesupranta, nėra didesnės hero
jės už motinas, kurios, maty
damos savo vaikų partizanų 
nuogus, sužalotus ir gatvėje 
išmestus kūnus, negali 
prisipažinti, kad tai yra tas 
sūnus, kurį ji kadaise pagimdė. 
Nėra mažesnės herojės motinos, 
kurios šiandien savo vaikus 
užstoja prieš gatvės blogąsias 
įtakas, kurios dreba, kad vaikas 
iš mokyklos neparsineštų blogų 
papročių ar nuodėmingų elgesio 
formų. Jos jais tik iš tolo turi 
rūpintis ir iš tolo gali jiems pa
dėti. Nemažesnės herojės yra ir 
tos motinos, kurios, vyrams dir
bant ar negalint dėl įsiparei
gojimų visko net šeštadienį 
atlikti, veža savo jaunuolius į li
tuanistines mokyklas, kad tik 
vaikai ir būsimi tautos atstovai 
išaugtų tikri motinos gyvenimo 
pratesėjai ir jos idėjų palaiky
tojai. 

Ir Motinos dieną suteikta pa
garba savai motinai — gyvai ar 
mirusiai — yra pagarbos sutei
kimas motinai herojei bet kur ir 
bet kada auginančiai tautos, 
valstybės, žmonijos ir Bažnyčios 
ateitį. Atiduoti motinoms pagar
bą ir geriausius jausmus, ati
duoti maldos atsidūsėjimus ir 
nuoširdžius linkėjimus tai tikro
ji Motinos dienos prasmė. 

Pr. Gr. 

LIETUVOS ISTORIJA -
GĄSDINANTI TEMA 

Rimties valandėlei 

Mano minėtas „Komunisto" 
(„Kommunist, 1987 m. Nr. 15, 
Maskva) redakcinis straipsnis, 
ištisai perspausdintas „Kul
tūros baruose" (1987 m. Nr. 12, 
Vilnius), per tris puslapius 
gyręs Lenino požiūrį į kultūrą, 
toliau pakeitė temą. Pacituosiu 
ilgoką ištrauką, nes ji įdomiai 
apibrėžia Stalino laikus, nors 
Stalino vardas straipsnyje 
niekur neminimas. 

„Leningrado partinio aktyvo 
ir rašytojų susirinkimuose nu
tarimo esmę paaiškino A. Žda-
novas". 

„M. ZošČenkos kūrybą ir 
asmenybę jis apibūdino tokiais 
žodžiais: ,miesčionis ir blevyz-
gotojas', ,netarybinis rašytojas', 
.nešvankumas ir ištvirkimas', 
,atvirai parodo savo vulgarią ir 
menką sielą', ,neprincipingas ir 
nesąžiningas literatūrinis chuli
ganas' ir t.t. Apie Aną Achma-
tovą buvo pasakyta, kad jos 
poezijos diapazonas .niekingai' 
siauras, kad jos kūryba ,negali 
būti toleruojama mūsų žurnalų 
puslapiuose', kad šios lyg ir 
.vienuolės', r /g ir .ištvirkėlės' 
kūriniai nieko, .išskyrus žalą', 
negali duoti mūsų jaunimui". 

Štai kokia buvo kūrybos 
aplinka Sovietų Sąjungoje (taigi 
ir okupuotoje Lietuvoje) po 1946 
m. rugpjūčio mėnesio. Lietu
viams rašytojams pasmerkimai 
krito, kaip liguisti obuoliai krin
ta nuo šakų. P. Cvirka, Rašytojų 
sąjungos pirmininkas, buvo 
nuožmus šių valdžios nuostatų 
prižiūrėtojas. Ypač neigiamai 
buvo ve r t in ta B. Sruogos 
memuarų knyga „Dievų miš
kas", prisidėjusi prie rašytojo 
atleidimo iš universiteto rusų 
literatūros katedros vedėjo 
pareigų. B. Sruoga ieškojo P. 
Cvirkos užtarimo. Pradžioje 
savo laiške P. Cvirkai jis bandė 
spirtis, g indamas rašytojo 
teises. 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Po trijų mėnesių, jau nusi
gandęs, taria: „Tad prašyčiau 
nurodyti, ar aš galiu imtis 
tokios temos. Be Tamstos princi
pinio pr i tar imo aš bijau 
pradėti,... (...) Todėl prašau 
pa ta r t i , kas man daryti?" 
(„Pergalė", Nr. 2, 1988). 

Buvęs nacių kalinys, univer
siteto profesorius, žymus rašy
tojas prašo P. Cvirkos, mažai 
išsilavinusio, leidimo imtis 
temos... 

Tiesos reikalavimas ir 
įspėjimas 

Vėliau tas „Komunisto" re
dakcinis straipsnis („Socialinės 
kultūros paskirtis") štai kaip 
prabyla: „Socialinė visuomenė 
turi išmokti vertinti ir gerbti 
drąsiai sakančius tiesą savo 
menininkus. Tai — viena iš 
sveiko, pilnaverčio civilizuotos 
visuomenės vystymosi garanti
jų. Kartu turi būti įsisąmoninta, 
kokią demoralizuojančią įtaką 
daro prisitaikėliškumas, idėjinis 
ir dorovinis lankstumas, lei
džiantis klestėti kad ir kokie 
būtų poli t iniai posūkiai. 
P r i e š ingu atveju dvasinė, 
moralinė meno ir kultūros at
mosfera bus .užteršta'. (...) Be 
tiesos nėra literatūros ir meno. 
Be tiesos nėra teisingumo ir pi
lietiškumo, viešumo ir demo
kratijos, tikros dorovės. Tiesa 
viena ir nedalijama". 

Kaip šiandien turėtų gal
voti P. Cvirka. A. Venclo
va, A. Jonynas ir kiti 
mirusieji .prisitaikėliai', kaip 
galvoja visi gyvieji, .moralinės 
meno ir kultūros atmosferos 
teršėjai'? Tiesa, „Komunisto" 
s t r a ipsn i s ir pagrasino: 
„Polemika būtina, kantrybės 
reikia mokytis, bet visa, kas 
svetima revoliucinio persitvar-

Lietuvių Fondo steigėjas dr. Antanas Razma Bostone tarp įgaliotinių Petro 
Viščinio (kairėje) ir dr. Eduardo Jansono Nuotr. K. Daugėlos 

kymo dvasiai, esminiams tary
binės liaudies interesams, turi 
būti vadinama savo vardais". 
Gal šis įspėjimas baugina 
lietuvius kultūrininkus? Nors 
„Kultūros barų" 1988 m. Nr. 1 
apie atsinaujinimo procesus me
ninėje kultūroje, P. Bražėnui, 
literatūros kritikui, V. Valiui, 
dailininkui, ir J. Minkevičiui, 
architektui, aptariant šį proce
są, sakoma: „Šiais laikais me
ninės kultūros ugdymas — tai 
nuolatinė kova dėl geresnio, 
gražesnio žmogaus. Tai švarios 
sąžinės ir grožio kova su blogiu, 
neteisybe". 

Turime vilties, kad ,geresnis, 
gražesnis žmogus' okupuotoje 
Lietuvoje bus atkovotas. Šis 
troškimas yra gyvas ten ir čia. 
Ne visi mūsų bolševikai pilnai 
įtikėjo Stalino teror is t ine 
filosofija. Jo nuožmūs sekėjai, 
vykdę Lietuvos valstybės lik
vidavimą, trėmimus Sibiran, 
žiaurius tardymus kalėjimuose, 
žudymus Pravieniškėse ir kitur, 
jau pasitraukę už šio gyvenimo 
akiračio. Jie daugiausia buvo 
menko išsilavinimo, amoralūs. 
Antroji lietuvių bolševikų kar
ta, daug didesnė, susidarė ne 
tiek neramios prigimties, kiek 
auklėjimo įtakoje. Jie skiriasi 
nuo pradinių Stalino smogikų, 
vos keletą šimtų sudariusių. Ši 
karta savyje nešiojasi ir 
paslėpto žmoniškumo. Bet ir jos 
amžius toli pažengė, o įtaka 
sparčiai gniūžta. Trečioji eilė, 
dabar ateinanti, daugiau girdėjo 
apie pasaulį, daugiau matė ir 
daugiau trokšta matyti. Sovietų 
Sąjungos vaizdą lygindama su 
užsieniu, apie Maskvos rojų pra
byla retai. Šie žmonės santūriau 
ieško ,liaudies priešų', nes jiems 
aiškėja liaudies ir priešo są
vokos. Turbūt pikčiausi ir pavo
jingiausi šiandien yra provincijų 
pėst ininkai ir mokytojos, 
terorizuojančios vaikus ir jų 
tėvus dėl religijos. 

Varginąs klausimas 
Lietuvių tauta, kentusi baisų 

vargą ir skriaudą, gal palengva 
grįš į žmoniškesnę aplinką, ne
eikvodama kraujo. Šis mūsų 
,gal' y ra labai si lpnas. 
Nežinome atoslūgio apimties ir 
ateities, tačiau iš anksto jo 
nesmerkiame. Dideliam 
džiaugsmui ženklų dar nėra, 
išskyrus truputį palengvintas 
keliones ten ir į čia bei vieną 
kitą laisvesnį išsitarimą oku
puotos Lietuvos spaudoje. 

Atolydis atidengė ir vargi
nančius klausimus. Pirmoje 

GEGUŽĖS 13 - MALDOS 
IR PASIAUKOJIMO DIENA 

Mes nesame įpareigoti tikėti 
į privačius apsireiškimus, nei 
priimti kaip tikėjimo tiesą tų 
apsireiškimų metu paskelbtus 
dalykus. Tačiau būtų neprotin
ga nekreipti dėmesio į tų apsi
reiškimų metu perduotas Evan
gelijoje paskelbtas tiesas, ypač 
kada tai liečia mus asmeniškai. 
1917 metais Fatimoje, Portu
galijoje, apsireiškusi Marija 
priminė pasauliui tris Šv. Rašte 
paskelbtas tiesas. 

Kad dažnai moralinis blogis 
yra Dievo baudžiamas jau šiame 
gyvenime (karais , revoliu
cijomis, sočiai ine-moraline ne
tvarka, ligomis...) 

Kad mes malda ir atgaila 
galime tas nuodėmingu gyve
nimu užsitrauktas bausmes 
atitolinti. 

Kad Marija malonės plotmėje 
yra mus mylinti, mūsų gerove 
besirūpinanti motina. Fatimoje 
ji su ašaromis meldė, kad 
žmonės grįžtų prie Dievo, „nes, 
sakė, jei žmonija nepasitaisys, 
pasaulį ištiks dar didesnės 
nelaimės: bedieviškasis ko
munizmas išsiplės visame 
pasaulyje, kai kurios tautos bus 
sunaikintos". Marija sykiu 
pažadėjo, jei bus vykdomi jos 
prašymai, Rusija atsivers ir 
pasaulyje bus taika. 

Išeivijoj gyveną Lietuvos vys

kupai, atsakydami į Fatimoje iš
reikštus Marijos prašymus, 
1951 m. gegužės 13 d. paaukojo 
Lietuvą ir viso pasaulio lietu
vius Nekalčiausiai Marijos šir
džiai ir paskyrė gegužės 13 
maldos ir atgailos diena už 
Lietuvos laisvę ir pasaulio 
taiką. 

Dabartinis Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II, išreiškęs džiaugsmą, 
kad Lietuvos krikščionybės ju
biliejus ir ariv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacija yra 
švenčiama Marijos metuose, 
sykiu kvietė su atnaujintu nuo
širdumu puoselėti pamaldumą 
į Mariją. „Meilės ryšys, kuris 
jungia lietuvius su Marija, 
kalbėjo Šv. Tėvas, išreiškia ne 
vien gilų tikėjimą ir dvasinę 
energiją, jis sykiu išreiškia ir 
įsipareigojimą, pasiaukojimo 
aktą, pavedimą visos tautos 
Dievo Motinai su intencija, kad 
ji globotų kraštą ir žmones is- ; 
torijos tėkmėje". 

Parapijose, šeimose ir pavie
niai atnaujinkime pasiaukojimą 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai 
ir vykdykime kitus jos prašy
mus, kad jos pažadas „...paga
liau, mano Nekalčiausioj i Širdis 
triumfuos", galėtų išsipildyti 
dar mūsų dienose. 

Vysk. Paulius A. 
Baltakis, O.F.M. 

eilėje iškilo su Lietuvos istorija 
ir 1941 m. Lietuvos okupacija 
besirišąs smalsumas. 

1987 m. gruodyje sutikau čia 
besilankantį jauną, gabų moks
lininką. Užklausiau, ar jam 
teko girdėti apie rugpjūčio 23 d. 
demonstraciją Vilniuje. Kadan
gi šis įvykis jam buvo žinomas, 
pasiteiravau nuomonės. „Labai, 
labai gerai", tarė. „Panašiais 
keliais jaunimas sužino mūsų 
istoriją, kurią sudarkė 
Žiugžda". Kadangi Žiugžda 
anksčiau pokalbyje nebuvo 
užsimintas, susidarė įspūdis, 
kad tas falsifikatorius yra 
žinomas ir okupuotos Lietuvos 
jaunų žmonių tarpe, kad 
trokštama išgirsti teisybę. 

Teisybės siekdama, Aušrinė 
Pečiūraitė, Vilniaus univer
siteto istorijos fakulteto 
studentė, 1988 m. sausio 30 d. 
„Literatūros ir meno" savait
raštyje paskelbė laišką „Noriu 
žinoti". Jame ji skundžiasi, kad 
nutylima nepriklausoma Lietu
va, nekalbama apie Vytautą, 
nebūtos istorijos kuriamos apie 

„1939-ųjų metų TSRS - Lie
tuvos respublikos derybas" 
Duodamas ir prof. Broniaus 
Vaitkevičiaus atsakymas šiai 
s tudente i . S. Krivickas, 
pradėdamas „Peštynes prie trijų 
kepur ių" („Li te ra tū ra ir 
menas", 1988 m. vasario 6 d.), 
pasižymėjęs netiesa, taip pat 
liečia Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą. „Kultūros 
baruose" 1988 m. Nr. 1 Alfon
sas Eidintas paskelbė straipsnį 
„Istorikai apie Lietuvos buržu
azinio valstybingumo pradžią". 

Lietuvos istorijos temos 
dažnumas okupuotos Lietuvos 
spaudoje krito į akis. tyčiomis 
šių straipsnių neieškant. Var
tant laikraščius ir žurnalus, jie 
patys atkreipė dėmesį. Kad 
domimasi, suprantama. Tautos 
istorija yra tas pats, kaip ir tėvų 
namai vaikams. Tik nedėkin
gieji, palaidūnai ir plevėsos 
jiems nerodo pagarbos. Ir koks 
yra oficialus Lietuvos istorijos 
aiškinimas atolydžio metu? 
Kiek tar iama tiesos? Tai 
matysime kitą kartą. 

Kai gera darome kitiems, 
atrodo daug; kai kiti mums — 
atrodo niekis. 

Šv. Pranciškus salezietis 

Visa, ką esu matęs mane mo
ko Viešpačiu pasitikėti dėl visa 
to, ko nesu matęs. 

R. W. Emerson 
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Pradeda temti, ir šešėliai dengia mišką. Jokios 

vakarienės nėra, nėra ir vakarinio patikrinimo. Vyrai 
be jokių raginimų ir nelaukdami švilpuko pradeda virs
ti į samanas. Geri buvo Dzūkijos pušynai ir minkšti 
samanų patalėliai. Jeigu kokia gyvatėlė kur ir buvo, 
tai greičiausiai jos mūsų išsigando. Po mažai temie
gotos pereitos nakties ilgai vartytis nereikia. Tyla ir 
ramybė miške užviešpatauja. 

Dar tamsu, miškas dar miega. Pažadina ne 
paukščių čiulbėjimas, bet triukšmas ir kalbos. Vyrai 
keliasi iš samaninių patalų. Keliuos ir aš. Kaip gera! 
Nereikia nei lovos kloti, nei praustis ar skustis. Šalmą 
ant galvos ir pasirengęs. Pasirodo, tvarkos esama! 
Atvažiavo mūsų sunkvežimiai, gauname kavos ir 
duonos, daugiau nieko. Nevalgę nuo vakar dienos pus
ryčių, tad ir duona skani. Atsirado ir mūsų aukštieji 
vadai. Jie raiti. Prisiminus vakar dienos nuolatinius 
lėktuvų skrydžius, man tų raitųjų beveik gaila. Pės
čiomis tai po pirmutine pušaite ar kadagiu, net ir į kokį 
avietyną galima įgriūti. Su arkliu ne taip lengva! Po 
kadagiu nepalysi! 

Nors niekas apie tai nekalba, bet aišku, kad ne
beteks tų korpo štabo įsitvirtinimų baigti Turbūt 
toliau žygiuosime. Pradeda dalinti šaudmenis, išduoda 
po penkis šovinius šautuvams ir po dvidešimt penkis 
kulkosvaidžiams. Su tiek amunicijos nepakovosi nė 
minutės. Mums ir tiek užtenka. Kovoti nesam pasi

rengę! Be to, tuos penkis šovinius irgi ne visi gavo. Gal 
apie ketvirtadalis visai amunicijos negavo. Tai gal vis 
tie, kurių charakteristikose buvo įrašyta, kad „politinio 
pasitikėjimo neužsitarnavo". 

Mano sąrašų nereikėjo. Šaudmenis politrukai iš
davė pagal savus sąrašus. Aš savo sąrašus beveik 
norėjau mesti, bet apsigalvojau, kad nepalaikytų 
sabotažninku. Žygyje geriausiai kuo mažiau naštos 
turėti. Apie karo eigą nieko nežinome. Greičiausiai 
vokiečiai pirmyn žygiuoja! Jau dienoja. Tačiau dienos 
mes nelaukiame, žinome, kad su saule atsiras ir 
vokiečių lėktuvai. 

Žygis į ry tus — žygis į vakarus 

Pasistiprinę ir apsirūpinę amunicija, saulei tekant, 
pradedame žygį. I kur — į nežinią! Esame patekę lyg 
ant ledo lyties pavasario potvynio metu. ne nuo mūsų 
priklauso kur nuneš. Tik reikia žiūrėti, kad nesu
traiškytų. Niekas nieko nesako ir niekas neklausia. 
Tarpusavyje irgi mažai kalbamės, kiekvienas savo min
tyse užsidaręs, jeigu iš viso dar sugebama galvoti. Jau 
išmokome ir žinome, kad „tyla — gera byla". Pagal 
saulę einame i rytus, bet, žinoma, apie tai negalima 
kalbėti ar net galvoti. Mums nebuvo pasakyta, kad 
traukiamės ar bėgame. 

Miškas pradeda retėti, atrodo, greitai iš jo išeisime. 
O taip norėtųsi, kad miškas niekuomet nepasibaigtų. 
Labai nenoromis tenka mišką apleisti. Miške vis buvo 
priedanga. Neturime jokio supratimo, ką ant vieškelio 
daryti, kai užklups lėktuvai. Greitai pradedame 
mokytis. Vos spėję iš miško išeiti, pamatėme pamiškėje 
sodybą. Sodyba varginga, bet ne tai mums rūpėjo. 
Niekas nekreipė dėmesio į samanotus stogus, visiems 
rūpėjo šulinys su svirtimi. 

Vyrai norėjo prisipildi „baklages", kurios jau buvo 

ištuštėjusios. Greitesni vyrai iš pirmųjų eilių jau buvo 
prie šulinio, staiga pro medžių viršūnes išniro 
„Messerschmitt" lėktuvas. Pastebėjo vyrus prie šulinio 
ir paleido porą salvių. Laimei, nebuvo nei užmuštų, nei 
sužeistų. Pirmąjį ugnies krikštą jau gavome. 

Po „pirmojo ugnies krikšto" greitai išėjome į 
vieškelį. Juo jau traukė būreliai „nenugalimosios". 
Nežinia į kur tas vieškelis ėjo. Gal į Vilnių, gal į 
Minską? Tik tiek žinojome, kad kelius ir vieškelius 
kontroliavo vokiečių aviacija. 

Pradėjome matyti ant kelio ir pakelyje gulinčius 
lavonus, sudaužytus pabūklus ir užmuštus arklius. Jau 
buvusiame Vilniaus krašte. Apie tai galėjome spręsti, 
kadangi šen bei ten matėsi lenkiški užrašai. Matomos 
sodybos buvo gana skurdžios, taip pat ir gamta skur
dėje Aplinkui smėlynai, apaugę mažomis pušaitėmis 
arba kadagiais. Jeigu ir buvo kur sodybos, tai jose 
nesimatė nei žmonių, nei gyvulių. Išsislapstę nuo karei
vių. Be reikalo! Mums plėšimas nerūpėjo. 

Pasivejame keletą sunkiųjų pabūklų, kuriuos tem
pia traktoriai. Kiek toli juos tenutemps? Stengiamės 
juos pralenkti ir nuo jų atsiskirti. Nespėjus mums nuo 
jų nutolti, pasigirsta lėktuvai. Metamės iš kelio į ka
dagynus. Pasigirsta šūviai ir bombų sprogimai: vienas, 
antras, trečias. Matosi ant kelio dūmai ir dulkės. Gal
būt tuos pabūklus sudaužė. 

Nespėjus iš kadagynų išlįsti, vėl orą drebina 
lėktuvų ūžimas. Šįkart skrenda didelis bombonešių 
junginys. I mus jie dėmesio nekreipia, gal jų taikiniai 
Minskas. Smolenskas ar kokie aerodromai ar 
geležinkelių mazgai. Greitai supratome, kad didelių 
lėktuvų junginiu nėra ko bijoti: jie turėjo savo taiki
nius ir mūsų nemedžiojo. 

(Bus daugiau) 

i» J 
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HORIZONTAI 
DAUGIAU KIELIKŲ, 

NEGU KUNIGŲ 

Sekmadienio, balandžio 24 d., 
mėnesinės lietuviškos Mišios 
Trijų Karal ių-Apreiškimo 
bažnyčioje Washingtone buvo 
aukojamos Lietuvių religinės 
šalpos (LRŠ) ir jos išlaikomų 
Lietuvių Informacijos centro 
(LIC) New Yorke bei maždaug 
prieš metus atidaryto to centro 
biuro Washingtone intencija. Po 
Mišių gausūs dalyviai susirinko 
tradicinei kavutei parapijos 
salėje, kur įvyko supažindi
nimas su Lietuvių religinės 
šalpos ir jos išlaikomų LIC New 
Yorke ir biuro Washingtone 
veikla. 

Mišias koncelebravo Wa-
shingtono liet. kapelionas kun. 
dr. T. Žiūraitis su iš New Yorko 
atvykusiu LRS reikalų vedėju ir 
LIC direktorium kun. K. Puge-
vičium. Kartu iš New Yorko 
buvo atvykusi ir LIC pareigūnė 
M. Skabeikienė. Ji drauge su 
kun. K. Pugevičium išverčia į 
anglų kalbą iš Lietuvos įvairiais 
keliais atėjusius „Kronikos" 
numerius ir juos paskleidžia 
angliškai kalbančiam pasauly
je. Tuo tarpu „Kronikos" tomus 
lietuvių kalba nuo 1974 m. 
leidžia Chieagoje įsikūrusi 
Lietuvos Kronikos sąjunga. 

Kun. K. Pugevičius pamoks
le pareiškė, kad LRS gyvuojanti 

jau 25 metus (pagal Lietuvių en
ciklopedijos 35 t. įsteigta 1960 
m.) ir per tą laiką sutelkusi bei 
išleidusi per vieną milijoną 
dolerių. Pasak kun. K. Puge-
vičiaus, „mes į Lietuvą nesiun-
čiam nei aukso, nei blizgučių, o 
siunčiam tuos reikmenis ar pi
nigus jiems nusipirkti, kurių la
biausiai ten reikia. Pamoksli
ninko žodžiais, Lietuvoje yra 
daugiau kielikų, negu kunigų". 
(Čia man prisiminė 1957-58 me
tų Chicaga, kai po Stalino mir
ties šiek tiek prasivėrė geležinė 
uždanga ir pradėjo susirašinė
jimas su ten gyvenančiais bei 
siuntinių siuntimas. A.a. kun. 
dr. F. Gureckas tada suor
ganizavo būrelį žmonių, ypač 
prekybininkų, kurie ryžosi pa
remti Stalino režimo nuniokotas 
ir apiplėštas Lietuvos bažnyčias. 
Kiek prisimenu, per porą metų 
buvo pasiųsta įvairioms Lie
tuvos bažnyčioms keliasdešimt 
siuntinių su medžiagomis litur
g in iams rūbams ir ta ipgi 
kielikų, kol pradžioje juos dar 
galima buvo siųsti. Tuo metu 
kunigų Lietuvoje buvo žymiai 
daugiau, nes sugrįžo tremtiniai 
iš Sibiro ir mirtys dar nebuvo 
t iek išretinusios vyresniųjų 
kunigų gretas. Vėliau tas parei
gas perėmė LRŠ). 

Toliau pamokslininkas pa
minėjo nuo 1980 m. pradžios 
Brooklyne veikiantį Lietuvių 
Informacijos centrą, kuris išrie
dėjo iš LRŠ ir Lietuvių kunigų 
vienybės jungtinių pastangų. 
Praeitų metų pradžioje šalia 
LIC New Yorke buvo įsteigtas 
jo biuras Washingtone. Šios dvi 
įstaigos atlieka nepaprastai 
reikšmingą darbą, skleisdamos 
informaciją apie Lietuvą ne tik 
religine, bet ir tautine prasme. 
Todėl baigdamas kvietė kiek
vieną šeimą nesigailėti Lietuvai 
kasmet paaukoti bent tūkstan
tį dolerių, nepaisant, ar tie pi
nigai pateks į Lietuvą šalpos pa
vidale ar jie bus skirti „Kro
nikos" anglų kalba leidimui ar 
informacijos skleidimui. 

kad LIC Washingtono biuras 
vykdo keturis pagrindinius 
uždavinius: palaiko ryšius ir 
informuoja Baltuosius rūmus, 
Amerikos katalikų vyskupus, 
didžiąją amerikiečių spaudą ir 
JAV Kongresą. Pats biuras yra 
įsikūręs šių keturių institucijų 
centre - 733 15th St., NW, 
Suite 940, Washington, DC 
20005, tel. 202-347-3177. 

Biuro vedėjas plačiau apžvel
gė ryšius su tomis svarbiau
siomis institucijomis. Su Baltai
siais rūmais ryšiai ypač buvo 
geri, kai ten dirbo L. Kojelis. 
Dabar ryšiai palaikomi per 
Baltųjų rūmų pareigūnę R. Bu-
reikaitę, taipgi daug dėmesio 
skiriančią lietuvių reikalams ir 
aktyviai jų veikloje daly
vaujančią. Pasak. V. Nako, pa
staruoju metu pajudėjo ir 
Amerikos katalikų vyskupai, 
parašę laišką Gorbačiovui, 
prašydami, kad į savo pareigas 
būtų sugrąžintas Vilniaus 
vyskupas J. Steponavičius, kad 
būtų paleisti kalinami kunigai 
Svarinskas ir Tamkevičius. 
Taip pat Amerikos katalikų 
vyskupai parašė laišką tary
binei valdžiai, kad nebūtų 
persekiojami vasario 16 d. 
demonstracijų dalyviai ir kad 
būtų palikta ramybėje jau tiek 
daug kentėjusi Nijolė Sadūnai-
t ė , aktyvi žmogaus teisių 
gynėja. 

Amerikiečių spaudos centrui 
nuolat siuntinėjama LIC 
gaunama autentiška informa
cija apie įvykius Lietuvoje ir rei
kalui esant didžiosios žinių 
agentūros bei spauda ja 
pasinaudoja. Ypač daugelis 
laikraščių ja pasinaudojo šiemet 
vasario 16 d., kai, prieš rengian
tis tautai neoficialiai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, ten buvo atvykęs aukš
čiausio sovieto prezidiumo pir
mininkas A. Gromyko ir, lau
kiant galimų neramumų, su
t r a u k t a nemažai sovietų 
kariuomenės. 

Tačiau, kaip pab rėžė ' V. 
Nakas, geriausiai sekasi ryšius 
palaikyti su JAV Kongresu, kur 
veikia ir specialios Religinės 
laisvės Lietuvos katalikams 
pakomisės. Atstovų rūmuose 
šiai pakomisei priklauso 15 
kongresmanų, o Senate — 5 
senatoriai. LIC Washingtono 
biuras kiekvieną mėnesį šioms 
pakomisėms pateikia kokį nors 
projektą. Pakomisių nariai, 
raštą kiek perredagavę, Atsto
vų rūmuose ir Senate renka 
parašus įstatymų leidėjų tarpe 
tai dėl „Kronikos", tai kalina
mų V. Petkaus, B. Gajausko, A. 
Svarinsko, S. Tamkevičiaus ar 
kurio kito disidento laisvės 
reikalu ir juos siunčia įvairiems 
sovietų pareigūnams. Vien 
dėlto, kad JAV Senate ir Atsto
vų rūmuose gyvai veikia 
Religinės laisvės Lietuvos ka
talikams pakomisės, LIC Wa-
shingtone biuras nusipelno 
didelės padėkos. O kur dar kiti 
darbai ir modernios abiejų įstai
gų turimos komunikacijos prie
monės, kurios irgi kainuoja 
tūkstančius. 

Todėl V. Nakui apibūdinus 
LIC Washingtono biuro veiklą, 
LRŠ rėmėjų Washingtono sky
riaus pirm. Audronė Pakštienė 
asmeniškai paprašė aukomis 
paremti LRŠ, ant kurios pečių 
guli ir LIC New Yorke bei biuro 
VVashingtone išlaikymas. Visi 

DR. JONAS ZDANYS - YALE 
UNIVERSITETO PREZIDENTO 

ASISTENTAS 

.-

Malonu stebėti laikraščiuose 
ir girdėti, kad vis daugiau jau
nųjų lietuvių prasiveržia į aukš
tas mokslo ar moderniosios 
technologijos sritis. Jų tėvams 
ateiviams tos pozicijos dėl 
kalbos trūkumo arba ir čia 
gimusiems pirmųjų ateivių 
vaikams dėl įvairių aplinkybių 
buvo mažiau prieinamos. Praei
tą rudenį dr. Jonas Zdanys buvo 
pakviestas Yale universiteto, 
New Haven, Ct., prezidento 
asistento pareigoms. 

Jonas gimė ir augo New 
Britaine, Ct. Jo tėvai Alfonsas 
ir Janina Zdaniai, sunkiai dirb
dami, suprato mokslo reikšmę ir 
visomis galimomis priemonėmis 
stengėsi savo 4 vaikus iš
mokslinti. O vaikai jų neapvylė. 

Tuo laiku New Britaine buvo 
didelė ir veikli lietuvių koloni
ja. Šalia daugelio įvairių orga
nizacijų veikė lietuviška mo
kykla ir tautinių šokių grupė. 
Lietuviai čia buvo ir yra gerbia
mi, niekas nesivaržė viešai lie
tuviškai kalbėti. Dar ir dabar 
tautinių ar bažnytinių švenčių 
proga miesto burmistras mielai 
pas lietuvius ateina ir savo svei-
kinimo žodį lietuviškai 
perskaito. 

Jonas čia lankė viešąją pra
dinę ir aukštesniąją (high 
school) mokyklas. Jau iš namų 
turėdamas tvirtus tėvų kalbos 
pagrindus, kartu mokėsi lietu
viškoje mokykloje ir dalyvavo 
tautinių šokių grupėje, tuo 
laiku vadovaujant a.a. K. Mari-
jošienei. Baigęs lituanistinę 
mokyklą, jis buvo pakviestas ir 
pasiliko šioje mokykloje moky
toju, kol sąlygos jam leido. Taip 
pat priklausė ir skautų or
ganizacijai. Todėl nenuostabu, 
kad Jonas laisvai kalba ir rašo 
taisyklinga lietuvių kalba. Jau 
aukštesnėj mokykloj, būdamas 
15 metų amžiaus, pradėjo reikš
tis poezijoje, kurti eilėraščius. 

Tiek angliškose, tiek lietuviš
koje mokykloje Jonas pasižy
mėjo darbštumu, drausmin
gumu ir gabumais mokslui. Iš 
700 mokinių, baigiančių 
aukštesniąją mokyklą, Jonas 
baigė pirmuoju, o tai sudarė jam 
pageidaujamas sąlygas būti 
priimtam į Yale universitetą su 
pilna stipendija literatūros stu
dijoms. Čia jis greitai buvo pa
stebėtas ir pakviestas universi
teto leidžiamo li teratūros 
žurnalo poezijos skyriaus redak
torium, o kurso studentai jį iš-

suprato, kad tiek New Yorke, 
tiek jo svarbus skyrius Wa-
shingtone atlieka labai svarbų 
darbą ir dalis lietuvių jau pa
skyrė didesnę ar mažesnę auką, 
o kiti paskirs vėliau. 

Diskusijose iškilo koordina
cijos klausimas. JAV sostinėje 
jau senokai veikia Vliko 
išlaikoma ir M. Samatienės 
vadovaujama Elta ir prieš 
metus įsikūręs LIC Washing-
tono biuras. Kodėl jie abu negali 
būti sujungti? O kas bus, jei ir 
LB įsteigs savo Informacijos 
centrą VVashingtone, apie kurį 
plačiai kalbama ir rašoma ir net 
namai apžiūrimi? Iš tolimesnės 
diskusijų eigos neatrodė, kad 
visos trys įstaigos galės kartu 
sutilpti ir gražiai bei vieningai 
dirbti. Bent taip atrodė iš dalies 
nuotaikų. 

savo moksliniais straipsniais 
akademiniuose žurnaluose ir 
yra vienas iš Lituanus žurnalo 
redaktorių. 

Šiose pareigose jis įsigijo platų 
administracinį patyrimą ir pa
rodė ne eilinį sugebėjimą, todėl 
praeitų metų rudenį buvo 
pakviestas Yale universiteto 
prezidento — prof. dr. Benno 
Schmidt — asistento pareigoms. 
Čia jo pareigų apimtis yra pla
ti ir labai įvairi, dažnai diktuo
jama įvykių ir akademinio 
gyvenimo vystymosi. Jis yra 
prezidento ryšininkas su uni
versiteto taryba (council) ir 
alumnų grupe, kurie tyrinėja 
universiteto departamentus, 

ieškodami būdų akademines 
programas pagerinti, taip pat 
ryšininkas su studentais ir įvai
riais administracijos parei
gūnais. Jis atstovauja prezi
dentui įvairiuose komitetuose, 
o taip pat yra įvairių problemų, 
pasiekiančių prezidento įstaigos 
stalą, sprendėjas. 

Jonas su žmona Genovaite (dr. 
Alfonso ir Olgos Stankaičių 
duktė) gyvena North Haven, 
Ct., ir augina dukreles Kristiną 
ir Joaną. 

Jo giminės, artimieji ir drau
gai linki Jonui sėkmės ir švie
sios ateities sunkiame ir atsa
kingame darbe. 

p.t. 

Prof. dr. Jonas Zdanys 
I? 
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NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

UETUVOJE 

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

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

rinko savo atstovu ryšiams su 
anglų kalbos ir literatūros 
departamentu. Jis taip pat 
mielai buvo renkamas į įvairių 
studentų organizacijų vadovy
bes. 

Studijas baigė su aukštais 
bendrais ir departamento atžy-
mėjimais, todėl bavo nominuo
tas ir su gera finansine parama 
(arts and letters fellowship) toli
mesnėms studijoms priimtas į 
New Yorko valstijos universi
tetą, kurį baigė įsigydamas lite
ratūros daktaratą. Čia studijuo
damas j is dėstė l i teratūrą 
žemesnių kursų studentams ir 
daugiau atsidėjo kūrybai, išei
damas į spaudą su lietuviškais 
ir angliškais eilėraščiais bei ver
timais knygų iš lietuvių į anglų 
kalbą. Čia jis pradėjo spausdinti 
ir mokslinius straipsnius iš lite
ratūros srities. 

Dr. Zdanys yra išleidęs savo 
eilėraščių knygą — Voice on an 
Anthill — anglų kalba, o iš lie
tuvių kalbos yra išvertęs į anglų 
kalbą šias knygas: 

Rinktiniai pokarinių lietuvių 
poetų kūriniai (Selected Post-
War Lithuanian Poetry), 

Rinktiniai kun. Leonardo 
Andriekaus eilėraščiai (Eternal 
Dream), 

Sigito Gedos — Rudens Gies
mės (Songs of Autumn), 

Icchoko Mero romaną — 
Lygiosios t runka akimirką 
(Stalemate), 

Henriko Radausko poezijos 
rinkinį (Chimeras in the Tower). 

Bronės Martin dviejų dalių 
romaną — Sapnas ir Tikrovė 

. (Dream and Reality). 
Jurgio Gliaudos romaną — 

Agonija (The Agony). 
Už savo kūrybą ir vertimus jis 

yra laimėjęs įvairių atžymėji-
mų, įskaitant paramą gautą iš 
Connecticut Commission on the 
Arts ir National Endowment for 
the Arts ir dvi kūrybos įverti
nimo premijas: Weinstein 
Memorial Creative Writing 

Award ir the Phillips Poetry 
Award. Dabar jis rengia spaudai 
antrą savo eilėraščių knygą, o 
taip pat verčia į anglų kalbą 
Henriko Nagio rinktinius eilė
raščius ir Nijolės Miliauskaitės 
poemas. 

1980 metų rudenį dr. Zdanys 
buvo pakviestas Yale universi
teto „Communications, Publica-
tions, Development and Alum-
ni Affairs" direktoriaus parei
goms. Jau iš pavadinimo galima 
spręsti, kad tai yra sudėtingas 
ir atsakingas darbas. Jo priežiū
roje, tarp daugelio kitų pareigų, 
buvo formalių universiteto lei
dinių, biuletenių, metinių 
raportų parengimas, palai
kymas formalaus ryšio su šį 
universitetą baigusiais (alum-
nais), o ypač su esančiais aukš
tose mokslo, visuomeninio dar
bo, politikos, pramonės bei 
prekybos pozicijose, nes 
universitetui yra svarbu jų pa
rama, bei patarimai. Šalia 
aptartų pareigų jis dar dėsto 
poezijos vertimo teorijas ir prak
tiką palyginamosios literatūros 
departamente, taip pat reiškiasi 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

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

1988 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 
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1988 metų 10 dienų kelionės [ Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2 . Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

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

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

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

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

INTERNATIONAL 1 G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Nr. 8801 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

• KETURI SVARBIAUSI 
TAIKINIAI 

Supažindinimo valandėlę pa
rapijos salėje pravedė ir apie 
LIC Washingtono biuro veiklą 
painformavo jo vedėjas, 
politinius ir istorijos mokslus šio 
krašto universitetuose baigęs 
Viktoras Nakas. Jis papasakojo, 

IN ILLINOIS 

VVE CAN SAVE YOU MONEY 
VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMfT CALL OR VVRITE 

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

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

Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 

8807/M 
8808/F 

8809/M 
881 O/F 

Nr. 8811/M 

Uetuva-J5 d., ^ . fcp^BOOOTA g u ž ė s 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00. 
Lietuva 10d.; Maskva " " ^ j O " * * 3 r a d a s 1 d. , Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y $2,085.00; C l S * * ! \ ^ , 195.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 

Pabalt i j is: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d. , Ryga 2 d., Talinas 2 d , Helsinkis 3 d.' 
liepos 10-25. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00. 

Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d • ~..Qfi s 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Ch, l Š P M * ? ^ . u u . 
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,12 
Uetuva 10d. , Maskva 1 d . Leningradas 1 d. , Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00. 
Uetuva 9 d.. Maskva 2, ruošėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 

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

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 7~- G-T-' 
G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 A 
Am* 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

RAGANŲ IR RAGANIŲ 
YRA IR ŠIANDIEN 

Raganavimų istorijų pradžia 
neklystančiai ir reikiamai iš 
rimtų knygų išrašyta ir paskelb
ta praėjusiam, balandžio 2 d. 
Spyglių numery. Tas istorijas 
pratęsim iki mūsų laikų. 

Vyrų raganių būta mažiau. 
Bajoras Samuelis Užumediškis 
pilies teismui pristatė savo pa
valdinį Saliamoną Pužą. Kal
tino visokiais kerais pakenkęs 
jo namiškiams. Kai teisiamasis 
neprisipažino, teisėjai jį nutarė 
išmėginti vandeniu. Įmetė į 
kūdrą. Jis neskendo. Vadinas 
skęsti jam neleidžia velniai. Pa
galiau Saliamonas prisipažino, 
kad šiek tiek moka kerėti, ne
daug. Jis mokąs tik užkerėti 
šautuvą, kad jis neiššautų, ar
ba šautų kur nors į šoną, ir 
kulkos lėktų kur joms patinka. 
Kas tokiu šautuvu norėtų šauti! 
Kulka gali apsigrįžusi pataikyti 
pačiam šauliui. 

Suimtas raganas ar raganius, 
atvežtus į teismo vietą, kad 
neišbėgiotų, kartais laikydavo 
po apvožtu kubilu. 

Alšėnų popas archimandritas 
1643 metais skundėsi, kad 
Vosylius Brykūnas nupirkęs 
puskvortę deginės, ją užkerėjęs 
ir tuo skystymėliu pavaišin* *-
popo, tėvą. Tas kentėjo didenus 
skausmus, mirė ir taip buvo 

"išpūtęs, kad negalėję jam rasti 
karsto, reikėjo keturkampę dėžę 
kalti. Dar daugiau — tas Brykū
nas supykęs ant Ivano Byko ir 
kažką jam padarė, kad Byko 
sukrautos prie sienos malkos 
išlakstė į visas puses. Žodžiu, 

~,beveik stebuklai darėsi tada 
šventoj Žemaitijos žemėj. Iš tų 

\ teismo knygų surinko ir kai ką 
,T$askelbė istorikai K. Jablonskis 

ir R. Jasas knygoje Raganų 
teismai Lietuvoje (Vilnius 1987). 

JET O kaip šiais laikais? Ar yra 
". ra^mų ir raganių? Yra. kaip 

nebus. Tik šių laikų raganėlės 
paprastai gražios, lakuotais na
gais, o tarp sugarbanotų plau
kučių slypi vos pastebimi aštrūs 
ragiukai. Geros valios vyrai 
paprastai jas atsikviečia iš 
Jr*ur, o po pusmečio ar kiek 
daugiau ne tik jie jas jau vadina 
labai švelniai barakudomis. 

Joms čia nebloga vieta viešpa
tauti , niekas jų nedegina ant 
laužo. Teismai, taip.būna, bet iš 
ten grįžta pasmerktieji tik jų 
vyrai, netekę visko, ką buvo su
taupė. 

O raganių? Iki šiol manėme, 
kad jų nėra, o čia štai Birutės 
Kemežaitės leidžiamame laik
rašty Tautos gyvybė (1985 Nr. 2) 
rašo nukentėjusi mergelė, kad 
raganius buvo įsisukęs ir į jos 
namus. Jis buvęs „su universi
tetiniu išsilavinimu, daug kur 
Altui ir Vlikui atstovaujantis, 
ramus... Jai nematant po jos bu
tą švaistydamasis, įpildavęs 
chemikalų į maistą, sriubą, gė
rimą dirbtiniam jausmų sukė
limui, kad tokiu būdu apsvai-
„\ nus... dėjo į kremus, kvepalus 
(taip „kvepalus"' — Spg. red.)... 
Pradėjusi naudoti chemikalais 
apnuodytą medų ir maistą, pra
džioje iš tiesų pajutau 
nenormalų seksualinį patrau
kimą... Gerklės ryklėje atsirado 
baisus degimas, ties liežuvio 
šaknimi pasidarė pūliuoti ton-
<=ulai. Išsiprausiau muilu, vei-
<:as pradėjo degti... Mano ,moky-
U)jas' man skambino kas 
dieną... norėdamas sužinoti, ar 
chemikalais užteršta ,karvė'jau 
.buliaus' nori". Ir taip tęsėsi 
visus metus. Nuodų buvę ir 
odokoione, kepimo sodoje, 
stikliuke, kur laikomi dantims 
k rapš tuka i , žodžiu visam 
name". Nuodijo mergaitę pana
šiai kaip „Romos imperijoje ir 
buvo tos imperijos žlugimo 
priežastimi". Žodžiu tai buvo 
Sodoma ir Gomora. Ar tai nėra 
raganiaus darbas? Ar nereikėtų 
Jonin ių vakare Marųuet te 
Parke arba Lemonte tokį supan
čiotą nenaudėlį įmesti į laužą? 
Gaila, kad tik seniau taip dary
davo. Ar nebūtų naudinga, jei 
tuos kilnius papročius atnau
jintų kokia nors registruota tei
sybės trokštančių bendrija? Oi, 
kaip reikėtų! 

P.S. Jei kas žino daugiau atsi
tikimų, surištų su raganavimu, 
pats nukentėjo arba kenčia kaip 
vilkas po akėčiomis, o jokie 
veiksniai neskuba jo ginti, tegul 
pasiskundžia Spygliams. Mes 
•tokius kentėtojus užtarsim, gal 
ir malkų parūpinsim, jei bus 
kūrenami laužai. 

I š vokiečiu s p a u d o s 

KAREIVIAI IR NEGYVI 
ARKLIAI 

Įgulos viršininkas buvo smar
kiai užsirūstinęs, kad devyni 
kareiviai, turėję leidimą išeiti 
iš bazės, nesugrįžo į rytinį pa
tikrinimą. Pirmas jų atsirado 
tik pavakariais ir pradėjo tei
sintis komendantui: 

— Labai ats iprašau, bet 
buvau susitikęs su savo mergi
na, pavėlavau į traukinį, au
tobuso taip pat nesulaukiau. 
Tada pasisamdžiau taksi, bet 
mašina pakelėj sugedo. Beliko 
pasiskolinti iš ūkininko arklį. 
Pakelėj vėl blogai: arklys nu-
dvėsė. Tada likusias dešimt 
mylių atbėgau ir pavėlavau. 

Komendantas nors ir netikėjo 
sugalvota istorija, bet į viską 
ranka numojo. 

Po to prisistato likusieji karei
viai. Antras, trečias ir kiti vis 
kartoja tokias pat istorijas, iš
skaičiuoja tas pačias kliūtis. 
Pagaliau atbėga uždusęs ir de
vintas. Komendantas, įpykęs 
dėl tų sutartų, išmoktų mela
gysčių, kreipiasi į paskutinį: 

— Taigi, kartok tą pačią 
istoriją. 

— Turėjau pasimatymą, pasi
samdžiau taksi... 

— Taip, ir taksi sugedo... 
— Visai ne, — atsakė karei

vis, — automobilis nesugedo, tik 
kai ant kelio buvo tiek daug ne
gyvų arklių, negalėjo toliau 
pavažiuoti. 

Perestroikos" laikais 

PERSITVARKYMAI 

— Reikia persitvarkyti, — 
nuo direktoriaus gavęs ganė
tinai velnių, kaip kirviu nukir
to mūsų skyriaus viršininkas 
Kostas Pumputis. — Konkre
čiai! Dalykiškai! Operatyviai!.. 
Nepersi tvarkiusius aš sut
varkysiu! — pagrasino. 

— Tai i r megzti nebus 
galima? — paklausė trijų vaiku
čių motina Teresė. 

— Prisimezgėme, užteks! — 
burbtelėjo viršininkas. 

... Skyriuje gerokai pakito dar
bo atmosfera. Vykdydami asme
ninius persitvarkymo planus, 
Algis ir aš sumažinome šachma
tų partijų kiekį. Tą pačią partiją 
žaidžiame ant dviejų lentų, pa
slėptų kiekvieno stalčiuje. Eilinį 
ėjimą pranešame pašnibždomis. 
Teresė mezginį iš po stalo išsi
traukia tik tada, kai nebūna 
viršininko ir pavaduotojo. Zita, 
nuolat tipendama į tualetą 
parūkyti, raustelėja ir droviai 
pasiskundžia negaluojanti vidu
riais. Milda ir Matilda, pasiža
dėjusios mažiau ekskursuoti po 
parduotuves, kasdien ilgokai 
užtrunka derinimo valdyboje, 
nors lig šiol neaišku, ką ir su 
kuo jos der ina . Dar persi
tvarkymo pradžioje nuskriaus
ti 30 rublių baudomis Augis ir 
Kęstas nešiojasi prie širdies ne 
tik plokščią buteliuką, bet ir 
muskato riešutą. Anekdotus 
pasakojame nepakeldami galvų 
nuo popierių. Viršininkas, ding
damas kelioms valandoms ar 
visam pusdieniui, jau netaria 
abstrakčiai „išnykstu", o keiks
noja, pasak jo, nesibaigiančius 
posėdžius. Trumpai šnekant, 
mūsų skyriuje vis gražėja 
stiprios drausmės ir geros tvar
kos fasadas. 

V. Stankevičius, Šluota 

PERSITVARKO 
(Kalba netaisyta) 

Je igu anksč iau 

į kolūkiu^ plūsdavo popieriai 
(nurody ai , instrukcijos, 
ataskaitų blankai ir nuorodos, 
kiek ir ko ūkis privalo įsiparei
goti ir pan.), 

Tai d a b a r 

padėtis pasikeitė iš esmės. Prie 
to, kas buvo anksčiau, prisidėjo 
skaitlingų komisijų, tikrintojų 
(ir kitų tarnybinių žmogiškųjų 
faktorių) darnių gretų plūdimas 
(ne plūdimasis), t.y. antplūdis į 
kaimą. 

Taigi kalasi gajūs ir vešlūs 
naujovių daigai — kaimas 
persitvarko. Iš „Šluotos" 

IR PAPUTE ŽMOGUS 
SAVO DŪDA 

Pasaulio lietuvis, prisimin
damas Chicagoje įvykusį pasi
tarimą Kultūros kongreso 
reikalu, rašo: „Susirinkime mus 
gąsdino vienas kitokio tono 
dūdą atsitarabijęs lietuviškas 
„polsteris", labai jau tvirtu au
toritetu aiškindamas, kad pagal 
jo apklausinėjimus, 90 nuo
šimčių čikagiškių tiem ren
giniam pinigų neduos... Nesu
pratom mes to tautiečio ausį 
rėžinčios dūdos melodijos ir 
nežinojom,... kodėl jis užsimanė 
tą dūdą pūsti, bet tik dar kartą 

• įsitikinom, kad mūsų lietuviš
kasis „orkestras" be tokių dūdų 

dar neapsiėjo ir neapsieis. Į toną 
ar ne j toną. tačiau jei radai 
progą, tai ir pilk. Vis tiek kam 
nors nervus padirginsi, o gal dar 
ir patį reikalą pagadinsi. Ir 
tėvynei duoklę būsi atidavęs". 

Ką padarysi — visi nori būti 
dūdoriais. 

Tarp grįžtančių iš Europos 
lėktuve teko nugirsti toks 
pasikalbėjimas: 

— Ar teisybė, kad arabai va
gims nukerta dešinę ranką? 

— Greičiausia, kad teisybė. 
— Norėčiau, kad arabai užka

riautų Italiją. 
— Neduok Dieve, visi būtų 

kairiarankiai. 

Būsimoji Amerikos vėliava? Is vokiečių spaudos 

MODERNŪS 
LAIKAI 

Viename Prancūzijos kuror
te atostogini nkas užkalbino 
greta sėdintį asmenį: 

— įdomu, kad šių laikų 
mergaitės tokios panašios į 
berniukus. Jūs tik pažiūrėkite 
į tą blondinę... 

— Bet. pone. juk tai mano 
sūnus! 

— I^abai atsiprašau, nežino
jau, kad jūs esate tėvas... 

— Jūs , pone, visiškai 
nepastahus. Aš gi jo motina! 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės mėn. 7 d. 5 

Balys Pavabalys 
GAL IR TYLA GERA BYLA 

Per daug žinot neapsimoka. 
Geriau, kad nieko nežinai. 
Nors iš tiesų gal ir keistoka, 
Bet, rodos, taip ir gyvenai. 

C i. C - i ^ y ^ O ^ — Nebijokite, tai t įs is neilgai. 
' Iš anglų spaudos 

^ r 

Z-^rtt. 

Ne perestrokomis gėrėjais 
Ir ne blaivybės reiškiniais, 
Tik vodkos dideliais gėrėjais, 
Tiktai rūkytojais šauniais. 

Nei tau rūpėjo Izraeliai, 
Nei sirgt mokėjai rasizmu. 
Prieš valdžią balso tu nekėlei, 
Ir buvo miela bei ramu. 

Galva galvoti nepanoro 
Visų problemų maišaty, 
Kodėl pasauly tiek teroro, 
Kodėl arabai čia kalti. 

Tačiau svarstyt neapsimoka, 
Kur čia teisybė, kur juokai. 
Turi charakterį keistoką: 
Kad ir žinai bet nesakai. 

Veji šalin teisingą žodį, 
Nors gyveni laisvoj šaly. 
Per daug žinai, per daug užuodi, 
Tiktai kalbėt mažai gali. 

VEL BUS PASAULIO 
PABAIGA 

Prieš Pirmą pasaulinį karą 
Lietuvoje buvo gandai apie pa
saulio pabaigą. Pasakojo, kad 
kažkur, toli rytuose žmonės jau 

„Reikalinga moteris prižiūrėti 
sveiką ligonį. Kambarys, mais
tas ir atlyginimas". Toks 
skelbimas buvo Drauge (M. 23). 

Spygliai tam pilnai pritaria, 
nieko nešėjo, vaikščiojo tik bal- kad sveikam tikrai reikalinga 
tai ir juodai apsirengę ir žiūrėjo moters priežiūra, kitaip jis gali 
į dangų, iš kur turėjo atlėkti 
kometa, ir viskam bus galas. 
Prieš kelis metus čia, Amerikoj, 
keli šimtai buvo tokių, kūne 
viską išpardavinėję susimetė i 
New Mexico kalnų urvus ir 
laukė, nes gerai žinojo dieną, 
kada visai žmonijai bus galas. 
Turt ingesniej i net buvo 
nusikėlę į Pacifiko negyve
namas salas. Tik ten tikėjos iš
sigelbėjimo. Baisiausiam jų 
nusivylimui saulė tebešviečia ir 
šiandien. 

Prieš kelis mėnesius Chica
goje atsirado kažkoks lenkas 
pamokslautojas, ir ėmė prana
šauti, jog šį gegužės mėnesį vi
siems bus amen. Net pradėjo 
platinti biuletenį, kuriame 
teigė, matematiškai apskaičia
vęs, kad tik 5 procentai 'kitur 
buvo parašyta 4.86 proc.) eis į 
dangų, 15 procentų į skaistyklą 
ir visi kiti — žinote kur. Savo 
pranašystes dėstė pasisamdy
tam liuksusiniam bute. iš klau
sytojų ėmė po dešimt dolerių, 
reikalavo, kad visi sutaupąs 
perleistų kažkokiai neaiškiai 
Lenkijoje esančiai labdaringai 
organizacijai, kitaip nebus išsi
gelbėjimo. Jo paklausyti bėgo ir 
lietuvių, o iš jų kai kas apsi
sprendė, jei reikės mirti, tai mir
ti tik savoj žemėj, ir iškeliavo į 
Lietuvą. Taigi ir Spygliai dabar 
išeis kitą mėnesį tik po pasaulio 
pabaigos. 

Petreli, žvejeli, kan tu pada
rysi, tūkstančių dūšių viens ne
išganysi. 

Iš žemaičių 
giedamų giesmių 

pasidaryti dar didesniu ligoniu. 
* 

Chicagos O'Hare erodrome 
nugirstas nusistebėjimas: 

— Tai puiku gyventi 
sprausminių lėktuvų laikais — 
pusryčiai Ankaroj, pietūs Pa
ryžiuje, o bagažas Peorijoj! 

« 
Prancūzijoj tik tas tveria ilgai, 

kas yra laikina. 
A. Daudet 

Dzūkijoje auga geri baravykai 
ir... geri vyrai. 

Bronius Nainys 

LAZDA SU VIENU GALU 

Ar tokią lazdą kada matėte? 
Ar galite nors įsivaizduoti? 
Manote, kad ir negali būti? O 
vis tik greičiau tokią retenybę 
surasite negu suprasite Tadeušą 
Mučelninką. 

Vienam rimtam suvažiavime 
pirmininkaujantis paskaitė 
mandatų komisijos pasiūlytų 
kandidatų į tarybą sąrašą, 
minimumą, būtinai reikalingą, 
ir paprašė suvažiavimo daugiau 
pasiūlymų ar pasisiūlymų į 
tarybą. Niekas nepasisiūlė, 
niekas kitų kandidatų nepa
siūlė. Teko balsuoti už tiek, kiek 
buvo komisijos pasiūlyta . 
Aišku, visi buvo išrinkti. Tada 
mūsų Mateušas pakėlė ranką ir 
padarė priekaištų, kad viskas 
labai blogai padaryta, kad buvo 
tik tiek kandidatų, kiek reikėjo 
išrinkti, o kodėl ne daugiau? 
Greičiausia, kad jis pats nepasi
siūlė ir jo niekas nepasiūlė. 

— Sutarkime: jūs sunaikinate savo ginklus, tada mes ta patį padarysime. 
Iš australų spaudos 

REABILITUOTAS 

Palaimintas NKVD kadeto, 
Raudonu rašalu aplieto, 
Tremties kelionėje ilgoj 
Tapau jo užverstas ,,vagoj" 
Kaip kvepianti trąša — 
Garbė nemaža! 

(1$ pogrindžio spaudos) 

Turime džiaugtis, kad dar at
siranda, kas mums vadovauti 
nori. J . Žygas 

Girdėjai apie ALVUDO dietą? 
Jei ne, tai eik ir pasikark: 
Tokiam niekas vis vien negali 
padėti, kuris savimi nesirūpina. 
(Draugas, Sveikatos skyrius) 

KAS DAUGIAU 

I Spyglių paskelbtą konkursą 
medinei pjelai laimėti atsiliepė 
du skaitytojai — vienas iš 
Brighton Parko, kitas iš Cicero, 
pasiūlė porą premijos vertų 
žinomų asmenų. Laukiam 
daugiau. 

PASISKUBINO 

Krautuvės vedėjas, išgirdęs, 
kaip pardavėjas pirkėjui 
pasakė: „Pas mus to niekad ne
būna, vargiai kada ir bus", susi
erzino ir pribėgęs prie kliento 
ėmė aiškinti: 

— Neteisybė, šiuo metu nėra, 
bet už kelių dienų bus. 
Užsakymą išsiųsime dar 
šiandien. 

Klientas pakraipė galvą, nusi
šypsojo ir išėjo. 

Tada vedėjas ėmė bar t i 
pardavėją: 

— Geras pardavėjas niekad 
neturi sakyti, kad pas mus 
krautuvėj to ar kito nėra. Reik 
išklausyti ir prižadėti, kad bus. 
Išbaidysi pirkėjus. O ko anas 
žmogus klausė, ko jis norėjo? 

— Jis ne iš mūsų miesto, net 
iš kitos valstijos, ir klausė, ar 
pas mus būna kada perkūnija su 
žaibais. 

» 
Kadangi pas sovietus viskas 

yra didžiausia, geriausia, 
tobuliausia, tai jie giriasi, jog 
ir mikrokompiuteriai pas juos 
didžiausi, rašo ,.World Press 
Kevue". 

SOTUS IKI AUSŲ 

Pridėk lėkštėn skanios sriu
bos tiršių kupetėlę, kraštuosna 
pripilk skystimo. Svečias valgys 
pasigardžiuodamas, ristele. 
Suvalgys sriubą su kaupu, bus 
sotus kaip žąsis salotų darže — 
iki ausų. 

Mūsų žinios 

Viena amerikietė rašo. kad į 
jų mažą miestelį iš Chicagos 
atvyko teta su mažu vaiku. 
Nuėjo -visi pietauti į restora
ną. Vaikas buvo per mažas 
pasiekti stalą, tai teta paprašė 
padavėją atnešti telefonų kny
gą, kad jis galėtų ant jos atsi
sėsti. Ir atnešė vietinių tele
fonų knygą — vieno šešiolikto 
inčo storumo. 

įstaigoje per garsiakalbius 
buvo pranešta: „Dabar bus 
bandomi garsiakalbiai. Norime 
būti tikri, kad jie pavojaus atve
ju gerai veikia. Jei kas iš jūsų 
šio pranešimo negirdi, kreipki
tės pas mus". 

• 

• 
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Los Angeles, Cal., sutinkant A. Balašaitienės romaną „Skeveldros". Iš kairės: J. Vidžiūnas, R. 
Šakienė, P. Maželis, Alė Rūta, B. Raila, autorė A. Balašaitienė, D. Railienė ir knygą aptarusi 
R. K. Vidžiūnienė. 
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f B E S T W I S H E S 
FOR A HAPPY 
ANDBLESSED 

MOTHER'S DAY _ 
I 
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Happy Mother's Day From 
SOUTHWEST FEOERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3525 W. 63rd St., Chlcago, Illinois. 436-4600 
4062 Southwest Hwy, Hometown. Illinois. 422-4500 

9640 S. Pulaski. Oak Lawn, Illinois. 424-8400 
MANOR FEDERAL DIVISION 

5830 W. 35th St., Cicero, llllnos. 656-0800 

L I E T U V I A I 
C A L I F O R N I J O J E 

CALIFORNIJOS 
JAUNIMAS MOKA 

SUSIKAUPTI 
Los Angeles Lietuvių Jauni

mo sąjungos valdyba suruošė 
jaunimo susimąstymo vakaro 

programą. Susikaupimo vaka
ras įvyko šeštadienį, vasario 20 
d. Vakaras buvo toks 
sėkmingas, kad atvyko jaunimo 
net iš tolimo Detroito. 

Los Angeles Jaunimo sąjun
gos pirmininkė Rymantė Vizgir
daitė pasveikino atvykusius, ir 
kartu su Aidu Palubinsku pra
dėjo susimąstymą su „grim-
reaper" žvakių užgesinimu ir 
uždegimu. Buvo iškeltos Lie
tuvos kančios ir laimėjimai. 
Įvykių pristatymai baigėsi 
Lietuvos laisvės atgavimu. 

Nidai Gedgaudai te i pa
skaičius Maironio eilėraštį, susi
kaupimo vakaro dalyviai gavo 
po žvakę ir, ta pačia liepsna 
dalindamiesi, uždegė vieni kitų 
žvakes. 

Gailė Radvenytė pristatė 
klausimus apie kuriuos dalyviai 
galėjo pagalvoti ir atsakyti savo 
širdyse. Tada, dalyviai turėjo 
progą padiskutuoti klausimus 
liečiančius tikėjimą, draugystę, 
meilę, materialistinį šių dienų 
gyvenimą, pasitikėjimą savimi 
ir kitais. 

Aidas Palubinskas ir Auris 
Jarašūnas suvaidino okupuotai 
Lietuvai būdingą vaizdelį apie 
kunigą ir s laptą policiją, 
parodantį valdžios priespaudą. 
Susikaupimo vakaras baigėsi 
„Pėdsakų" skaitymu. 

G. Rad. 

CHICAGOS 2DHOS 
UKRAINIEČIŲ 

RAŠYTOJAS - KGB 
KALINYS 

Į Chicagą atvyksta uk
rainieč ių poetas , daugel io 
knygų autorius, Danylovyč 
Rudenko. Uolus patriotas, ko
votojas dėl žmogaus teisių, stei
gėjas ukrainiečių Helsinkio 
grupės. Jis 1977 m. buvo 
nuteistas 7 metams į darbo 
vergų stovyklas ir 5 metams 
tremties. Būdamas silpnos svei
katos, susilaukė daug užuojau
tos iš laisvojo pasaulio žmonių. 
Išleistas iš lagerių, gavo leidimą 
emigruoti į vakarus ir gegužės 
13 d. 11 v.r. Chicago Mariott 
viešbuty, 540 N. Michigan turės 
informacijų konferenciją apie 
padėtį Sovietijoje. 

DAUGIAU TARNYBŲ 

Komercijos klubo civilinis 
komitetas „Chicago Enterprise" 
leidiny paskelbė, kad Chicago-

je per paskutinius penkerius 
metus sudaryta daugiau naujų 
tarnybų, kaip bet kuriame 
kitame JAV mieste, neskaitant 
Los Angeles. Atsirado naujų 
tarnybų net 547,000. 

CLASSIFIED GUIDE 
Laimingos Motinos dienos linki 
NERINGOS restoranas. Sekmadienį, 
gegužės 8 d. NERINGA turės ką nors 
specialaus kiekvienai motinai! NERIN
GA atidaryta 7 d. savaitėje, 8 v. ryto 
— 8 v. vakaro, 2632 W. 71 st St. 

Ieškomas Don Urbanskas arba jo te
ta Bronė Lomsargls. Žinančius 
prašome pranešti: Anelei Gumbelevi-
čienei, 6730 Upper Olalla Rd., Wins-
ton, OR 97496, Tel.: 503-679-4879. 

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. 

HELP WANTED 

Reikalinga pensininkė moteris, kuri 
norėtų praleisti vasarą Santa Monica, CA, 
prižiūrėdama seną tėvuką. Kambarys ir 
maistas. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Tel.: 1-(213) 453-4672 
Rašyti: BIRUTĖ MARKS 

1025 • 19th Street 
Santa Monica, CA 9 0 4 0 3 

Ieškomas meistras gal int is už ž e m ą 
kainą pataisyti elektrą, v a m z d ž i u s ir 
v idaus į rengimus. Turi t u r ė t i s a v o 
į rankius. Mokėti š iek tiek a n g l i š k a i . 
S k a m b . 4 5 0 - 0 3 0 5 arba 3 3 3 - 0 9 0 6 

R E A L E S T A T E 

• D - KOMPIUTERI^ 
MtS, 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

- 778-2233 

GREIT IR-SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai 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 

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

7 6 7 - 0 6 0 0 

KENN'S FAMILY BOVVLING PRO SHOP 
3205 W. 59th . Chicago, III. 434-1800 
Columbia - AMF — Brunsvvick — Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open Mon.. Wed. & Fri. 11 A.M. to 6 P.M. 

Sat. 11 A.M. to 5 P.M. 

K & S PHARMACY 
" A Family Drug Center" 

We Honor all Insurance & VVelfare Plans 
Free N e i g h b o r h o o d Prescr ipt ion 

Delivery Servide 
476-8008 

2601 W. 59tti 

HAPPY Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 S. Calffornla Ave. 

Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
From 

CLUB KARLOV 
4058 W. 47th S t 

Chicago, III. 
847-8488 

Banguets for VVeddings & All Occasions 

Happy Mother's Day 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, I I I . 
582-2525 

Open Bovvling Mother's Day 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 
- Daisy Brand Meat Products -

Phone: 277-3095 
2310 S. Pulaski, Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar off with Vitamins 

4 3 2 4 West 63rd St., Chlcago, III. 

C & W. BOOKS 
Located in Ford City East 

7600 S. Pulaski, Chlcago, IR. 
581-3200 

Paperbacks — Best SeNers 
Foreign Language Greeting Cards 

For All Occasions 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 
Berwyn, III. 
788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

All Types of Boxed Candies 

Happy Mother's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st St. 
Chlcago, III. 

434-9666 
Open Monday - Friday 11 A.M. to 8 P.M 

Saturday & Sunday 8 A.M. to 8 P.M. 

Laimingos Motinos Dienos 
Linki 

OUASAR 
KELIONIŲ AGENTŪRA 

2440 W. 63rd St. 
Chicago, I I I . 

925-8400 

Happy Mother's Day 
DYNAMIC AUTO REBUILDERS INC. 

6020 S. Western 
Chicago, III. 

476-6650 
Ouality Body Repairing and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 W. Cermak Rd., Berwyn. III. 
VVedding & Party Cakes our Specialty 

Baking the Best for Over 35 Years 
484-2474 

- Open Monday thru Saturday 
6 A M . to 6 P.M. 

Happy Mother's Day From 
JACOUEUNE WAWRZNIAK KVETON 
OF FLOWERS BY JACOUEUNE ROSE 

6243 W. Cermak Rd. , Benvyn, I I I . 
484-6368 

Flowers of Distinction. FTD. Teleflora & 
AFS All Major Credit Cards Accepted 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUDGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
Phone: 889-5175 

2315 West Moffat , Chlcago, I I I . 60647 

Happy Mother's Day 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzle 
776-9102 or 776-9341 

Everything for the Office Office Supplies 
— Drafting School Supplies. Foreign 
Greeting Cards 

Laimingos Motinos Dienos 
Lietuviams Linki 

THE AMERICANA 
HEALTH CENTER 

Rezidentai ir 
Tarnautojai 

9401 S. Kostner 
Oak Lawn. IL 

423-7882 

Happy Mother's Day 
Courtesy of 

JA MAR JEVVELERS 
Phone 679-0010 
4915 0akton St. 

Skokle, III. 

Happy Mother's Day 
From 

JAY ORUGS 
2759 W. 71st St., Chlcago, IN. 

476-2206 
Open Mon thru Sat. 9 A.M. to 9 P.M 

Sunday 9 A M to 5 P M 

Happy Mother's Day 
MT. GREENVVOOD 

HARDVVARE 4 SUPPLY 
3124W. 111th 

Chlcago. III. 
861-9770 

Palaimintojo 
ARK. JURGIO MATULAIČIO 

atvaizdas 

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

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

Neįrėmuotą atvaizdą su „mat" — 12.00 dol. $ 

Jrėmuotą atvaizdą — 22.00 dol. $ 

Apdrausto persiuntimo kaina 2.50 

Prašom pinigų grynais nesiųsti. Viso $ 

D Pridedu asmenišką čeki. 
D Pridedu pašto perlaidą (money order). 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Mies tas 

—^-.-
FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

į 

; PARDAVIMAS IR TAISYMAS^ 

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

GzntUJfc-. KMIECIK REALTORS 
~^ZL 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 

I Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar-
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p i g i au m o k ė s i t 

už apdraudą nuo ugnies ir au tomob i l i o 
pas mus. 

PRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

i 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

Porches & Decks • Ftoor & Wall Tile 
Aluminum Siding & Trim • Krtchen & Baths 
Masonry " R * Rooms , 
Additions •Insurance Repairs : 

, Joe ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Pater ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

Norėčiau susipažinti su jaunesne 
viešnia iš Lietuvos. 

Skambinti 312-656-6599 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

No. 182 — 53 & Pulaski. Dailus, švarus 
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-valg.; 
vonios kamb. keramikos plytelių; ištisas 
rūsys; central inis šaldymas; aluminio 
„ t r i m " ; potvynio kontrolė: nauji elektros 
laidai; 11/2 auto garažas: didelis kiemas; 4 
namų apyvokos įrengimai. Namas puikiam 
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? > * » . 

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

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
% T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

Burtoank Manor 
• 3 4 5 W. 79th St., Burtoank. IL 

2 banquet halls, 50-600 people, for wed-
dings, christenings, showers and other oc
casions Lithuaman & American cuisine 
Low prtces Free vi/edding cake; big park-
mg lot. Information 599-2500. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA J 

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

Nor!ntie» P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią Įstaigą, p rašome 
paminėt i , kad esate a rba .norite būti 
R i m o S t a n k a u s kl i jentais. Nuosa
vybės į ka i nav imas n e m o k a m a i . 

Valst. Zip 

Užsakymus siųsti Joseph Zailskas 
P O . Box 50621 

Cicero, IL 60650-0621 
Paveikslai gaunami ir „Drauge". 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

patarnav imas 

5 6 1 0 S. Pu lask i R d . , Ch icago 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

V . T . E L E C T R I C C O . 
Licensed, Insured — B o n d e d 

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

sistemų pa ta i syma i . 
Vytau tas T a r a s 

Sav . p a r d u o d a puikų, švarų mūr in į 
n a m ą art i 7 2 & A lbany 3 mieg. k a m b . , 
v a l g . k a m b . , nau ja v i r tuvė, rūsys ir 
ga ražas . S k a m b . sava i tg . ir vakara is 
9 2 5 - 3 7 2 2 . 

(\£i midkind Fedczral 
I M T Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, p i r kdami č ia jų 

re ikmenis . Pas inaudok i te p a t o g i u 

p lanu at idedant pas i r i nk tus re i k 

m e n i s ypat inga i p r o g a i . P i l na i 

užbaigtų foto nuo t raukų a p t a r n a 

v i m a s . A t idary ta p i r m a d i e n į ir 

ketvirtadienį vakara is ik i 8 v a l a n 

dos. Antrad. ir t reč iad. sus i ka lbės i t 

l ietuviškai. 

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

V A L D A P A S K Ų S 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

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

499-2912 857-7187 

FOR RENT 

For rent 2 cottages in quiet žrea, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incld. Seasonal, 
monthly, or vveekly available. 
Lakeside, Mich. Call Rita 
312-445-4465. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas II a. 
vyr. amžiaus žmonėms. 61 & S. 
Tripp apyl. Skambinti 582-5366. 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254 -4470 

renc 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S HARLEM AVE 

5 9 8 - 9 4 0 0 

t=t 
UUUNOUSMC 
LENOER 

r MCKEY & POAGUE 
MftAt t S T A T t S*iCS (MC 

I M S M O I Putose *»c 

767-6655 ] 
Mes patariame DRAUGO skaitytojams: 

Parduodami ar pirkdami nekiln. turtą, išsirinkite 
agentą, kuris pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų in
teresus, įsigijote nuosavybę sunkiai dirbdami. Nepasi
duokite panikai ir neparduokite iš baimės! Raskite laiko 
paskambinti: Alexander J. Mockus, Vice President 
& Managing Broker, 767-6655. 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

A.A. VINCAS RASTENIS 

A. a. Vincas Rastenis 

Kovo 22 d. ankstų rytą rainiai 
užgeso Vinco Rastenio gyvybė. 
Sirgo jis jau ilgokai, paskutiniu 
l a i k u nebes ikėlė iš lovos, 
r ū p e s t i n g a i buvo žmonos 
slaugomas. Mirė sulaukęs 80 
metų amžiaus. V. Rastenio gim
tinė — Kirdeikių bažnytkaimis, 
Linkmenų valsčius Utenos ap
skri ty . Tai graži Lietuvos 
vietovė — ežeringa ir kalvota. 
Gal todėl ir savo gyvenimo sau
lėlydžiui praleisti pasirinko Hot 
Springs ir išgyveno čia 17 metų. 

Lietuvoje V. Rastenis buvo 
biznierius, gyvendamas Kaune 
priklausė Lietuvių verslininkų 
sąjungai. 1932 m. vedė Eleono
rą Končiūtę, mokytojavusią 
Kaune. Pasitraukęs Vokietijon, 
gyveno su šeima Westfalijoje, 
Greveno stovykloje. Emigravęs 
su šeima j JAV-es, įsikūrė 
Detroite. Velionis buvo patrio
t a s lietuvis, domėjosi Lietuvos 
reikalais, uoliai sekė lietuvišką 
spaudą ir ją rėmė, prenumeravo 
visą eilę laikraščių, žurnalų. 
Buvo nuolatinis radijo „Leiskit 
į Tėvynę" klausytojas, dažnai 
programas iš radijo užsirekor-
duodamas kasetėse. Aktyviai 
v e i k ė Amer ikos Lie tuv ių 
Tarybos vietos skyriuje, kurį 
l a i k ą buvo valdybos pir
mininkas, vienas iš ALT sky
r i aus steigimo iniciatorių. 

Atsisveikinimas su mirusiuo
j u vyko Caruth laidotuvių na
muose. Religines apeigas atliko 
ir šv. Mišias St. Michael's 
kopžlyčioje už a.a. Vinco vėlę 
atnašavo kun. Jonas Burkus. 
A t s i sve ik inan t su velioniu 
kalbėjo vietos Altos pirm. Anta
n a s Bertulis, radijo vedėja Sal. 
Smaižienė, o šeimos vardu žodį 
t a r ė ir visiems susirinkusiems 
padėkojo žentas komp. Darius 
Lapinskas. Laidojimui a.a. V. 
Ras tenis išvežtas Chicagon, 
buvo dar ten pašarvotas S.C. 
Lack & Sons koplyčioje. Kovo 26 
d. po gedulingų pamaldų Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje nu lydė tas ir 
palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse. Chicagoje šv. Mišias au
kojo ir laidotuvėms vadovavo 
kan . Vacį. Zakarauskas. 

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Eleonorą, dukras Aldoną 
Page ir Laimą Lapinskienę su 
š e i m o m i s , brolį Juozą ir 
Lietuvoje seserį Oną. Turėjo 
penkis vaikaičius. J ie — Lina, 

Indrė, Andrius, Jonas ir Aras — 
dalyvavo laidotuvėse. 

Ilsėkis ramybėje, mielas tau
t ie t i , nebeišvydęs savo gra
žiosios tėviškės. Nesuoks krū
muose lakštingala, neliūdės 
berželis svyruonėlis prie kapo — 
nebeišsipilde dainos žodžiai „O 
Viešpatie geras, leisk numirt 
bent tėvynės laukuos". Retėja 
mūsų gretos ir vis daugėja supi
lamų naujų kapų, nors ir svetin
goje, bet svetimoje žemelėje. 

Sal. Smaiž ienė 

Brockton, Mass. 
A.A. J O N A S J A N K Ū N A S 

Š. m. ba l andž io 23 d. 
Brocktone, Mass., po sunkios 
ligos mirė a.a. Jonas Jankūnas , 
neišvydęs pavasario grožio. 

J is buvo gimęs Deltuvos 
parapijoje, Ukmergės apskr. 
1950 m. atvyko į Ameriką ir ap
s igyveno Brock tone p a s 
pusbrolius Jankūnus . Kadangi 
Brocktone darbų nebuvo, tai , 
pakirtęs mišką vienerius metus, 
pe rs ikė lė į Chicagą. Ten 
įsijungė į Dainavos ansamblį ir 
apie 20 metų buvo aktyvus 
choristas — tenoras. Labai mėgo 
dainą. 

Išėjęs į pensiją, vėl grįžo į 
Brocktoną arčiau giminių. Čia 
įsijungė į Šv. Kazimiero parapi
jos chorą i r buvo visuomet 
aktyvus jo narys. Priklausė Šv. 
Vardo draugijai bendruomenei 
ir Balfui, kuriame j is buvo val
dybos narys. 

A.a. Jonas buvo pašarvotas E. 
Vaitekūno laidotuvių namuose, 
kur klebonas kun. P . Šakalys 
pravedė maldas už Jono sielą. 
Po gedul ingų Miš ių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, palai
dotas Melrose kapuose šalia 
savo dėdės Antano Jankūno. 

Liūdi giminės, choras ir orga
nizacijos, kurioms jis priklausė. 
Dainavos ansamblis prašomas 
pasimelsti u š Jono sielą. 

Tegul būna Tau Jonai lengva 
Brocktono žemė šalia dėdės. 

Dainos d r a u g a s V.s. 

Lietuviai Floridoje 

St Petersburgo, Fla. 

A.A. MYKOLAS K A R A I T I S 

Jau vieneri metai prabėgo, 
kai mokyt. Mykolas Karait is 
amžinai užmerkė akis. 

Netekus tauraus, veiklaus, 
dosnaus lietuvio, gailisi St. Pe
tersburgo lietuvių visuomenė ir 
negali jo užmiršti. 

Iki paskutinės savo mirtinos 

A. a- Mykolas Karaitis 

ligos, j i s buvo pilnas energijos, 
ryžto, svarbiausia — idealizmo 
kovoti už Lietuvos laisvę. Dir
bo v ie t inėse organizacijose, 
Altoj, šauliuose, Balfe, Tautos 
Fonde, Krikščionių dem. s-goj ir 
kitose, visur rūpinosi, aukojo 
dideles sumas, buvo bene dos
niausias aukotojas St. Peters
burgo lietuvių visuomenėje. 

Našlės Petronėlės rūpesčiu, 
balandžio 24 d. Šv. Vardo 
bažnyčioje buvo atnašautos šv. 
Mišios. Po pamaldų dvasiškiai, 
giminės, draugai , daugiau kaip 
20 asmenų buvo pakviesti į 
ištaigingą Breckenridge resto
raną pietums. 

Per pietus prisiminta a.a. 
Mykolo praei t is , jo siekiai ir 
idealai. Jo tiesus, atviras būdas, 
vaišingumas, pagarba kitiems 
paliko neužmirštamą vainiką 
savo a tmin imui . 

G a r b i n g ų žmonių idėjos 
nežūsta, jos uždega kitus veikti, 
aukotis, nežiūrint kliūčių. 

Tegul a.a. Mykolo vėlė patiria 
ramybės, džiaugsmo ir palaimos 
peržengus amžinystės slenkstį. 

O. G. 

K A D A R I N K S M E R A 

Chicagos miesto taryba vien
balsiai nusprendė, kad naujo 
Chicagos mero rinkimai turi 
būti 1989 metais , bet dar yra 
pora bylų r inkimų reikalu ir 
nuo teismo sprendimų gali daug 
kas pr iklausyt i . 

D I D E L I S P A R A D A S 

Chicagoje balandžio 30 d. 
miesto centre įvyko didelis pa
radas prieš narkotikų vartojmą. 
Dienraštis „Sun-Times" spėja, 
kad da lyvavo apie 127,000 
žmonių. Buvo pabrėžiama, kad 
gyvenimas turi būt i laisvas nuo 
chemikalų. I orą buvo paleista 
30,000 balionų. Dalyvavo 15 
orkestrų, 24 gyvieji paveikslai, 
4 būgnininkų grupės. 

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

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

Visos laido* i* WCEV stotie* 
1460 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, IL. 00480. 

Tel: (312) 839-2511 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOUR TOOR 
f*o. corr 

LI-882 $1.97500 

M M 
DCPART ARRIVE MOSCOW MOSCOW HELSINKI 

USA MOSCOW VILNIUS HELSINKI NEW YOHK 
JUNEU JUNE15 JUNE17 JUN€ V JUNE 28 2 

ITINERARY 
Mo»ooi». 10 NtgĮhm VDnum. 1 Night HeUmit. 

U-S83 

U-tS4 

o-sts 

$1.97500 

$1.97500 

$1.97500 

JULY12 JULY13 JULY 15 

AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 

SEPT 06 SEPT 07 SEPT 09 

JULY 25 

AUGUST 29 

SEPT 19 

JULY 26 

AUGUST 30 

SEPT 20 

2 l*ght» Mo*cow 10 Ntghts Viinros 

2 Nigtits Motcov 10 mghts vllmut. 

2 Ntghts Mo*cow. 10 Night» VHntu* 

1 Night Metsinlo 

1 Nigm Hetimto 

1 N>gh1 HMmfci 

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

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

Baltic American Holidays Ine 
AOrVBIONOF 

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

TOLL FREE 
1-800-835-6688 

Man neskirta ilgai gyventi — 
Ne man gyventi amžinai. 
Tik akmenims ir vandeniui 
Gyventi skirta taip ilgai.. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Inž. VYTAUTAS IZBICKAS 
mirė 1988 m. sausio mėn. 28 d., Bostone, palaidotas Nekal
tai Pradėtos Marijos vienuolyno kapinėse, Putnam, CT. 

Esame labai dėkingi mūsų klebonui V. Valkavičiui už 
visokeriopa pagalbą velionio ligos metu ir už gedulingas 
šv. Mišias, atnašautas Sv. Jurgio bažnyčioje, Norwood, už 
smuiko muziką ir maldą kapinėse. Ačiū sol. D. Mongirdai-
tei už tokį įspūdingą giedojimą bažnyčioje. 

Dėkojame vienuolyno seselėms už tokį jautrų velionio 
sutikimą ir palydėjimą į amžino poilsio vietą su giesmėmis 
ir varpų skambinimu, o kun. V. Cukurui už maldas 
kapinėse. 

Ačiū Č. Mickūnui už taip gerai suorganizuotą ir puikiai 
pravestą atsisveikinimą su velioniu; visiems organizacijų 
atstovams už jautrius žodžius, o visiems dalyviams už 
atsilankymą minėjime ir laidotuvėse. 

Širdingai dėkojame už paaukotas šv. Mišias, užuojau
tas žodžiu, laiškais ir spaudoje, gėles, gausias aukas Fon
dams, ačiū draugams St. Petersburge, Floridoje už šv. 
Mišias atnašautas velionio laidotuvių dieną. 

Ypatinga padėka inž. dr. Jurgiui Gimbutui, nuolat 
lankiusiam ligonį, o vėliau paruošusiam išsamų pranešimą 
apie velionio gyvenimą, profesinius darbus, visuomenės 
veiklą ir begalinį pasišventimą savo kraštui. Padėka P. 
Viščiniui už perdavimą tų žinių „Laisvės Varpo" radijo 
bangomis. 

Ačiū visiems parodžiusiems tiek širdies mūsų sielvar
to valandose. 

Žmona Felicija, s ū n u s Vytenis , d u k t ė D a i v a i r 
brol is Longinas su šeima. 

A.tA. 
HERMANUI HUBEI 

mirus , jo seseriai MARYTEI N E N I E N E I su v y r u , 
g iminėms ir a r t imies iems l iūdesio valandoje r e i š 
k i ame giliausią užuojautą. 

A. V. Albrechtai 
V. A. Karaičiai 
T. Z. "Mišauskai , 
J. S. Cibai 
A. P. Mikštai 
S. Juodakis 

J. E. Rudzinskai 
O. A. Petriai 
O. L. Kronai 
Jsl. Rimkūnai 
E. B. Vengianskai 
S. Kasnickienė 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
Dr. BRONEI BALČIŪNIENEI 

mirus , giliai užjaučiame sūnų inž. J U R G Į ir V I O L E 
TĄ BALČIŪNUS, g imines bei a r t imuos ius . 

Juozas ir Irena Rasiai 

Mylimai Žmonai ir Motinai 

A. TA. 
ELENAI RŪKŠTELIENEI 

mirus , re iškiame gil iausią užuojautą jos vyrui d a i l . 
ANTANUI RŪKŠTELEI , duk t e r ims R A M I N T A I i r 
EGLEI bei sūnui SAULIUI su še ima ir k a r t u l i ū d i m e 

Juozas Juška 
Vida Juškaitė-Matulienė 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, I N C . 

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

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės mėn. 7 d. 

- r 

A.tA. 
ANTANAS KAZLAS 

\ 
Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Staiga mirė Union Pier, MI 1988 m. gegužės 4 d., sulaukės 

71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Šiluvos valse. 

Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė Pilkaitė, sūnūs 

Raymond ir Saulius ir duktė Lydija; Lietuvoje sesuo Aleksand
ra su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Brighton Parko Lietuvių Namų savininkų drau
gijai ir Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, gegužės 7 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir sekmadienį, gegužės 8 nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, duktė ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
GRIGAS VALANČIUS 

Š.m. gegužės 11d. sukanka dešimt metų nuo mūsų my
limo Tėvuko ir Brolio mirties. 

Šią sukaktį minint, Šv. Mišios bus atnašaujamos už 
velionio sielą gegužės 22 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los 
Angeles, CA. 

Velionio artimuosius prašome savo maldose jį 
prisiminti. 

Pol ikaičių ir Milierių šeimos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

Te l e fonas — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

J 
P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So . 5 0 t h Av., C icero 
Te l e fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

J 

3 

1 
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x V y s k u p a s V i n c e n t a s 
Brizgys, rengėjų pakvies tas , 
maloniai sutiko dalyvaut i „Lie
tuvos bažnyčių" serijinio vei
kalo paskutinio tomo — „Kai
šiadorių vyskupijos" knygos pa
baigtuvių šventėje, k u r i bus 
gegužės 13 d., penktad ien i , 7 
vai. vak. J a u n i m o cen t ro ka
vinėje. Ruošia A k a d e m i n i o 
s k a u t ų są jūdžio C h i c a g o s 
skyrius, inž. Leono Maskal iūno 
vadovaujamas. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x A.a. d r . A n t a n a s K u č a s 
(Kučinskas) mirė Matulaičio 
namuose balandžio 28 d. Buvo 
palaidotas P u t n a m e seselių 
kapinėse. Jo šeima y r a likusi 
ok. Lietuvoje, nes j is , ka ip įkai
tas, vokiečių nacių buvo iš
vežtas į Stutthofą ir t ik po karo 
dideliais vargais išsilaisvino, iš
vykdamas į Prancūziją. Ameri
koje yra jo buvusių d a u g moki
nių ir keli giminės. P lač iau bus 
vėliau. 

x Dail. Vil i ja A l e k s a n d r a 
E iva i tė po pasisekusios savo 
tapybos darbų parodos, įvyku
sios 101 No. Wacker Dr., vėl yra 
pakviesta išstatyti savo naujau
sius kūrinius Two Il l inois cen-
ter, 233 N. Michigan Ave. Pa
rodos at idarymas bus rugpjūčio 
20 d. ir paroda tęsis iki spalio 8 
d. 

x I r e n a L u k o š e v i č i e n ė , gy
venanti Montrealyje, vadovaus 
Kultūros kongreso svars tybų 
sekcijai „Šeima -l ietuviškumo 
stiprybė". 

x P a r d u o d u lietuvišką encik
lopediją. Tel. 312-834-4425. 

(sk) 

x Šokių š v e n t ė H a m i l t o n e , 
kelionė autobusu, a p l a n k a n t Šo 
bei Šekspyro t e a t r u s ir apžiū
rint Torontą. I švyks t ame bir
želio 30 nuo J a u n i m o cen t ro ir 
grįžtame liepos 5 d. Kre ip t i s į 
Birutę Zalatorienę, Trave l Ad-
visers Inc. 1515 N. Har lem 
#110, Oak Park; 111. 60302 , tel . 
312-524-2244. 

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

dviejų šeimų n a m u s Chicagoje 
ir apyl inkėse . 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 arb? 
636-6169. 

(sk.) 

x A k i n i a i s i u n t i m u i į L ie 
tuvą. Kreiptis j V. Karosai tę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago,, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Ba l t i c M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago , 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis są lygomis . 

(sk.) 

x Amer i can T r a v e l S e r v i c e 
Bureau praneša, kad jų ekskur
sijų dalyviai t u r ė s ga l imybę 
ekskurs i jos m e t u g y v e n t i 
Kaune arba Palangoje. 

rsk) 

x Dėmesio! Je igu ruošia tės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakar iniuose prie
miesčiuose, kreipki tės į A lex 
Real ty . 5727 W. C e r m a k Rd. , 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Istai-
gai vadovauja Aleksas Š a t a s ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įver t ina pali
kimus. Jo pa ta rnav imu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e i g u m e s 
nega l im p a r d u o t i : m e s ga l im 
p a t y s nup i rk t i ! 

(sk.) 

x B a l t u o s i u o s e r ū m u o s e 
gegužės 3 d. buvo konferencija 
apie Sovietų vykdomus Bažny
čios persekiojimus, apie kuriuos 
kalbėjo vysk. Paul ius Baltakis 
ir p rašė , kad l ietuviams ka
tal ikams būtų grąžinta Vilniaus 
ka tedra . Konferencijoje daly
vavo adv. Saul ius Kuprys, kun. 
A l b e r t a s K o n t a u t a s , ses . 
M a r i a n Blodis ir V ik to ras 
Nakas. Prezidentas savo kalboje 
iškėlė vysk. J. Steponavičiaus ir 
kitų persekiojamų kunigų klau
s imą. Konfe renc i jon buvo 
pakviesta apie 200 įvairių kon
fesijų atstovų. 

x V y t a u t a s V o l e r t a s , JAV 
LB k ra š to valdybos pirm., daly
vaus VIII JAV LB Kultūros 
tarybos Premijų šventėj gegužės 
15 d. Los Angeles ir įteiks Lie
tuvių Bendruomenės literatūros 
premiją. 

x S o l . G i n t a r ė J a u t a k a i t ė 
ne t rukus ilgesniam laikui iš
vyksta į Europą. Gegužės 22 d. 
koncertuos Chicagos Jaun imo 
centre. Koncertą rengia „Mar
g u t i s " . Vis i k v i e č i a m i at
s i lankyti . 

x B e n D u n d a , Cicero, 111., 
dažnai mus paremia auka , pra
tęsdamas prenumeratą , vėl pa
aukojo 25 dol. dienraščio stipri
nimui. B. Dundai, mūsų garbės 
p renumera tor iu i ir rėmėjui, 
t a r i ame nuoširdų ačiū. 

x I n ž . V a c l o v a s M a ž e i k a , 
Park Ridge, 111., žinomas visuo
menininkas. „Draugo" rėmėjas, 
ilgesnį laiką leidžia St. Peters-
bu rg Beach , F lo r ido je , su 
prenumeratos pratęsimo mokes
čiu a t s iun t ė ir 20 dol. auką. V. 
Mažeikai , mūsų garbės prenu
merator iui , t a r iame nuoširdų 
ačiū. 

x Į T a u t i n i ų Šok ių š v e n t ę 
o r g a n i z u o j a m a s a u t o b u s a s . 
Bal iaus bilietai, nakvynė ir 
kelionė labai pr ie inama kaina . 
La ikas r ibotas. Rezervacijai 
skambint i 471-0811. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 
x P a s k o l o s r e i k i a ? Namų 

pirkimo paskolos nuo 9.625% 
(2.1 points). „Home Eąui ty" pa
skolos 10.5% (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9.5%. KASA Li thuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
7 ls t S t r „ Chicago tel.: 598-1333 
i r 737-2110. 

fsk) 
x A m e r i c a n Trave l Serv ice 

B u r e a u ruošia vienos savaitės 
kelione i Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
ki te a r b a rašyki te: A m e r i c a n 
T r a v e l S e r v i c e B u r e a u , 9727 
S. W e s t e r n Ave. , C h i c a g o , IL 
60643 te l . : 312-238-9787. 

(sk) 
X L i g o s d r a u d i m a s atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipt is pas A. Laurait į , A & L 
I n s u r a n c e Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x A m e r i c a n T rave l Serv ice 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
t u s a tvykusiems iš Lietuvos, 
kurie t u r i skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar k i tus 
miestus . Taip pat tur i žmogų 
New Y o r k e , k u r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi sk rendan t į ki tus mies
tus . Tą patį pa tarnavimą atlie
k a ir g r įž tan t iems į Lietuvą. 
Kreipt is į A m e r i c a n T r a v e l 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave . , C h i c a g o , m . 60643. 
T e l . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x J u n g t i n i s finansų komi
t e t a s J A V - b ė s e turi sutelkti 
100,000 dol. Komiteto pirmi
ninkai dr. A. Razma, dr. P. 
Kisielius ir Stasys Jokubauskas 
kviečia visus prisidėti ir padėti 
šią sumą sutelkti. Kviečia visus 
tapti mecenatais, auka prisidėti 
prie laimėjimų bilietų. Pietų 
Amerikos ir Punsko jaunimas 
atvyks į šokių šventę, kultūri
ninkai parodys ko yra pasiekę 
ir ką planuoja daryti, kad mūsų 
kul tūra išliktų. PLB seimo 
atstovams, suvažiavusiems iš 
visų laisvojo pasaulio kraštų, 
padėkime spręsti tautos išli
kimo k laus imus svetimuose 
kraštuose. 

x J a n e Rumbaitis , Ponte In-
let, Fla., pratęsdama „Draugo" 
prenumeratą atsiuntė ir 25 dol. 
dienraščio stiprinimui. J. Rum-
baitį įrašome į garbės prenume
ratorių sąrašą, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x L e o n a s Kra jauskas , St. 
P e t e r s b u r g , F la . , p r a t ę s ė 
prenumeratą, parėmė „Draugą" 
20 dol. a u k a ir apsimokėjo už 
naujausius leidinius. L. Kra-
j a u s k ą s k e l b i a m e g a r b ė s 
prenumeratorium, o už rėmimą 
l i e t u v i š k o žodžio l aba i 
dėkojame. 

x A n e l ė Ragaž inskas , Phi-
ladelphia, Pa., pratęsė prenume
ratą, pridėjo 40 dol. „Draugo" 
palaikymui ir pakeitė siun
tinėjimo adresą. A. Ragažinską 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už realią auką tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x L ie tuvos Kronikos sąjun
ga g e g u ž ė s 8 d. 3 v. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
rengia LKB Kronikos trijų 
tomų, anglų ir ispanų kalbomis 
šeštųjų tomų ir lietuvių kalba 
aštunto tomo, sutiktuves su 
prof. Vyt. Skuodžio paskaita ir 
ištraukų iš VIII tomo skaitymu. 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas F. Strolios, išpildys me
ninę programą. Po programos, 
kavinėje vaišės ir pabendra
vimas. Visi kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x N o r m a n Burstein, Skokie, 
111., moteriškų kailių prekybi
n i n k a s v i są la iką p r i i m a 
įvairius kail inius apsaugai, iš
valymui, pataisymui. Pa ima 
asmeniškai iš klijentų namų ir 
sugrąžina pagal pageidavimą. 
Tel. 677-8489. Naujausių madų 
ir geriausios kokybės kailių pas 
Bursteiną bus galima įsigyti 
pigiausiomis kainomis t ik t am 
tikromis išpardavimo dienomis, 
gerame viešbutyje ar hotelyje, 
Chicagoje. Apie išpardavimo 
(Furs sale) vietą ir laiką bus 
skelbiama „Drauge". 

(sk) 

x Bi l ie ta i į naują liet. operą, 
D. Lapinsko „Ein Theaters-
t u e c k " g a u n a m i Vaznel ių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., tel.: 
471-1424. Spektakliai: s e k m a 
dienį, gegužės 15 d. 3 v.p.p. i r 
šeš tad ien i , gegužės 21 d. 7:30 
v. v. Ganz Hali , Rosevelt Univ., 
430 S. Michigan Ave. 

(sk) 
x D ė m e s i o tu r in t iems sve

čių iš L ie tuvos ! Iki gegužės 13 
d. būsiu su grupe Lietuvoje. 
Grįžęs vėl siųsiu kargo , pa
rūpinsiu video, stereo aparatū
rą. Giminėms iškviesti nemo
kamas patarnavimas vyks ir to
liau. Tarpininkausiu nebran
giai automobilių ir kt. prekių 
pirkime Lietuvoje. Rašykite 
pranešdami savo telef. Grįžęs 
tuoj pat j ums paskambinsiu. 
R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. Ro-
b e r t s Rd., H i c k o r y Hills, IL 
60457. T e l . : 312-430-4145. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kurias gal ima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago . IH. 60643. Te l . 
238-9787 

(sk) 

Lietuvių Fondo narių suvažiavime. Iš kairės: tarybos pirm. St. Baras, valdybos pirm. M. Reinienė, 
PLB pirm. Vyt. Kamantas, Detroito įgaliotinis Vyt. Kutkus. M„ t J T ui "č' 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS D U K T E R Ų 

P O K Y L I S 

Lietuvos dukterys , kur ios 
myli ne vien Lietuvą, bet ir glo
bos bei paramos reikalingus 
l i e tuv ius , ba landžio 30 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
surengė pavasario pokylį. Jį 
suruošė draugijos valdyba su 
talkininkėmis. Šiems ir 1989 
metams valdybą sudaro: pirm. 
Stasė Paulionienė, I vicepirm. ir 
p a r e n g i m ų vadovė J o a n a 
Krutulienė, II vicepirm. Marija 
N o r e i k i e n ė , s e k r . Mar i j a 
Barienė, ižd. Gražina Micevičiū-
tė . Laimėjimus suorganizavo 
valdyba. Čia buvo dovanos, 
ku r i a s aukojo Talman Delica-
tessen savininkai M. ir L. 
KupcikeviČiai (tortas), A.Klovs 
(megzta antklodė), B. Kronienė 
(statulėlė — tautinių šokėjų 
pora), Z. Dapkienė (vaza), B. 
Prapuolenienė (servizas), M. 
Stašait ienė (10 tuzinų virti-
nukų), 0 Siliūnienė (raguolis), 
E . Gaškienė ( t a u t . juosta) , 
Universal Savings — per Gr. 
MiceviČiūtę <25 dol. certifika-
t a s ) , R. ir J . Ba l č iūna i 
(siuvinėtas paveikslas). Mažus 
laimėjimus surengė Aldona 
Ankienė ir t a lk in inkės : B. 
Prapuolenienė, D. Vidžiūnienė, 
M. Strungienė, J. Ivašauskienė, 
J . Daunorienė, B. Razminienė. 

Pažymėtina, kad visa valdyba 
ir direktorių taryba, dirbusios 
dvejus metus, pasil iko ki tų 
dvejų metų kadencijai. Vaišes 
paruošė Talman Delicatessen 
k r a u t u v ė . S t a l u s gyvomis 
gėlėmis papuošė: P. Vaitaitienė, 
E . B a l t r u š a i t i e n ė ir L. 
Butikienė. 

Pokylį atidarė parengimų va
dovė J. K r u t u l i e n ė , paci
tuodama mūsų poetų posmus 
apie pavasarį, pažymėdama, 
kad šis vakaras — t a i pavasari
nio džiaugsmo šventė. Dėkojo už 
atsilankymą ir paramą. 

Maldą sukalbėjo Lietuvos 
dukterų kapelionas kun. J. Juo-
zevičius, pirma pabrėžęs, kad 
Lie t . Dukterys y r a didelio 
h u m a n i š k u m o t a r n y b o j e , į 
kur ią įsijungia visi šio renginio 
dalyviai. Po skaniai paruoštos 
šiltos vakarienės į svečius pra
b i lo draugijos p i r m . S t . 

Paulionienė pasveikino visas 
motinas . Motinai, kuri a t la ikė 
net dvi operacijas per metus — 
K. Micevičienei — prisegta gėle
lė. St. Paulionienė perdavė svei
k in imus nuo Floridos lietuvių, 
kur ių tarpe ji praleido porą 
mėnesių. J i yra įsteigusi St. 
Petersburgo skyrių. 

Meninėje programoje buvo 
a t l i k t o s e s t r a d i n ė s d a i n o s . 
Viena jų buvo skir ta motinų 
g a r b e i . A. S t e l m o k a s pa
l inksmino svečius, akordeonu 
a t l ikdamas Telšių klumpakojį. 

Solistas Rusteikis ir akordeo
nis tas buvo papuošti gėlėmis. 
Svečiai da r galėjo s m a g i a i 
pasišokti, grojant Ą. Stelmoko 
orkestrui . Geriausios t rys foks
troto šokėjų poros net buvo 
išskirtos ir apdovanotos Z. Dap
kienės sukur ta keramika . 

Lietuvos duk te rų draugi ja 
daug padeda vargan pateku
siems lietuviams, tai svečių 
buvo gražiai prisirinkę. 

J u o z . P r . 
L E G E N D A R I N I O Ž Y N I O 

L I Z D E I K O S P A L I K U O N I Ų 
S U S I R I N K I M A S 

Vilniaus krašto lietuvių s-gos 
Chicagos skyriaus metinis na
r ių — Vilniaus r ikių susi
r ink imas įvyko balandžio 24 d. 
„Laisvosios Lietuvos" redak
cijos patalpoje, kur i y r a lyg 
s e n o v ė s l i e t u v i ų š v e n t o v ė 
Romuva, tai kul tūrinio ir kar
tu politinio gyvenimo židinys. 
Vilniečiai, ypač Vilniaus rikiai, 
labai dėkoja O. Šimkuvienei už 
leidimą naudotis redakcijos pa
talpomis. Tai gražus tęs inys 
gerų darbų, mirusio vyro Vale
rijono Šimkaus, kurie skirti Lie
tuvos laisvei a tgaut i . 

Susirinkimą atidarė pirm. Pr. 
Aglinskas, kuris padėkojo gau
siai atsi lankiusiems dalyviams 
į susir inkimą ir jį pravest i 
pakvietė J. Leką, kas dalyvių 
v i e n b a l s i a i buvo p r i t a r t a . 
Perėmęs pirmininkavimą ir pa
dėkojęs už pasitikėjimą, per
skai tė pateiktą d ienotvarkę, 
paga l ku r i ą ir buvo susi
r ink imas sumania i bei tvar
kingai pravestas. Iš pat i r t ies 
y r a sakoma: gera pradžia — 
pusė darbo. Iš tikrųjų— ta ip ir 
buvo. 

„Lietuvos Žemės ūkio 1918-1940" knygos pristatyme. Prie mikrofono 
autoriaus a a. dr. Broniaus Povilaičio našlė Monika, kairėje - agr. J. Andra-
šiūnas, dešinėje - dr. P. Lukoševičius. f\ 

Pirmiausia i buvo perskai
ty ta s praėjusio susir inkimo 
protokolas, kuris su maža pa
taisa buvo priimtas. Išsamų pra
nešimą apie skyriaus veiklą pa
darė pirm. Aglinskas. Iš pra
nešimo sužinota, nors didelių 
da rbų ir n e n u v e i k t a , bet 
padaryta nemažai, kas buvo 
galima prie esamų sąlygų. Tas 
jau yra gerai , nes ir mažesnės 
apimties pozityvus darbas yra 
prasmingas ir naudingas Vil
niaus veikloje. Štai, kad ir 
apipinta gražiais jausmais, su
dainuota daina — Vilniaus kal
neliai sveikiname jus — stiprina 
lietuvį dvasiniai bei fiziniai 
kovoti dėl Vilniaus ateities ir 
Lietuvos laisvės. 

Iš didesnių darbų tai Vilniaus 
dienos pravedimas, kurios pa
g r indas y r a spa l io 9 d. 
paminėjimas, nes tą dieną len
kai klastingai užgrobė Vilnių ir 
jo kraštą. Nors spaudoje buvo 
aprašytas minėjimas, bet tenka 
pripažinti ir apgailestauti, kad 
nebesugebame Vilniaus dienos 
proga suruošti oficialią aka
demiją, o ji labai reikalinga, nes 
lietuvišką visuomenę reikia 
plačiau supažindinti su Rytų 
Lietuva. Kasmet suruošiant 
akademiją, būtų lyg aukštesnio
sios mokyklos seminaras ge
resniam pažinimui senosios Lie
tuvos gyvenimo. Paminėtina, 
kad mūsų proseneliai stab
meldys tės l a iku pas i ekė 
nepaprastai aukštą moralę bei 
dorovę. Gaila, kad su maža 
išimtimi tur ime ir šiandien 
tokių tuščiagalvių, kuriems 
rikis esąs ryklys ir net jo bijo. 
Galima pasakyti t ik tiek — 
juokas per ašaras. Bet nežiūrint 
į ta i , Vilniaus rikis visuomet 
bus stropus savo pareigose, nes 
jis yra Vilniaus žynio Lizdeikos 
kilnus palikuonis. 

Iždininkas V. Valkavickas pa
teikė kasos balansą, kuris išėjo 
su mažu deficitu. Nuostolis pa
dengtas iš turimų atsargų. Tiki
masi geresnių metų. Teks 
suruošti laimėjimus, nes iš na
rio mokesčio neįmanoma vers
tis. Revizijos komisija tą patį 
konstantavo, bet pažymėjo, jog 
atskaitomybė ir kasos knyga 
vedama g e r a i , t i k na r io 
mokesčio išr inkimas kiek šlu
buoja. Žodžiu, visur reikia pri
dėti darbo ir dar kartą darbo. 

Susirinkimas išklausė infor
macinį pranešimą Petro No
reikos, kuris atstovauja Vlike, 
taip pat padarė pranešimą V. 
Gasperienė, kuri atstovauja 
Altoje. J. Gaižutis susirinkime 
atstovavo centro valdybai. Tai 
buvo susirinkimui nauja ir ver
tinga informaciniu požiūriu. 

Naujos valdybos r inkimas 
nesudarė jokių sunkumų, nes 
susirinkimo paprašyta esamoji 
valdyba sut iko pasilikti kitai 
kadencijai. Dideliu plojimu 
buvo padėkota už tokį gražų 
pasiaukojimą s-gos labui. Nau
jos valdybos sudėtis: pirm. 
Pranas Aglinskas, vicepirm. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Visos buvus io s P u t n a m o 
b e n d r a b u č i o a u k l ė t i n ė s 
kviečiamos susi t ikt i per Tau
tinių šokių savaitgalį Toronte 
liepos 2 d. Marijos Nekal to Pra
sidėjimo seselių sodyboje, 57 
Sylvan Ave., Toronto, Ont. , 2 
vai. p.p. Seselės sudarė sąlygas 
mums k a r t u pabendraut i , pasi
sveč iuo t i , j a u n a s d i e n a s 
prisiminti. Tos, kurios planuo
j a t e a t s i l a n k y t i , p r a š o m e 
pranešti Gražinai Kriaučiū
nienei (1816 Tecumseh River 
Dr., Lansing, MI 48906. Tel. 
517-321-0091) nevėliau gegužės 
30 d. Je i a ts i ras labai mažai 
interesančių, susi t ik imas bus 
a tšauktas . Laukiame gausių 
atsiliepimų. 

Pe t ras Nore ika , sekre tor ius 
Jeronimas Gaižutis, iždininkas 
Vincas Valkavickas ir narė 
Vanda Gasperienė. Pagal jų pa
vyzdį taip padarė ir revizijos 
komisija, kur ios sudė t i s — 
Pranė P a k a l k i e n ė , Dona tas 
Šukelis i r Jonas Tijūnas. Kaip 
matome „valdžia" tvir ta , tad 
l inkėtina sėkmės darbe, ypač 
skyr i aus b iudže to suba lan 
savimo... 

Sumanymuose buvo pateiktas 
net rastu pareiškimas, kad būtų 
papildytas bei pata isytas VKL 
s-gos įstatų II-ji dalis, būten s-
gai priklausantis asmuo, kur i s 
šabloniškai vadinamas nar iu , 
pavadinti „Vilniaus r ikiu". Mo
tyvai — kadangi žodis narys yra 
visumos dalis ir j i s nieko kon
krečiai nepasako, t a i būtų daug 
a i š k e s n i s i r p a t r a u k l e s n i s 
papildinys, pavadinant Vilniaus 
rikiu. Toks kilęs iš senolių isto
r inis pavadinimas yra gražus, 
kilnus, garbingas ir visais at
žvilgiais re ikal ingas . 

Ir šiais metais mecenatai St. 
D. Šukeliai numato savo rezi
dencijoje p a d a r y t i vi lniečių 
iškylą ir tuo pačiu ap ta r t i s-gos 
veiklą, pas ida l in t i visuome
ninėmis ir polit inėmis aktual i 
jomis. Kai kas nori politikos iš
vengti, bet tas neįmanoma, nes 
s-ga atstovaujama Rytų Lietu
vos rezistenciniame sąjūdyje, o 
tai savaime jau politika. 

Posėdis buvo baigtas su vil
t imi, kad s-ga sute iks oficialų 
Vilniaus rikio pavadinimą, o 
tuomet su nauja energija sto
sime darban Lietuvos laisvei 
atgauti . 

Po to buvo vilnietiškos vaišes, 
kur ių metu pasidal inta įspū
džiais iš susir inkimo eigos ir 
draugiškai pasikeista savo nuo
monėmis šių dienų aktualijo
mis. Išsiskirstyta pakil ia nuo
taika dirbti Lietuvos Nepriklau
somybei a t g a u t i . V i l n i e t i , 
budėk. 

J . T i j ū n a s 
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6247 S. Kedzie Avenue 
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Tel. — 776-8700 
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2501 W. 69th Street 
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