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Nr. 100 

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

i 

Švenčių atgarsiai 
(Tęsinys) 

Didesnių nusikaltimų vargiai 
beprigalvosi, nebent tunelio ka
simas iš Bombėjaus į Londoną" 
(pagal Abuladzės filmą „Atgai
la"). 

Iš tiesų, ark. J. Matulaičio 
čio asmenybė gali sukelti 
dvejopą įspūdį: teigiamą ir 
konfliktinį. Teigiamą tiems, 
kurių pačių elgesys pasižymėjo 
ir pasižymi išmintimi, konflik
tinį — kai patiems vertintojams 
trūksta takto, išminties bei tei
singumo. Daugelis amžininkų 
stebėjosi arkivysk. Jurgio Matu
laičio išmintimi, teisingumu, jo 
broliškumu. „Jis turėjo visų 
naštas pakelti ir Galingajam 
nunešti, kad likusiems būtų 
lengviau", — sakė Vaižgantas. 
Jo gyvenimas rėmėsi artimo 
meile, o tautiniuose dalykuose 
— tiesa ir teisingumu. Paskirtas 
Vilniaus vyskupu, taip kalbėjo: 
„Esu pasiruošęs visiems lygiai 
patarnauti . Kristus mirė už 
visas tautas, už visus luomus ir 

klases, kryptis bei pažiūras. Tad 
i r mano pareiga tarnauti 
visiems, ypač liaudžiai, iš kurios 
esu paimtas ir vėl jai skiriamas. 
Mano dirva — Kristaus kara
lystė. Mano partija — Kristus!" 

Jeigu jo elgesį su artimu 
galima vadinti tobulu, tai su 
priešu — heroišku. 0 priešų jis 
turėjo visais laikais ir daug, 
tačiau ir aršiausi ne kažin ką 
galėjo jam prikišti, juo labiau 
kerštingumo: ,,Reikia t ik 
džiaugtis ir Dievą garbinti, kad 
esame verti nukentėti dėl Jo 
vardo ir Bažnyčios", ne kartą 
sakė arkivyskupas. Vaižganto 
žodžiais, jis kiekviename 
žmoguje - auklėtiniame, 
nusikaltėlyje ar prieše — pir
miausia ieškojo gėrio „dei
mančiukų". Pats arkivyskupas 
rašė, kad „prieš Dievą lengviau 
bus išsiteisinti dėl per didelio 
gailestingumo, negu dėl per di
delio griežtumo". 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

Popiežiaus kalba Lietuvos 
vyskupam 

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio) 

5. O dabar. Gerbiamieji Bro
liai, leiskite man drauge su 
jumis pasvarstyti kai kuriuos 
atskirus jūsų pastoracinio dar
bo klausimus, kuriuos jau 
esame palietę asmeniniuose po
kalbiuose su kiekvienu iš jūsų. 

Paka r to s iu jums ta i , ką 
apaštalas Paulius yra rašęs 
Filipų tikintiesiems: „Aš turiu 
savo širdyje jus, kurie... ginant 
ir stiprinant Evangeliją, visi 
tebesate mano malonės bendri
n i n k a i " (Fil. 1,7). Drauge 
maldauju Amžinąjį Ganytoją, 
kad jis jus drąsintų ir palaikytų, 
vykdant vyskupišką tarnybą. 

Pasveikinimo kalboje, kuria į 
mane kreipėtės.jūsų Vyskupų 
Konferencijos pirmininkas ma
lonėjo priminti linkėjimą, kurį 
išreiškiau mūsų susitikime 
prieš penkerius metus proga. 
Linkėjimą, kad visos Lietuvos 
vyskupijos galėtų turėti savo 

• vyskupą, kaip reikalauja Baž-
nvčios konstitucija ir sielų ge
rovė. Dėl to noriu užtikrinti, jog 
Šventasis Sostas yra išbandęs 
visas galimybes, kad būtų gali
ma jūsų vyskupijas aprūpinti 
vertais ir uoliais Ganytojais, 
ku r i e a t l i k tų aukš tąs ias 
apaštalų įpėdinių pareigas. 

Juk iš tikrųjų į Bažnyčią, o 
pirmiausia į vyskupus, kreipiasi 
tikintieji , o kartais, ir vis 
dažniau, net tie, kurie neturi ti
kėjimo, ieškodami šviesos, kuri 
nušviestų kelią, meilės, kuri 
suš i ldytų , tiesos, ku r i 
gyvenimui suteiktų prasmę. Jūs 
nešate didžiule Evangelijos 
skleidimo atsakomybę bendruo
menėje, kuri vystosi, tampa vis 
sudėtingesne ir vis labiau pilna 
ner imo. Kaip tik dėl to 
Va t ikano II susir inkimas, 
primindamas senąjį mokslą apie 
Vyskupu Kolegiją, ypatingai 
pabrėžė Vyskupų Konferencijų 
reikšmę, kad „pasidaliję patir
timi bei išklausę vieni kitų nuo
monės, jie galėtų šventai jungti 
savo darbo jėgas bendrajai 
Bažnyčios gerovei" (CD 37). 
Bendraudami ir vieni kitiem 
padėdami, jūs rasite atramą ir 

vis naują paskatinimą savo 
vyskupiškai tarnybai. Dėl to. 
Gerbiamieji Broliai, norėčiau jus 
paraginti, kad tarp jūsų vienybė 
būtų vis gyvesnė ir pilnesnė 
jūsų Konferencijos rėmuose. 
Juk jūs žinote, kad nuo to labai 
priklauso jūsų pastoracinės 
veiklos vaisingumas ir jūsų 
liudijimo patikimumas. 

6. Tarp jūsų esanti vienybė 
savaime vienys jus su jūsų kuni
gais, kurie sudaro jūsų šeimą 
(Plg. CD, 28) ir dėl to turit jaus
ti kad juos mylite kaip akies 
vyzdį, kad juos vedate, jiems 
padedate ir juos ginate. Jūs ge
riausiai pažįstate šių savo 
nepamainomų bendradarbių 
šventojoje tarnyboje ištikimybę 
bei uolumą, jūs pažįstate ir tas 
nelengvas sąlygas, kuriomis 
jiem tenka atlikti savo misiją. 
Būkite jiem mokytojai ir tėvai, 
skatindami bei įvertindami jų 
geriausias jėgas, žodžiu ir 
pavyzdžiu žadindami iniciatyvą, 
negailėdami jiem savo dėmesio 
taip, kad kiekvienas su pilnu 
pasitikėjimu, didžiadvasiškai 
bendrautų su savo vyskupu 
(Plg. LG, 28). 

Vyskupo meilė savo kunigam 
toli gražu nėra vien kažkoks 
jausminis polėkis. Daug dau
giau: ji pažadina ir ugdo kunigų 
tarpusavio vienybę. Tik tada, 
kai kiekvienas kunigas bro
liškai su pilnu pasiaukojimu 
dalyvauja šioje minčių ir širdžių 
vienybėje, gali išaugti ir nešti 
vaisių ta bendroji atsakomybė 
už bažnytinės Bendruomenės 
gerovę, kurią ragina kurti 
Bažnyčios Susirinkimas (Ten 
pat). 

(Tęsinys ateinant; šeštadienį) 

Reiškiame solidarumą su Lietuvoje šį sekmadienį 
mininčiais prieš 40 metų įvykusių deportacijų aukas! 

Nauji tautiniai neramumai 
Sovietų Sąjungoje 

Popiežius Jenas Paulius II laiko tradicinę parajpSįitčio skrybėle, kuria jam padovanojo jo gimta
dienio proga Asuncion mieste Paragvajuje. Popiežiaus 68-sis gimtadienis gegužės 18 d. sutapo 
su jo paskutine vizito diena Lotynų Amerikoje. 

Popiežius baigė savo 
misiją Lotynų Amerikoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Asuncion, Paragvajus. — Po-, 
piežius, baigdamas savo Lotynų 
Amerikos kraštuose misiją, 
kreipėsi į Paragvajaus vy
riausybę, prašydamas, įgyven
dinti socialini teisingumą. Trijų 
dienų metu jis čia pakartotinai 
kalbėjo apie reikalingus poli
tinius ir ekonominius pakei
timus. Čia jis baigė savo 12 
dienų kelionę. 

Tą popietę jis atnašavo šv. Mi
šių auką prie Caacupe šven
tovės, kurios apylinkėje yra la
bai gerbiama 17 a. stebuklin
gosios Dievo Motinos statula. 
Savo pamoksle popiežius kreipė
si į „atsakingus žmones"' 
vyriausybėje ir didžiuosius žem
valdžius, jog padėtų vargšams 
kaimiečiams ir indėnams tei
singuose reikalavimuose, įskai
tant ir teisę turėti žemės nuo
savybę ir kad būtų atitaisyta 
jiems daroma skriauda. Popie-

Komunistai prisipažino 

— Ką tik gauta žinia, kad 
Kybartų bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios už kun. 
Sigitą Tamkevičių, sąžinės 
kalinį, tebelaikomą Gorbačiovo 
„glasnost" laikais kalėjime. Jį 
aplankė brolis ir rado labai 
sunykusį ir praradusį beveik 
visus dantis, kadangi nebuvo 
gydomas. Dvasia esąs labai 
stiprus. 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
po savaitės pripažino ir pranešė, 
kad įvyko sprogimas branduoli
nių raketų gaminimo fabrike, 
bet jie paaiškino, kad tai buvęs 
cheminių patalpų sandėlis. So
vietai oficialiai atsisakė komen
tuot i , kad fabrikas, kuris 
gamino SS-24 raketoms moto
rus, buvo sugriautas. „Tasso" 
žinių agentūra nemini, kur ta 
vietovė yra, tik pranešė, kad 
sprogimas įvyko 7:15 ryte 
Maskvos laiku. 

Vakarų karinės žvalgybos 
sako, jog tai buvo labai sofis-
tikuotas branduolinių raketų 
gaminimo fabrikas. Dabar 
papildomai pranešama, kad tai 
buvo baisus sprogimas. „Viskas, 
kas liko iš to fabriko — yra duo
bė žemėje". 

žius vėliau susitiko su katalikų 
bendruomenės atstovais. Kai 
popiežius pasakė, kad bend
ruomenei reikia ..tikros laisvės 
ir tikros demokratijos", tai kilo 
galinga plojimų audra, nes tai 
buvo suprasta, kad šių vertybių 
kaip tik trūksta gen. Stroessner 
prezidentavime, rašo Reuterio 
žinių agentūra. 

Popiežiaus gimtadienis 

Kaip žmogaus teisių gynėjas 
Domingo Laino. kuris daugel 
kartu buvo areštuotas, sako: 
„dar niekas Paragvajuje taip 
atvirai nėra kalbėjęs, kaip šis 
popiežius". Svarbiausiu dalyku 
jis laiko, kad popiežius vienin
gai pasisakė už Paragvajaus 
vyskupų reikalavimą sukurti 
politinį pliuralizmą ir socialinį 
teisingumą. 

Savo paskutinę dieną po
piežius Joną? Paulius II čia 
paminėjo ir savo 68-jį gimta
dienį ir buvo sveikinamas su 
linkėjimais ir dovanomis. Čia iii; 
buvo pasveikintas ir tautiniai.-
rūbais apsirengusių lenkų, 
kurie jam lenkiškai sugiedojo 
„Ilgiausių metų". 

— Lietuvoje buvo sugrąžinta 
telegrama, kurią 17 lietuvių 
siuntė Lenkij - darbininkams, 
norėdami par.ikšti solidarumą 
lenkų kovoje už savo tautos poli
tines ir ekonomines laisves. 
Telegramos tekstą buvo norėta 
perduoti telefonu, bet, vos pra
dėjus skaityti pasirašiusiųjų pa
vardes, telefono ryšys buvo nu
trauktas. 

— Sovietų Sąjungos žinių 
komentatorių pirmą kartą pa
sakė, jog Prancūzijos žinių agen
tūros pranešimas, kad Afganis
tane žuvo tarp 12,000 - 15,000 
sovietu taurių, yra teisingas. 

— Chicagoje rytoj 12 vai. 
dieną prie Buckingham fontano 
Grant parke renkasi visi. kas 
tik gali pajudėti, pareikšti soli
darumą su pavergtoje Lietuvo
je tuo pačiu metu ruošiamais 
Stalino aukų pagerbimais, kai 
prieš 40 metų buvo deportuota 
200,000 Lietuvos gyventojų mir
čiai į darbo ir koncentracijos 
stovyklas. 

— Antibolševikinis t au tų 
blokas, kurio organizacijai pri
klauso Atganistanas, Albanija, 
Angola, Armėnija, Bulgarija, -
Gudija, Kroatija, Kuba, Estija, 
Etiopija, Gruzija, Vengrija, Lao
sas. Latvija, Lietuva, Mozam-
biąue, Nikaragva. Lenkija, 
Rumunija. Slovakija, Slovėnija, 
Turkestanas. Ukraina. Viet
namas ir kurio centras yra 
Miunchene. Vakarų Vokietijoje, 
kreipėsi j JAV prezidentą 
Reaganą prašydami iškelti vir
šūnių konferencijos metu 
Maskvoje šių pavergtųjų tautų 
laisvės reikalą, kad būtų įgy
vendinta laisvė tautoms ir 
laisvė žmonėm?. 

— Vilniuje viena grupe lie
tuvių pasiuntė protesto tele
gramą vyriausybei prieš suareš
tavimą „Glasnost"' žurnalo re
daktorių Sergiejų Grigoiy antsą. 
Jis buvo suimtas už „pasiprieši
nimą milicijai", bet liudininkai 
sako, kaip rašo New York 
Times, kad redaktorius laikėsi 
ramiai ir jokio iš jo pusės pasi
priešinimo nebuvo. Dabar jau 
vėl išleistas į laisvę, kai jo reda
guotas „Glasnost" žurnalas 
buvo uždarytas. 

— Lenkijos politbiuro narys 
ir kietosios sovietų linijos 
rėmėjas Stefan Olszovvski, 
buvęs komunistų ideologas, 
pasitraukė iš Lenkijos ir dabar 
gyvena New Yorko apylinkėse. 

Maskva . — Vėl kartojasi tau
tiniai neramumai dviejose So
vietų Sąjungos respublikose, 
kurie jau buvo anksčiau šių 
metų pradžioje, praneša Sovie
tų radijas. Tie susirėmimai 
įvyko tarp armėnų ir azer-
ba idžanų a rmėnų A r a r a t o 
mieste. Buvo nemaža žmonių 
sužeista, kai atvyko sovietų ka
riuomenės daliniai. 

Kaip Ararate, po poros dienų, 
an t rad ien į , didelės minios 
r inkosi Armėnijos sostinėje 
Jerevane ir Baku mieste, Azer
baidžano sostinėje. Tokių ne
ramumų Sovietų Sąjungoje nėra 
buvę nuo 1920 m. Armėnai, 
gyveną Azerbaidžane, reikalau
ja, kad jiem būtų leista prisi
jungti prie Armėnijos respub
likos. Azerbaidžaniečiai diskri
minuoja armėnus, kaip tautinę 
grupę, be to, armėnai yra krikš
čionys, o azerbaidžaniečiai 
musulmonai. Tarp jų vykdavo 
iki šiol mažesno pobūdžio ginčai 
bei nesus ipra t imai . Tačiau 
niekada nebūdavo tose de
monstracijose š imtatūkstan
tinių minių. 

• 

Ribotos Gorbačiovo 
pas t angos 

Armėnų tautinis veikėjas Ra-
fael Popoyan telefonu pranešė, 
kad 100,000 armėnų susirinko 
sostinėje, reikalaudami aukš
čiau minėtų teisių. Baku radijo 
ragino žmones nusiraminti ir iš
vengti susirėmimo. Studentų, 
intelektualų ir kitų įvairių pro
fesijų atstovai turėjo pasitarimą 
su vyriausybės pareigūnais, 
tačiau, kaip praneša Britanijos 
radijas Londone, nebuvo nieko 
gero nutarta. Vakarų korespon
dentai, kurie norėjo vykti į abi 
sostines, negavo leidimo. 

Andrei Sacharov, kurio laiš
kas buvo atspausdintas Vakarų 
Europoje, sako, kad Maskva 
tvarko neramumus, naudodama 
prievartą ir represijas vietoje 
demokratinių principų. Tai 
rodo, kad M. Gorbačiovo pastan
gos padaryti laisvesnę sovietų 
visuomenę yra ribotos. Šis 
Sacharovo laiškas buvo atspaus
dintas sutrumpintoje formoje 
„Maskvos žinių" savaitraštyje 
be jokių pastabų. 

Uždarė „Glasnost" 
Maskva . — Nepriklausomo 

žurnalo redaktorius Sergei Gri- . 
goryants, kuris buvo paleistas 
po savaitės iš kalėjimo, prane
šė, kad „Glasnost" žurnalą 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
uždarė, konfiskuodama spaus
dinimo mašinas ir sunaikin
dama turėtus rankraščius. Jis 
taip pat gavo pranešimą, kad 
Sovietų prokuroras ruošia jam 
bylą už Sovietų Sąjungos šmei
žimą. Tai nusikaltimas, kuris 
ten baudžiamas 3 m. kalėjimu. 
P r a n e š i m a s prez. Reaganu i 

Disidentas redaktorius, kuris 
abejojo „perestroika ir glasnost" 
pas ike i t imais ir persi tvar
kymais, pasakė, jog „uždarymas 
„Glasnost" žurnalo ir suėmimas 
kitų žmogaus teisių kovotojų, 
yra Sovietų policijos ir KGB 
pranešimas prieš viršūnių kon
ferenciją prezidentui Reaganui, 
kad jie, ne Michailo Gorbačiovo 
liberalai rėmėjai, kontroliuoja 
čia teises". 

Helsinkis 76 
atnaujino savo veiklą 

Vilnius. — Lietuvos Helsinkio 
grupė po eilės metų, kai jos 
nariai buvo kalinami, ištremti 
ir terorizuojami, atnaujino savo 
veiklą. Jie nauju pavadinimu — 
Lietuvos Helsinkis 76 — kreipė
si į Tarptautinę Helsinkio 
Federaciją Vienoje priimti juos 
pilnateisiu nariu. 

Štai to pareiškimo tekstas: 
„Helsinkio baigiamojo akto 

nutarimų vykdymo kontrolės 
Lietuvos visuomeninė grupė 
buvo įsteigta 1976 m. įsteigėjas 
Viktoras Petkus ir jos narys 
Balys Gajauskas po 10 metų 
ka l in imo tebėra Sibiro 
nutrėmime. Grupės nariai — 
Tomas Venclova, Eitanas Fin-
kelšteinas, Vytautas Skuodis 
buvo priversti iš Lietuvos emig
ruoti. Grupės narys kun. Bro
nius Laurinavičius žuvo neaiš
kiomis aplinkybėmis. Grupės 
nariai kun. Karolis Garuckas ir 
Ona Lukauskai tė-Poškienė 
mirė. Mes, likę šios grupės 
nariai — Vytautas Vaičiūnas, 
Algirdas Statkevičius ir Me
čislovas Jurevičius, įkalinimo 
vietose prabuvę daug metų, šiuo 
m e t u esame laisvi ir at
gaiviname grupės veiklą. 

Mes prašome Tarptautinę 
Helsinkio Federaciją priimti 
Lietuvos Helsinkis 76 grupę 

• kolektyviniu nariu. Šiuo metu 
Helsinkis 76 grupės nariais yra: 
vis dar tebeesantys nutrėmime 
Viktoras Petkus ir Balys Ga
jauskas; gyvenantys užsienio 
šalyse — Tomas Venclova 
(JAV), Eitanas Finkelšteinas 
(Izraelis), Vytautas Skuodis 
(JAV); gyvenantys Lietuvoje — 
Mečislovas Jurevičius, Algirdas 
Statkevičius, Vytautas Vaičiū
nas". 

— Maskvoje vyriausybės ži
nių pranešėjas pasakė, kad 
Ukrainoje įvykusiame sprogime 
žuvo 3 žmonės. 

— Argent inos prezidentas 
Raul Alfonsin sugrįžo iš keturių 
dienų vizito komunistinėje Kini
joje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 21 d.: Teoboldas 

Valentas. Viktorija. Vaidevutis, 
Rimtenis. 

Gegužės 22 d.: Šv. Dvasios 
šven tė . Sekminės. Jul i ja , 
Aldona, Rita. Elena, Eimantas, 
Milvydas. 

Gegužės 23 d.: Deziderijus, 
Merkurija, Gertautas, Taut
vyde. Rymantas, Milgaudas. 

Gegužės 24 d.: Maletas. 
Tutena. Gina, Algirdas. Vincen
tas. Joana. Voverė. Vilimantas. 

ORAS 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08. 
Temperatūra šeštadienį 811., 

sekmadienį 83 1.. pirmadieni 68 
L. antradienį 66 1. 

N 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužes men. 21 d. 
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R E D A G U O J A Jonas 2adeikis . Informacinę medž iagą ir n u o t r a u k a s 
siusti: 4048 W. 91»t PI., Oak Lawn r IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

KURSANTAI 
PARUOŠIAMUOSIUS 
KURSUS ĮVERTINA 

PENKETUKU! 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Balandžio 23-24 dienomis jau
nimo centre Chicagoje įvyko 
paruošiamieji kursai vasaros 
stovyklų būrelių vadovams, 
mokytojų padėjėjams bei ki
tiems stovyklos darbininkams. 
Kursus suruošė Jaunųjų atei
t in inkų sąjungos centro 
valdyba, kuriai sumaniai pir
mininkauja Laima Šalčiuvienė. 
Kursuose dalyvavo dvidešimt 
du. Kursų pabaigoje kursantai 
buvo paprašyti atsakyti į kursų 
įvertinimo anketa. Gauta dvi
dešimt įvertinimų, kurie čia 
susumuoti. 

Pati anketa susideda iš dvi
dešimt penkių klausimų ar 
teigimų. Pirmieji dvidešimt 
klausimų atsakytini TAIP ar 
NE. Likusieji penki yra kitokio 
formato. Neduodamas visų 
klausimų noriu pastebėti, kad 
klausimai buvo tinkami, aiškūs, 
nekomplikuoti , nuoširdūs. 
Bendrai paėmus, kursų įverti
nimas buvo labai pozityvus ir 
džiuginantis. Beveik visi at
sakymai buvo 95% ar visu 
šimtu nuošimčių tokie, kokių 
idealiai tikimasi. Pvz., visi at
sakiusieji teigė, kad kursuose 
ką nors išmoko ir geriau 
supranta stovyklos tikslą. Visi 
po dalyvavimo kursuose vis tiek 
dar nori stovykloje dirbti, nors 
25% „prisipažino", kad kursai 
pakeitė jų nuomone apie darbą 
stovykloje. Be abejo, pamatė, 
kokios svarbios darbuotojų 
pareigos. Visi kursantai sutiko, 
kad kursų santvarka buvo tvar
kinga. Nors 95% manė, kad per 
kursus gavo užtenkamai infor
macijos; trečdalis jų būtų tos in
formacijos dar daugiau norėję. 
Šešiasdešimt nuošimčių negal
vojo, kad paruošiamųjų kursų 
darbotvarkė buvo per ilga. 

Visi draugui ar draugei 
sakytų, kad kursai buvo ver
t ingi , nors du iš jų liko 
nepatenkinti, kad kursuose 
dalyvavo. Pagalvojau, kad tai 
gali būti tie patys du, kurie 
pasisakė, kad kursuose nenorėjo 
dalyvauti. Patikrinus pačias 
anketas pasirodė, kad tokia 
išvada neteisinga. Iš tų dviejų 
vienas liko patenkintas, kad 
kursuose dalyvavo, o antrasis 
atsakė, kad ,,Taip ar ne". Nė 
vienas negalvojo, kad kursuose 
kas nors buvo per sunku 
suprasti. Devyniasdešimt penki 
nuošimčiai teigė, kad kursuose 
atsispindėjo ateitininkiška dva
sia. 

Kursų metu buvo pristatyta 
stovyklos tema, jos tikslas, 
apibūdintos vadovų bei kitų 
darbininku pareigos, aptarti 
vakariniai pokalbiai. Kursų 
dalyvių nuomone, jiems svar 

Nors anketoje nebuvo būtina 
pasirašyti vardą, pavardę ir 
pažymėti amžių, aštuoniolika 
tai savanor iška i padarė . 
Pavardės pas i rašyme aš 
įžvelgiu pasitikėjimą kursų 
ruošėjais, a tv i rumą bei 
asmeninį subrendimą. Pats kur
santų amžius svyravo nuo 13 iki 
22, nors dauguma buvo 16-17 
metų. Kas norėjo, galėjo pridėti 
savo pastabas bei pasiūlymus. 
Kiek suprantu, tie pasiūlymai 
jau yra įtraukti į ateinančių 
metų kursų programą, o siūly
mų autor iams asmeniška i 
padėkota. Nėra klausimo, kad 
toks artimas ryšys tarp kursų 
ruošėjų bei dalyvių tol iau 
skatins atvirumą, pagarbą ir 
dalyvavimą ateitininkiškoje 
veikloje. 

Pabaigai dar porą pačių 
kursantų pasisakymų: „Prieš 
atvažiuodama į kursus, aš 
nemaniau, kad kursai bus labai 
svarbūs. Bet dabar aš matau, 
kad būti vadove arba darbi
ninke yra labai svarbus dar
bas". Kitas rašė: „Kursai man 
daug padėjo tikrai suprasti, 
kodėl vyksta stovykla ir kaip jo
je reikia dalyvauti. Ačiū labai!" 
Pagaliau: „Aš manau, kad šie 
kursai buvo gerai paruošti, 
įdomūs ir manau, kad jie padė
jo visiems kurie nori dirbti..." 

Kursams buvo rimtai pasi
ruošta. Kursai sutraukė rimtus 
ir darbo nebijančius kursantus, 
kurie, sprendžiant iš pavardžių, 
yra aktyvūs ateitininkiškoje 
veikloje. Kursų metu jie taip in
tensyviai dirbo, kad nebenorėjo 
nei pasilinksminimo, kuris buvo 
pramatytas pirmos dienos 
pabaigoje. Kursantai labai gerai 
įvertino šiuos paruošiamuosius 
kursus. Dabar belieka jiems pa
linkėti įsigytą informaciją 
pritaikyti JAS vasaros stovyk
loje, kuri įvyks liepos 17-31 
dienomis Dainavoje. Apie sto
vyklą toliau informuotis pas 
JAS CV pirmininkę Laimą 
Šalčiuvienę: (312)-253-1904. 

Cicero Vysk. M. Valančiaus ateitininkų kuopos suruoštame margučių ritinėjime jaunimas laukia 
eilės. Iš kairės: K o v a s Boguta, Tomas Kuprys, Kovas Norvilas, Linutė Sidrytė, Rimas Sidrys, 
už jo Marija Santoski. Prieky Tomas Šatas, už jo Andrius Paulėnas, Dalytė Šataitė, tėvel is Romas 
Paulėnas su dukrele Karina Paulėnaite. Laimikius skaičiuoja Venta Norvilaitė. 

Nuotr. J o n o Kuprio 

ATEITININKŲ NAMŲ POKYLIS 

ATŠAUKIAMA ŠVENTĖ 
Chicagos ateitininkų sen

draugių skyr iaus valdyba 
praneša, kad atšaukiama anks
čiau skelbta tradicinė Atei
tininkų šeimos šventė — Sek
minės Ateitininkų namuose. 
Tai daroma nelegva širdimi, nes 
susitikti kartu švęsti Sekmines 
yra jau daugelio metų tradicija. 
Šventė atšaukiama solidarumo 
vardan, kad skyriaus nariai 
galėtu prisidėti prie Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Chicagos sky
riaus ruošiamos demonstracijos 

biausia buvo sužinoti apie jų sekmadienį, gegužės 22 d., 12 
turės imas pareigas. Kiek 
mažiau svarbu buvo patirti apie 
stovyklos tikslą ir stovyklos 
temą. Mažiausiai svarbu buvo 
sižinoti apie vakarinius po 
kalbius. Kursų metu informa-
cija buvo pristatyta trimis 
būdais: paskaitomis, pasikal 
bėjimais mažuose būreliuose ir 
pašnekesiais 'diskusijomis. Kur 
santams labiausiai patiko 
pašnekesiai /diskusijos, o ma 
žiausiai — paskaitų formatas 

vai. Grant Parke prie Buck 
ingham fontano. Demonstracijo
mis prisimenama 1948 metų 
gegužės mėnesio trėmimai į 
Sibirą. Tą pačią dieną Lietuvoje 
bus maldos diena ir viešos 
demonstracijos. Chicagos ateiti
ninkai jungiasi prie šio bendro 
projekto, a tšaukdami savo 
šeimos šventę ir kviesdami savo 
vienetu nar ius da lyvau t i 
Sekminių vidudienį demonstra
cijoje Grant Parke prie fontano. 

Ateitininkų namų tradicinis 
pavasar io pokylis praėjo 
sėkmingai. Visų dalyvių nuo
taika buvo gera, visi buvo 
patenkint i turėdami progą 
maloniai praleisti vakarą ir tuo 
paremti taip labai reikalingus 
Ateitininkų namus. Džiaugėsi 
ir šių namų taryba, pasistengusi 
maloniam pabendravimui su
kviesti šių namų rėmėjus, kiek 
tik kukli namų salė jų galėjo 
sutalpinti. 

Namų išore šiemet kiek pasi
kei tusi . Pagr ind in i s namų 
įėjimas papuoštas Jadvygos 
Damušienės rūpesčiu ir darbu 
pasodintomis gėlėmis. Didžiu
liai gėlių vazonai, prisodinti 
žydinčių gėlių, puošė namų 
įėjimą, maži — supo kryžių. 
Šoninėje verandoje prisodinta 
gėlių ir papuošta mažesniais 
gėlių vazonais. Dailiai J . Alen-
sko nupjauta priekinės pievelės 
žolė. 

Skoningai pavasario žiedais 
papuoštoje salėje, rikiavosi 
svečiai pirmiems pasisveiki 
n imams. Susodinta svečių 
šimtinė. Jadvygai Damušienei, 
pravedusiai šį pokylį, gerai nu
siteikusius svečius buvo sunku 
nutildyti maldai ir tarybos pir
mininko pasveikinimui. 

Maldai J. Baužys paskaitė Šv. 
Rašto ištrauką. A. Pargauskas 
pasveikino visus susirinkusius 
namų rėmėjus, linkėdamas 
jaukiai praleisti vakarą. Išim
tinai suminėjo svarbesnius 
šio pokylio dalyvius: Elenutę 
Razmienę, šių namų sumanyto
ją ir sielą, kuri visad rūpinasi ir 
padeda t a ryba i . Paminėti 
dalyvavę: gen. Lietuvos kon
sulas Vaclovas Kleiza ir jo žmo
na Asta, Ateitininkų federacijos 
vadas Juozas Polikaitis ir jo 
žmona Irena, Lietuvos rezisten
cijos kovotojas doc. Vytautas 
Skuodis ir jo šeima dalyvių buvo 
sutikti plojimais. Skuodžiai 
buvo paprašyti keliom valan
dom užmiršti savo pergyveni 
mus ir pasidžiaugti su visais šio 
pokylio nuotaika. 

Pasivaišinusius Daivos Jury 
tės skania i pa ruoš tu ir 
elegantiškai patiektu maistu ir 
namų gėrimais. J. Damušienė 
vėl turėjo tildyti įsisiūbavusius 
svečius loterijos pravedimui. 

Dvi Lemonto Savings Associa-
tion dovanas po 25 dol. laimėjo 
konsulas V. Kleiza, Chicago, IL, 
ir kun. J. B. Mikalauskas. Lon-
don, Ont., Canada. 

Antano Poskočimo dovanotus 
lietuviškų kryžių drožinius lai
mėjo: Aldona Prapuolenytė, 
Cicero, IL, ir P. Skardis, 
Cleveland, OH; žalvarinį sieninį 
laikrodį — K. Gobis, Kirtland. 
OH. 

Gifts International, Chicago, 
IL, dovanotą kristalinį indą 
laimėjo P. Gruodis, Chicago, IL. 

Dail. Editos Nazarai tės 
paveikslas, dovanotas Lithua-
nian Federal Credit Union 
„KASA", teko dr. Alinai Do-
manskienei, Palos Park, IL. 

Travel Advisers, Inc., Oak 
Park, IL 100 dol. vertės kelionės 
bilietas į lietuvių tautinių šokių 
šventę Kanadoje teko kun. 
Zenonui Smilgai, Westbrook, 
CT. 

Standard Federal Savings, 
Chicago. IL, televizijos aparatas 
teko B. Brizgiui, Farmington 
Hills, MI. 

350 dol. piniginę dovaną 
laimėjo A. Paškonis, Downers 
Grove, IL. 

„Litas" Investing Co., Inc., 
Richmond Hill. N.Y., paskirtas 
vieno miegamojo patalpas 
savaitei Myco Island, FL. 
Beach Club viešbutyje, laimėjo 
S. Briedis, Burr Ridge, IL. 

Atlikus šiuos būtinuosius 
reikalus, J. Damušienei vėl rei
kėjo „drausminti" svečius, kad 
galėtų, toliau tęsti numatytą 
programą. Buvo jau bekapitu-
liuojanti, bet, prieš save 
matydama Skuodžių šeimą, 
nutarė nepasiduoti ir paskaitė 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį 

„KAS NEDAINUOJA, 
TAS GREIT SENSTA" 

Tai yra viena iš seniausiųjų 
lietuviškų patarlių. Kaip 
kiekviena patarlė, taip ir ši turi 
daug teisybės. 

Man atrodo, kad dainos 
pagrindinė paskirtis yra ta, kad 
ji išlaiko lietuviškumą jaunimo 
gyvenime. Kodėl lietuviškai 
dainuojame? Svarbiausia mes 
dainuojame todėl, kad daina 
padeda darbą greičiau ir malo
niau at l ikt i . Lituanistinės 
mokyklos programos būna daug 
įdomesnės, kuomet jaunimas 
dainuoja. Daina plečia mūsų 
žodyną. Stovyklose dainuojame 
prie laužo. Dainos suburia 
žmones kartu. Puota pagyvėja, 
kai žmonės būryje dainuoja. 
Dainos ir knygos praturtina 
mūsų kultūrinį gyvenimą. 
Bažnyčioje giesmės įprasmina 
dvasinį žmonių gyvenidmą. 

Dainų yra visokiausių: 
liūdnų, linksmų, greito tempo, 
lėto tempo, darbo dainų, 
vestuvinių dainų, giesmių ir t.t. 
Seniau Lietuvoje dainos girdė
josi laukuose, nes jas dainavo 
dirbdami laukuose. 

Mūsų lituanistinė mokykla 
turi chorą, bet ne visi jame 
dainuoja iš širdies. Nereikėtu 
mums gėdintis mūsų lietuviškų 
dainų. Išeidami iš mokyklos, 
visi mes turėtume išeiti iš choro 
repeticijos linksmi, pilni ener
gijos. Dainuodami liksime... 

Ina Šilgalytė 

„Ąžuolas", skirdama jį dalyvau
jančiam V. Skuodžiui. Nuo 
tolesnių eilėraščių susilaikė ir 
pasiūlė padainuoti. Svečiams to 
tik ir tereikėjo. Dalyvaujant 
daugeliui balsingų asmenų, 
dainos ilgai skambėjo ir niekas 
nenorėjo eiti apatinėn salėn 
šokiams ar atgaivai. 

Vėliau, svečiai susibūrę prie 
staliukų apatinėje salėje, dar il
gai kalbėjosi ir smaguriavo prie 
„atgaivos šaltinėlio" spręsdami 
įvairias problemas bičiulių 
būreliuose, kol vėlyvas vakaras 
privertė nenoriai skirstytis. 

Salės ir stalų papuošimais 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — 476-2400 

V'JI. p v j i susitarimą: pirm ir ketv. 1 - ; 
dntr ir penkt 10-4. šešt. 10-2 vai 

OR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia Field*. III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
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anksto susitarus. Redakcija už 
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rūpinosi M. Tamulionienė, 
talkinant I. Kazlauskienei, P. 
Jokubauskienei ir O. Abromai-
tienei, J. Alenskas ir P. Kaz
lauskas irgi dirbo padėdami po
nioms. Dr. O. Daugirdienė susi
tarė su maisto tiekėja ir nustatė 
patiekalų sudėtį. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie pokylio ir 
laimėjimų pravedimo darbais ir 
dovanomis. Nemažiau dėkingi 
pokylio dalyviams, kurių 
parama kasmet padeda išlaikyti 
Ateitininkų namus. 

Ateitininkų namų taryba. 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cttnic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
PriHauSO Palos Cornmunity Ho^p :^l ir 

Si'ver Cross Hosoital 
Valandos pagal sjslar.-na 

T*. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

OR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W 71 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 
Tel. 925-8288 

Ofs. t e l . 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt 3 6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Cnrist ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; a'Da 246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St. 
Tek 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims 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 H'lls. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

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

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

Pirm antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnos^s. Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 nyl ia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba 'letuvškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
. Contact lenses ' 

2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai P''m . antr keti/ ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractic — 
5522 S. Wolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien i M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perene 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel . LU 5-0348: Rez. PR 9 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv }2-*% 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus * plaučių ligos 
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Išeivijos ateitis — 

LIETUVIŲ KULTŪRA 
Tautinė kultūra nėra tik liau

dies kūryba, bet visas gyve
nimas savomis tradicijomis, 
savų papročių prisiminimu ir 
priminimu jaunajai kartai. Tai 
nuolatinis kūrybos skatinimas 
ir ugdymas, kurie priklauso 
visai tautai. Kartu tai priklau
so ir paskiriems kūrėjams, kurie 
gyvena savo tautos reikalais, 
kurių sąmonėje, sieloje, širdyje 
rusena tautinė kibirkštėlė ir ją 
pats kūrėjas turi įdegti ir pa
rodyti viešumai. Tokia kūryba 
yra tautos genijus, bet joje reiš
kiasi ir paskiri žmonės, meni
ninkai, muzikai ir visokios kul
tūros nešėjai. 

Tautos kultūra netarpsta, 
jeigu ja niekas nesirūpina. Ji 
išsigimsta, jeigu telieka tik 
gamybos pasireiškimu, nau
dingu tautos ar valstybės žmo
nėms. J i turi kelti dvasią, rodyti 
tautos giliausias dvasios gel
mes, glūdinčias kūrybos 
ugneles. 

Tautinė kultūra nyksta arba 
dar labiau išsigimsta išeivijoje, 
kuri gyvena tarp dviejų pa
saulių. Širdyje ji dar jaučia savo 
kūrybine ugnelę, bet tik ruse
nančią, be paskatų, be noro ir 
galimybių parodyti jos vaisius 
platesnei auditorijai, kuri ją 
suprastų, ja žavėtųsi, ją ska
tintų ir remtų savo gyvenimu. 

Išeivijoje kūrėjas kar tu 
pasimeta ir tarp svetimybių, 
kurios yra aplinkui jį tik dėl to, 
kad kūrėjas gyvena svetimoje 
aplinkoje, tarp svetimų žmonių. 
Kūryba ypač silpsta, kai 
gyvenama gamybos pertekliumi 
ir tarp gaminių, kuriems nerei
kia kūrybinės ugnies ir kūry
binių paskatų. Tautinė kultūra 
žūsta ne dėl to. kad tauta išei
vijoje prarado savo kūrėjus, bet 
kad kūrėjai neturi sąlygų pa
liesti sielos giliausias stygas. 

Organizacijos išeivijoje turi 
jau rūpintis sava kultūra ir sava 
kūryba. Tai tik dabar pajutome, 
kai Lietuvių Bendruomenė 
įsteigė kultūros tarybą ir kultū
ros taryba atidavė savo suge
bėjimus ir jėgas savai kultūrai 
išeivijoje palaikyti. 

Mes žinome iš patirties, kad 
neužtenka tik kūrėją skatinti 
kur t i t au t inėmis temomis. 
Tikra kūryba nėra tik tautinė. 
J i turi būti savo išraiška tau
tinė, bent savai tautai supran
tama. Bet kartu ji turi liesti ir 
visą žmoniją, ypač tą dalį, kurio
je kūrėjas gyvena ir kurioje savo 
sielos virpesius pajunta. Jis turi 
jausti savo tautą, nors išeivijoje 
tėra tik tautos dalis. Jis turi 
jausti ir žmoniją, tautų mišinį, 
tarp kurių gyvena ir su kuriais 
susitinka. 

Mūsų lietuviški kūrėjai, lietu
viška kultūrą vienu keliu eina 
pavergtoje tėvynėje, kitu keliu 
— išeivijoje. Bet jos turi susilies
ti, kad būtų tik viena lietuviš
ka literatūra, tik vienas menas, 
tik viena muzika ir tik viena 
lietuvių kultūra. Okupantas 
kliudo taip pasireikšti, bet 
lietuvis kūrėjas tą dalinai 
nugali. Išeivijos gyvenimas taip 
pat kliudo pilnai išsitiesti, bet 
tikras kūrėjas sugeba kūrybinę 
ugnį ir čia įdegti. 

Lietuvių išeivijoje kultūros 
taryba, kuri jau keleri metai 
vadovaujama nepaprasta ener
gija, t u r i savus paskatus, 
paramą, organizuotą užnugarį 
ir auditoriją. Kūrėjas gali pasi

reikšti, nes žino, kad perduos jo 
kūrybinius vaisius klausyto
jams, žiūrovams ir paprastai 
miniai kultūros taryba. Per 
šiuos kelerius metus ji yra 
atlikusi didžiulius darbus savo 
kultūrai. Bet tai yra ir visos or
ganizuotos Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis atlikti 
darbai, suorganizuoti pasi
rodymai, tautinės manifesta
cijos ir meniniai rezultatai. 

Prie tų pastangų prisideda ir 
Lietuvių Fondas, tas lėšų šal
tinis, remias kūrėjus ir dar
bininkus, sugebančius savo 
laiką, savo sugebėjimus ir savo 
kūrybinę ugnį atiduoti tautai 
išeivijoje ir palikti turtą paverg
tai ir kada nors laisvę atgau-
siančiai tėvynei. Dėlto į kultū
ros tarybą žiūrime su viltimi. 
Kultūros taryba ne tik skatina, 
bet ir nurodo, kokia tautinė kul
tūra tur i būti išeivijoje, kad 
patenkintų ir tautą vergijoje. 
Prie to dar prisideda ir kultūros 
kongresai, kuriuose nagrinė
jami įvairūs tautinės kultūros 
aspektai, reikalingi pažinti ir 
pamilti. 

Rimties valandėlei 

VIENI SĖJA, KITI PJAUNA 

Lietuvos vyskupai ir vyskupijų administratoriai „ad limina" Vatikane su Šv. Tėvu i m 

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ 
K. BARONAS 

t t 
Mūsų korespondentas Europoje 

Sava kultūra išeivijoje turi 
susirasti dirvą, kurioje galėtų 
reikštis paskiri kūrėjai ir kurti 
savo tautai kultūrinį palikimą. 
Reikia politikos, reikia visuo
meninio veikimo, reikia žvelg
ti ir j praeitį istorikams. Tai 
visos tautos idealai, gyvybė, pa
grindas, kuriuo tauta ir tau
tiečiai net svetur jaučia savo 
protėvių dvasią ir savo tautos 
dvasinius turtus. Kultūra kaip 
tik labiausiai iškelia tuos turtus 
savųjų ir svetimųjų akyse. Ja 
remiasi pati tauta, ja gali rem
tis ir žmonijos dalis. Žmonės 
seka kitų tautų istoriniais 
gyventojų papročiais ir kul
tūrinėmis apraiškomis. 

Premijos yra tik paskata 
dirbti savo tautai. Kai kada jos 
yra tik pripažinimas atliktų 
darbų vertės. Premijos nėra nei 
asmens, nei institucijos pager
bimas, o tik pripažinimas, kad 
atliekamas tautai ir tautie
čiams reikalingas darbas. 
Premijomis viliojamas ir kartais 
prievartaujamas kūrėjas nusi
lenkti net tėvynės pavergėjui ar 
jo sekėjams. Komunistinės val
džios premijomis stengiasi 
iškelti net nevertus, bet nau
dingus okupantui asmenis. 

Išeivijoje ne į tai žvelgiama. 
Atrenkami žmonės, kurie dar 
gali būti naudingi pačiai išei
vijai, jos kultūrai svetur, jos 
kūrybai svetimoje aplinkoje, 
nugalint kliūtis. Pripažinimas 
turi būti tik vertinimas ateities 
darbais. Iš jų daug gauta, bet 
dar daugiau išeivija gali laukti. 
Joje kūrėjas turi dirbti dėl duo
nos kąsnio ar įsikūrimo, bet ir 
savo tautai, kuri šiuo metu yra 
vergijos pančiuose ir laukia 
savos kūrybos ir savos kultūros 
apraiškų. 

I kultūros tarybos darbus te
galima žvelgti tik pozityviai. Ji 
dirba energingai, kad sava kul
tūra klestėtų ir išeivijoje. Kurie 
savo kūrybos ir kultūrinių aruo
dų papildymui vadovauja, pripa-
žintini tiek darbuose, tiek kul
tūros išlaikyme, tiek savo pa
stangose. Yra naudinga kultū
rinius turtus krauti išeivijoje, 
kad jų liktų ir tėvynei, kai ji bus 
reikalinga papildymo ir laisvos 
kūrybos vaisių. 

Pr. Gr. 

Plačiai skaitomas Vakarų 
Vokietijoje ir užsienyje „Stern" 
(Žvaigždė) žurnalas (tiražas — 
virš 2 mil. egz.) kovo mėn. 10 d. 
patalpino labai platų straipsnį 
apie paskut inius įvykius 
Azarbeidžane ir Armėnijoje, 
paliesdamas kartu neramumus 
Pabaltijo kraštuose, pavadin
damas juos „Hundert Voelker 
gegen Moskau: Aufstand in 
Armenien und Bal t ikum" 
(šimtas tautų prieš Maskvą: 
sukilimas Armėnijoje ir 
Pabaltyje). 

Autoriaus M.R. Dederich 
11-os psl. straispnis su didelėm 
nuotraukom bei SS-gos žemėla
piu, gal atvers akis vokiškai 
kalbantiems Europos kraštams, 
kad SS-goje ne vien tik rusai 
gyvena, bet taip pat ir kt. 
tautos. Rusai sudaro tik 52% 
visų gyventojų. Tad vadinti 
kitas pavergtas tautas rusais 
yra ne tik didelis nusikaltimas, 
bet taip pat patarnavimas 
Kremliui pavergtų tautų rusi
nimo procese. Atspausdintame 
per pusę psl. SS-gos žemėlapy
je, tamsia spalva yra atžymėti 
kitų tautų gyvenamieji 
milžiniški plotai (čia išsiskiria 
Ukraina, Gudija, Pabaltijo kraš
tai , Kazakija) bei padėti 
sprogimo ženklai prie Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Armėnijos, 

„Estijos sostinė Talinas — 
nerusiškas miestas" — sako au
torius. Matomi vokiečių junke
rių — dvarponių — herbai kated
roje, vokiški vardai, o tvirtovės 
bokštas vadinasi „Kiek in de 
Kiok" kadangi iš jo galima buvo 
stebėti kaimyninių namų vir
tuves. Tas viską primena kala
vijuočių ir Hansos laikotarpį. 
Estas korespondentui pasa
kė, kad iš 1.6 mil. gyventojų kas 
trečias yra rusas. J ie gauna 
Estijoje geras tarnybas. Man
ding, nuo sausio mėn. 1 d. visi 
rusai turi mokytis estų kalbos. 
Estija, su išsivysčiusia aukšta 
pramone, gali būti pavyzdžiu 
Gorbačiovo „perestroikos" poli
tikai. Su dideliu nepasitikėjimu 
stebi Maskva Estijoje pasireiš
kusį nacionalizmą. Kaip ir 
Jerevane taip ir prie Talino 
senos rotušės tuo pačiu metu 
20 tūkst. žmonių minia skan
davo „Estija — estams". Milicija 
demonstrantų neišsklaidė. 

Tuo ta rpu , ka ta l ik iškos 
Lietuvos centre Vilniuje, šimtai 
milicininkų mušė (preugelte-
pliekė) 15 tūkst. susirinkusią 
minią, kuri, pasipuošusi buv. 
valstybės raudonos - žalios -
geltonos spalvos taut inėm 
vėliavom, giedojo tautinį him
ną. Maskvos akyse tie de
monstrantai buvo pamišėliai 

Kazakijos ir Azarbeidžano (irregeleitete) ekstremistai , 
paaiškinant, kad tai suliepsnoję įskaitant „Amerikos balso", 
tautiniai protestai. Sovietų užsienių reikalų 

Keletą kartų autorius mini ministerija protestavo prieš 
Pabaltijo tautas, Lietuvos, Lat- JAV įsikišimą net JAV Mask-
vijos ir Estijos pavergimą, pri- vos ambasadoje. 
mindamas Stalino - Hitlerio pa
sidalinimą interesų sferomis ir 
raudonosios armijos okupaciją. 

„Birželio mėn. Pabaltyje vėl 
įvyks masiniai susirinkimai — 
sako vokietis, atžymint 48-tąją 

nelaisvanorišką (unfreivvilligen) 
inkorporavimą į SS-gą bei pami
nėjimą 59 tūkst. pabaltiečių trė
mimų sukaktj. 

Vokietis straipsnį baigia labai 
taikliais sakiniais pareikš
damas, kad Gorbačiovo laukia 
sunkūs laikai, kadangi jam 
nepavyksta sutirpyti tautos į 
vieną SS-gos katilą. 

Dar toliau eina „Mannheimer 
Morgen" dienraštis. Jo Maskvos 
korespondentas taip pat kovo 
mėn. 10 d. rašo, kad Gorbačio
vas stovi prieš sunkų uždavinį, 
sulaikant tautas nuo nepriklau
somybės siekimo (Drang — ver
žimosi). Be abejo, pas Sibiro 
jakutus jam problemos nėra. 
Žymiai sunkiau bus Gorbačio
vui Kaukazo tautose, o dar sun
kiau bus sulaikyti lietuvius, lat
vius ir estus. 

Ir kita Vakarų Vokietijos 
spauda (Frankfurter Allge-
meine, Rundschau ir kt.), ry
šium su įvykiais Kaukaze, mini 
Pabaltijo valstybes. Mūsų 
tėvynės vardas plačiai girdimas 
taip pat ir politiniuose radijo 
komentaruose. Gan ilgus ko
mentarus davė mano klausomos 
Frankfurto ir Stuttgarto radijo 
stotys. 

Vasario mėn. ..Fatima ruft — 
Fatima šaukia" mėnraštis pusę 
psl. paskyrė Nijolei Sadūnaitei, 
įdėdamas šios didvyrės nuotrau
ką bei pažymėdamas, kad lietu
vaitė už tikėjimą praleido daug 
metų t rėmime, kalėjime. 
Telefoniniame pasikalbėjime su 
vakarais N. Sadūnaitė išreiškė 
didelę padėką „Fatimos" įvyk
dytai akcijai, renkant aukas ir 
maldas už Lietuvos tikinčiuo
sius. Mat sausio mėn. šis mėn
raštis buvo paskelbęs piniginį 
vajų Lietuvos Bažnyčiai, duo
damas banko s-tas ir žinia
raštyje pridėdamas čekius — 
blankus, prašant juose įrašyti 
aukojamą sumą kartu pažy
mint, kad ji skiriama Lietuvai. 

Kristaus žodžius apie pjūtį ir 
darbininkus šv. Jonas evange
listas kiek kitaip užrašė: „Argi 
jūs nesakote: ,Dar keturi mėne
siai ir ateis pjūtis?' Štai sakau 
jums: pakelkite akis ir pažiū
rėkite į laukus — jie jau boluo
ja ir prinokę pjūčiai. Jau pjovė
jas uždarbį gauna ir renkasi 
vaisių amžinajam gyvenimui, 
kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir 
pjovėjas. Teisingai priežodis 
sako: ,Vienas pasėja, ki tas 
nupjauna', Aš pasiunčiau jus 
nuimti derliaus, į kurį jūs 
neįdėjote darbo. Kiti pasidar
bavo, o jūs įstojote į jų darbą" 
(Jn.4,35-38). 

Jėzaus mokslo skelbimas ir 
visa jo veikla buvo ne kas kita, 
kaip sėja. Tai sunkaus darbo 
laikas. Bet to darbo vaisiai — 
štai laukai jau pr ibrendę 
pjūčiai. Palestina ir aplinkiniai 
kraštai, kurie girdėjo Kristaus 
mokslą, jau subrendo tą mokslą 
priimti.pagai jį gyventi. Tačiau 
dar reikalingi darbininkų. Bet 
Kristus, kalbėdamas apie lau
kus, kur sėjama sėkla, turi min
tyje visą pasaulį. Sėjos laikas 
skiriasi nuo pjūties laiko. Ne 
visada tas pats yra ir sėjėjas ir 
pjovėjas. Kristus tad sako 
apaštalams: „Aš pasiunčiau jus 
nuimti derliaus, į kurį jūs 
neįdėjote darbo" (Jn.4,38). Tą 
darbą įdėjo pats Kr i s tus . 
Apaštalams tad tenka tik nuim
ti derlių, nes dažniausiai taip 
yra: vienas sėja, o kitas naudo
jasi derliumi. Laimingi buvo 
apašta la i , galėdami bū t i 
pjovėjais to, ką pasėjo jų 
Mokytojas. Kristus apaštalams 
primena, kad „kiti pasidarbavo, 
o jūs įstojote į jų darbą" 

Iš N. Sadūnaitės telefoninio pa
sikalbėjimo galima spręsti, kad 
aukos pasiekė Lietuvą. Mėnraš
tis pažymi, kad N. Sadūnaitė 
yra uždraustų Lietuvoje knygų 
autorė. Jos prisiminimai jau 
išleisti vokiečių klb. vakaruose 
(nurodytas leidyklos antrašas). 
Nijolė tiki, kad ir ateityje 
Fatimos akcija artimai bendra
darbiaus su Lietuvos tikinčiai
siais. 

Ir šiandieną, kovo mėn. 12 d. 
po septintos vai. rytinių žinių, 
Frankfurto radijo stotis davė 
labai platų politinį komentarą 
bei Armėnijos ir Azarbeidžano 
įvykių eigą, ilgiau sustojant ties 
Pabaltijo valstybėm. Autorius 
pažymėjo, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija trokšta laisvės ir Gor
bačiovui bus labai sunku jų sie
kimą palaužti. 

(Jn.4,38). Tie kiti buvo visų 
amžių pranašai, tikrojo Dievo 
skelbėjai, kurių paskutinis pats 
Mesijas. Kristus čia primena 
visiems žinomą priežodį: „Vie
nas pasėja, kitas nupjauna" 
(Jn.4,37). Kas sėja, dirba ir žiūri 
į ateitį. Jis nėra tikras, ar jo 
pasėtas grūdas atneš vaisiaus. 
Tačiau jis dirba su viltimi 
būsimojo derliaus. Tik to yra 
tikras džiaugsmas, kuris sunau
doja užaugusį ir subrendusį der-
lių. 

Kristus sako apaštalams, kad 
laukai jau prinokę pjūčiai. Tai 
apaštalams paskatinimas ir 
džiaugsmas, kad jie gali būti 
Kr i s t aus paruoštos dirvos 
pjovėjais. Tačiau apaštalams 
pamoka, kad patys nesididžiuo-
tų savo darbu, nes ir kiti 
pasidarbavo, o apaštalams teko 
tik įstoti į kitų pradėtą darbą 
Kristus, ragindamas apaštalus 
pakelti akis ir pažiūrėti į laukus 
jau prinokusius pjūčiai, tarsi no
ri pasakyti: žiūrėkite į kankinių 
būrius, į išpažinėjų ir šventųjų 
minias visame pasaulyje, visais 
laikais. Tai dieviškosios pjūties 
vaisiai. Apie tai Dievo įkvėptas 
psalmininkas kalbėjo: „Kas sėja 
ašarodamas, tas su džiaugsmu 
pjaus,Žmogus eina ir verkia,; 
dirvą nešdamas sėklą. Bet grįž
ta ir eidamas džiaugiasi, derlin
gu nešinas pėdu" (Ps. 125,5-6). 

Kristaus alegorija apie sėjos 
metą ir apie sėjėjus, yra labai 
aktuali ir mūsų laikais. Kas 
prisiėmė pareigą būti Evangeli
jos mokslo sėjėju, prisimin
damas Kristaus raginimą — 
skelbti Evangeliją visiems 
žmonėms, — turi į šią savo 
pareigą žiūrėti labai rimtai. 
Nesėdėt i sudėjus rankas, 
laukiant geresnių laikų ir 
sąlygų, bet turi su pavojais, 
kančia, pasiaukojimu sėti gerą 
sėklą žmonių, ypač kūdikių šir
dyse. Neturi nuo to darbo at
baidyti mintis, kad iš to darbo 
menka nauda: ateizmas turi 
daugiau sėjikų, kurie sėja pikto 
sėklą. Gera sėkla vistiek kada 
nors atneš vaisių. Gal tą vaisių 
surinks kiti. tačiau bus atlikta 
pareiga, nuo kurios joks ganyto
jas nėra laisvas. Juk pasėtos 
sėklos augimas yra Dievo ran
kose. Jis išaugins, kas su aša
romis, kančia, pasiaukojimu pa
sėta. 

J.V. 

Atsiminimas tai vienintelis 
rojus, iš kurio negalim būti 
išvaryti. 

J. Paul 

FILIPINUOSE 
NUŠAUTAS KUNIGAS 

Pasionistų kunigų vyresnysis 
Filipinuose, kun. H. Reusch, pa
prašė Chicagos kard. J. Bernar-
din pagalbos iškelti investiga-
ciją į amerikiečio pasionisto 
kun. Carl Schmitz nužudymą 
Filipinuose. Kardinolo paprašy

ta, JAV diplomatinė tarnyba 
Filipinuose seka šios investiga-
cijos vyksmą, nes manoma, kad 
Filipinų kariuomenė stengiasi 
šį nužudymą užslėpti. Septy
niasdešimtmetį kun. Schmitz, 
dirbusį su Bilaan genties 
žmonėmis, nušovė Sayden Mun-
day, karinio pagelbinio dalinio 
narys, balandžio 7 d. 

IR ATLEISK MUMS, 
VIEŠPATIE 

ALGIMANTAS IP. RASTINIS 

— Aš jau minėjau, kad nepažįstu Degsmu. — skam
ba iš tarpdurio. 

— Aš Danutė Vaičiūnienė, mokytojauju Pakulė-
nuose... O jūs kas toks? 

— Aš? Niekas... 
— Na, nejuokaukite. Jūs gyvenate juk kur nors ir 

tikriausiai dirbate kur nors! 
— Ne, aš nedirbu... Aš ir negyvenu... 
Danutę pagauna įtūžimas. Ką plepa tas svetima

sis? Vaidina kokią šmėklą ar ką? 
— Kaip tai suprasti? 
Svetimasis neatsako, o tik klausia: 
— Jūs mokytoja, tarybinė mokytoja? Ir šiandien 

namuose? Juk Didžioji savaitė... 
— Aš jau sakiau, kad mano dukrelė labai sunkiai 

serga. Gavau atostogų jai slaugyti. 
— Serga? 
Svetimojo akys tik dabar sustoja ties minkšta

suoliu, kur guli karštligėje paskendusi Dalia. Tais 
pačiais lėtais, šlepsinčiais žingsniais svetimasis prieina 
prie minkštasuolio. Akimirką jis stebi Dalios veidelį 
ir tik paskui ištiesia laisvąją ranką, uždeda ją ant 
mergaitės skruosto. 

Danutė stebi, kaip ilgi baltos ir kaulėto:- rankos 

pirštai švelniai, švelniai perbėga mergaitės veidu, kaip 
jie virpėdami paliečia jos kaktą, užmerktų akių duobes. 

Kažkoks skausmo ar šypsenos šešėlis perbėga 
nepažįstamojo veidu, ir dabar Danutė mato, kokia 
švelni, nepriekaištinga liesojo veido oda. 

— Kodėl jūs juokiatės? 
— Aš nesijuokiu... Aš tik prakeikiu likimo ironiją. 
Svetimasis susverdėja ir pamažu atsiklaupia prie 

Dalios guolio. Klūpo ir vis švelniai glosto mergaitės 
veidą. 

— Likimas, ironija... Jūs švaistotės kažkokiais tuš
čiais žodžiais, — kažkodėl pyksta Danutė. 

— Tai ne tušti žodžiai... Aš gydytojas, o štai ateinu 
iš miško ir prašau duonos... 

— Gydytojas?! 
Akimirka kambaryje įsivyrauja tyla. Ir tik už švie

saus lango į neaprėpiamą dangaus mėlynę pakilo pa
vasario šauklys — pilkasis vyturėlis. Čirškia, čirena, 
nenuilstamai dainuoja savo dainą ir tarytum sveikina, 
tarytum kviečia, tarytum palydi per žaliuojančius 
laukus, per toli, toli įsispraudusios girios siluetus į sva
jonių pasaulį. 

— Galbūt aš ir ne gydytojas... - vos girdi Danute 
svetimojo balsą, — o tik buržuazinis nacionalistas... 

— Kas toks? — nesusigaudo Danutė. 
— Taip mus vadina sovietinė valdžia... 
— Dieve mano, aš mokytoja, o jūs... jūs plėšikas, 

banditas... 
— Nereikia ieškoti piktų žodžių, — girdi ji ramų 

ir švelnų svetimojo balsą. — jūs galite mane vadinti 
ir miško broliu... 

Jis atitraukia ranką nuo Dalios ir atsistoja. 

— Aš dar nieko neapiplėšiau ir nieko 
nenužudžiau... 

Mėlynos akys vėl skrodžia Danutę ir kažkokia 
nesuprantama jėga, kažkoks neįveikiamas ilgesys 
dvelkia nuo jo ir taip stipriai, jog Danutei suskauda 
galvą. 

— Ir jūs tikrai gydytojas? Kaip jūs pakliuvote į tą 
mišką? 

— Viską papasakoti neužtektų dienos. Mano 
likimo knygos buvo surašytos seniai, dar karo metais. 

— Jūs dar toks jaunas žmogus... 
— Už jaunystę nieko nepirksi, net gabalo duonos... 
— O jūs prašėte duonos. Sėskitės, aš turiu duonos 

ir gero kumpio, — sukruto Danutė, nežinodama, kaip 
įveikti mandagią, bet ir aiškią svetimojo priedangą. 

— Duonos prašiau ne sau, o mano draugui... Jis 
guli sužeistas miške ir jau trys dienos, kai nieko ne
valgė, — tarytum nematydamas Danutės kalba 
svetimasis. — Jei jūs dar turėtume truputį jodo ir kokią 
tvarstomąją medžiagą... 

— Sėskitės juk! Taip ilgai nevalgęs visai neteksite 
jėgų, o bejėgis vargu ar gali kam padėti. 

— Jūs teisi, bet aš eisiu. Nežinojau, kad čia gyvena 
mokytoja, būčiau neužsukęs. Apsirikau, maniau tokie 
nuošalūs namai... 

— Mokytoja — ne raupsuotoji. Aš nesuvalgysiu 
jūsų. 

— Dėl savęs aš nebijau. Jau seniai, labai seniai 
nustojau bijoti savojo likimo. Bet štai, jei kas nors mate 
mane ateinant pas mokytoją... 

— Na ir kas? Jūs pažįstamas, giminaitis, draugas... 
(Bus daugiau) 
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Washingtono studentų tautinių šokių grupė „Juosta". Viduryje grupės vadovė Lina Žilionytė. 

HORIZONTAI 
IR SOSTINES STUDENTAI 

ŠOKS ŠVENTĖJE 

VVashingtone tautinių šokių 
grupę ..Gabija'" 1979 m. rudenį 
įsteiuv iš Grand Rapid.-. Miehi-
gano valstijoje, čia persikėlusi 
Asta Banionytė-Connors. 1975 
m. ..Gabijos" taut. šokių šokėjų 
grupe ji buvo sudariusi gyven
dama Grand Rapids Kai teko 
persikelti į \Yashingtona. čia 
subūrusi nauja šokėjų grupę vėl 
pavadino ..Gabijos'" vardu ir jai 
vadovavo maždaug iki praeitų 
metų pavasario. 

Nuo savo įsisteigimo pir
mosios dienos entuziastingi 
JAV sostinės šokėjai pasiro
dydavo įvairiomis progomis lie
tuvių renginiuose Washingtone. 
kaip Lietuvos Nepriklausomy
bes minėjimuose, Kaziuko 
mugėse, o su koncertinėmis 
viešnagėmis ne kartą pasirodė 
Baltimorės Lietuvių namuose ir 
Baltimorės lietuvių mugėse, 
kurios kasmet vyksta miesto 
centre. 

..Gabija"" su pasisekimu taip 
pat koncertavo ir amerikiečių 
visuomenėje, supažindinant 
juos su lietuvių kultūra ir 
menu. Vienetas pasirodė tarp
tautiniuose festivaliuose Vir
ginijos valstijoje, koncertavo 
JAV Atstovų rūmuose, o 1985 
m. J .F. Kennedy centro 
koncertų salėje surengė jungtinį 
pasirodymą su lenkais ir 
vengrais , kur i s susi laukė 
plataus pripažinimo. 

Metams bėgant keičiasi ne tik 
grupės šokėjai, bet praėjusiais 
metais pasikeitė ir vadovės. 
„Gabijos" įkūrėja ir ilgametė jos 
vadovė Asta Banionytė pasiėmė 
atostogas ir šokėjų pakviesta 
.,Gabijai"' vadovauti sutiko 
neseniai iš Lietuvos atvykusi 
buvusi Lietuvos Mokslų akade
mijos folklorinio ansamblio 
narė. iš Dzūkijos kilusi ir jau 
tarybinėje Lietuvoje mokslus 
baigusi Lina Žilionytė. 

Jos vadovaujami šokėjai 
gražiai užsirekomendavo, atlikę 
spalvingą pynę per priėmimą 
Lietuvos pasiuntinybėje Vasa
rio 16 d. proga, taip pat pašokę 
tautinius šokius LB rengtame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime JAV sostinėje. 

Šį pavasarį grupė, kurią 
dabar sudaro daugiausiai jauni 
studentai, nutarė pasivadinti 
„Juostos" vardu ir dalyvauti 
VIII Laisvojo pasaulio lietuvių 
taut. šokių šventėje Hamiltone. 
Besiruošdama šventei, grupė 
kiekvieną savaitę susirenka re
peticijoms Marylando univer
sitete. 

Washingtono ..Juostos" gru
pės vadovė yra Lina Žilionytė, 
jos padėjėja Rūta Virkutytė. 
VIII Tautinių šokių šventėje 
dalyvaus šie šokėjai: Rūta 
Aidytė, Andrius Landsbergis, 
Laura Lauciūtė. Loreta Lukai-
tė, Paulius Mickus, Nida Mic

kutė, Milda Motekaitytė, Arnas 
Nemickas, Džiugas Radžius, 
Laura Reventaitė, Roma Reven-
taitė, Edis Sabas, Lina Saka
lauskaitė, Rūta Virkutytė, Vida 
Vodopolaitė. Mirga ir Gabija 
Pakštytės ir Arūnas Gudaitis. 

Gero vėjo „Juostai" ir jos gim
dytojai „Gabijai"! 

MAIRONIS 
„NAUJOJE ŠVIESOJE" 

Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo 
centro Chicagoje leidžiamam 
mėnesiniame iliustruotame biu
letenyje „Mūsų žinios" balan
džio 23 d. nr. (šį biuletenį gaunu 
paslaugiojo brolio Petro Klei-
noto, SJ dėka), paskelbtas ba
landžio 10 d. Jaunimo centre 
įvykusio LST Korp! Neo- Litu-
ania ruošto tautos atgimimo 
pranašo Maironio minėjimo 
aprašymas, parašytas vieno iš to 
biuletenio redaktorių — P. Dts. 

Aprašyme skelbiamos šitokios 
„naujienos": Poetas gimė 1862 
m. lapkričio 2 d., Pasandva-
rio dvare , Šiluvos valsč., 
Panevėžio apskrityje... Mirė 
Palangoje 1932 m. birželio 28 
d..." 

Tuo tarpu bostoniškėje Lietu
vių enciklopedijoje, okup. 
Lietuvoje V. Zaborskaitės iš
leistoje labai vertingoje 
Maironio gyvenimo ir kūrybos 
studijoje ir kituose šaltiniuose 
(tai patvirtino ir prie Maironio 
karsto garbės sargyboje stovėjęs 
rašytojas — klasikas A. Vaičiu
laitis, teigiama, kad Maironis 
gimė ne Panevėžio, bet Raseinių 
apskrityje ir kad jis mirė 
Kaune. 

Gerai, kad šios didžiai klai
dingos informacijos apie Mai
ronį aprašymo autorius neįdėjo 
į kabutes ir jos nepaskyrė tame 
minėjime paskaitą skaičiusiam 
mūsų tautos dainiui poetui Ber
nardui Brazdžioniui, buvusiam 
Maironio namų — muziejaus 
Kaune vedėjui. 

P. Dts. yra geras sociologijos 
žinovas, žurnaluose skelbia ver
tingus straipsnius sociologinė
mis temomis. Tačiau kaip repor
teris jau nebe pirmą kartą pada
ro esmines klaidas. 

PAULIUS KLIMAS 
ARTĖJA PRIE 

WASHINGTONO 
Šį pranešimą rašau penkta

dienį, gegužės 13 d. „Drauge" 
jis bus a tspausdin tas tik 
gegužės 21 d., kada iš Roches-

terio į Washingtoną pėsčias 
keliaujantis 27 metų amžiaus 
Paulius Klimas su laišku prezi
dentui Reaganui ir Sovietų 
Sąjungos ambasadai Washing-

tone dėl sovietų kalinamo lie
tuvio Petro Gražulio jau bus 
nebetoli Washingtono. 

Vakar jau buvo senajam 
lietuvių angliakasių mieste 
VVilkes Barre, Pennsylvanijos 
valst.. ir su juo telefonu kalbėjo 
Amerikos Balso lietuvių tar
nybos a ts tovai . Šiandien 
pasiklabėjimas jau perduotas 
Lietuvai. Tuo tarpu P. Klimas 
šiandien gegužės 13 d. atėjo į 
Hazeltono miestą, Pennsylvani
jos valst i joje. Antradienį , 
gegužės 17 d., jis j au bus 
pasiekęs Philadelphiją, o sek
madienį, gegužės 22 d., kitą 
seną lietuvių telkinį Baltimorę. 
Iki Washingtono jam bus telikę 
daugiau kaip 40 mylių. 

Šiandien iš P. Klimo tėvų 
gavau pirmąjį laišką. Šešta
dienį, gegužės 7 d., kai „Drau
gas" paskelbė pirmąją žinią 
apie šį žygį, Paulius per 5 kelio
nės dienas jau buvo nyžygiavęs 
apie 175 mylias ir pasiekęs 
Binghamtono miestą, kur jis 
lankė universitetą. Čia jis buvo 
maloniai klebono kun. J. Mika
lajūno priimtas ir dvi naktis 
ilsėjosi klebonijoje. Vietinis TV 
kanalas su Paulium padarė in
terviu. Kai kur pakeliui žmonės 
jam duoda po truputį pinigų. 
Tačiau svarbiausias P. Klimo 
trijų savaičių žygio tikslas yra 
išgarsinti sovietų kalinamą lie
tuvių žmogaus teisių gynėją 
Petrą Gražulį. 

Prie Pauliaus kelionės mar
šruto jo tėvas dr. Antanas 
Klimas pridėjo šią pastabą: „Tai 
Pauliuko kelionės maršrutas, 

DAILININKAI 
ONA DOKALSKAITĖ IR 

MYKOLAS PAŠKEVIČIAI 

Prieš kelis metus Santa Moni-
ca, Calif., apsigyveno dailininkų 
šeima. Ne taip seniai „Drauge" 
buvo apie Alyją Paškevičiū-
te-Kalinich ir jos kūrybos dar
bus Disney Land, kur ji — pa
grindinė „designer" įvairių šio 
meniško pasaulio kostiumų. 
Nenuostabu, iš kur tokia 
sėkminga menininkė: jos abu 
tėvai dailininkai. 

Los Angeles, Calif., jau dau
giau negu dvidešimt metų 
gyvuoja Dailiųjų menų klubas, 
kuriam priklauso kaliforniečiai 
menininkai. Į klubą įstojant, 
reikia būti nusipelniusiais visų 
klubo narių pritarimo, reikia 
raštu įteikti savo kūrybinį 
„Credo"; kai kito panašios 
srities menininko tas „Credo", 
po kritikinės apžvalgos, priima
mas, tada tampama tikruoju 
klubo nariu. 

Šių metų gegužės 21 d., susi
rinkimas vyks pas dabartinį 
Dailiųjų menų klubo pirmi
ninką architektą Rimą ir Rūtą 
Mulokus. Susirinkimo metu 
dailininkai — Ona Dokalskaitė 
ir Mykolas Paškevičiai įstoja 

tikraisiais klubo nariais; į jų 
meninį „Credo" pažvelgs daili
ninkė Jina Leškienė, irgi Klubo 
narė. 

Ona ir Mykolas Paškevičiai 
yra profesionalai menininkai, 
dailę studijavę Rusijoj ir Lie
tuvoje, nuolatos dirbę savo sri
ty, dalyvavę meno parodose Eu
ropoje ir Amerikoje, yra turėję 
labai sėkmingas individualines 
savo darbų parodas. 

Šie menininkai dalyvauja 
parodose ir su grupe meni
ninkų, profesionalų bei mėgėjų. 
Abu pernai dalyvavo „Lietuvių 
Dienų" proga, kur, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos buvęs 
klebonas, prel. Jonas Kučingis 
ir dabartinis klebonas kun. dr. 
Algirdas Olšauskas, visada 
sugebėdavo gabių muzikų ir 
dailininkų pasikviesti ir 
tinkamai juos pristatyti. Šiemet 
birželio mėnesio vidury vėl bus 
„Lietuvių Diena", kur be kitos 
meninės programos (ji bus skel
biama vėliau), vyks ir daili
ninkų įvairiopa ekspozicija. Bus 
paroda — įvairi ir turtinga (me
nininkus registruoja Julija 
Šlapelytė); jų tarpe vieną 
kambarį savo darbais užpildys 
ir aukščiau minimi dailininkai 
— profesionalai. Toje parodoje 

Ona Dokalskaitė žada išstatyti 
6 paveikslus aliejum, Paškevi
čius — 5 ar 6 paveikslus — ak
varele. 

Sveikiname naujus Dailiųjų 
menų klubo narius ir — sėkmės 
dailininkams! 

A.R. 

PL IV-SIS KULTŪROS KONGRESAS 
1988 m. birželio 24-27 d. 
TORONTE, KANADOJE 

Birželio 24, penktadienis 
8:00 v.v. LITERATŪROS VAKARAS 

Bickford Park High School 
777 Bloor Street, W 

Birželio 25, šeštadienis 
9:30 v.r. PL IV Kultūros kongreso atidarymas 
10:00 v.r. - 5:00 v.v. Paskaita, sekcijų svarstybos 

Loew's VVestbury Hotel 
475 Yonge Street 

7:30 v.v. Putino drama VALDOVAS 
Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
režisuoja Petras Maželis 
Central Technical Scholl 
724 Bathurst Street 

Birželio 26, sekmadienis 
10:30 v.r. Pamaldos 

Lietuvos Kankinių šventovėje 
494 Isabella Avenue 
Mississauga, Ontario 

12:30 v. p.p. - 5:00 v.v. Sekcijų svarstybos 
Anapilio salėje 
2185 Stavebank Road 
Mississauga, Ontario 

8:00 v.v. KONCERTAS 
McMilIan Theatre 
Edvvard Johnson Bldg. 
University of Toronto 
Bloor Street & Avenue Road 

Birželio 27, pirmadienis 
8:30 v.r. Sekcijų svarstybos 
5:00 v.v. PL IV Kultūros kongreso uždarymas 

Loew's VVestbury Hotel 
8:00 v.v. POKYLIS 

Prisikėlimo parapijos salėje 
1011 College Street 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI 
KULTŪROS KONGRESE 

Ilgamečiai St. Petersburgo, Fla., veikėjai. Iš kairės: E. Krasauskienė, moterų 
dainos vieneto vedėja Ditkuvienė ir M. Krasauskas. 

Nuotr. Clemente Dėdela 

Lietuviai Floridoje 

St Petersburg, Fla. 
Gegužės 8 d., sekmadienį, St. 

Petersburgo ir apylinkių lietu
viai gražiai paminėjo ir atšventė 
Motinos dieną. 

Religinės apeigos buvo Šv. 
Vardo bažnyčioj. Mišias kon-
celebravo Šv. Kazimiero misijos 
vadovas kun. Vyt. Zakaras, 
kun. Jonas Gasiūnas ir svečias 
kun. Tomas Žiūraitis. Pamaldų 
metu vargonais grojo ir dirigavo 

kaip jie su kokiu tai draugu St. Petersburgo Vyrų vienetui 
karo veteranu buvo išplanavę. Albertas Mateika. Solo giedojo 

eilėraščiais taip gražiai apdai
nuotą Motiną. Po paskaitos St. 
Petersburgo lietuvių moterų 
vienetas pradžiugino dalyvius 
gražiomis lietuviškomis dai
nomis. Vienetui akompanavo 
pianinu Ditkuvienė, vieneto 
vadovė. 

Svečiams pradedant skirstytis, 
prie stalų dar ilgai skambėjo 
lietuviškos dainos, kur, supran
tama, tiek vyrų, tiek moterų 
vienetų dalyviai galėjo be diri
gento priežiūros parodyti savo 
vokalinius gabumus. 

Clemente Dedela 

w* I N T E R N A T I O N A L 
a I INDUSTRIES 

• • . 

Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

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

je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

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

Mums apie tai irgi iki pasku
tinės dienos nieko buvo ne
sakęs..." 

Kai gegužės 24 d. P. Klimas 
po daugiau kaip trijų savaičių 
žygio pasieks Washingtoną, aš 
tuo metu būsiu Chicagoje ir 
nebegalėsiu aprašyti to istorinio 
žygio triumfališko finalo. 

kanadiškis Aleksas Kusinskis. 
Tuoj po pamaldų, dalyviai pa

suko į Lietuvių klubą. Gražiai 
papuoštoj salėj, kuri buvo per
pildyta narių ir svečių, prasidėjo 
antroji minėjimo dalis. Po 
skanių pietų Stasė Stanelienė 
pasakė dienai pritaikytą kalbą, 
paįvairindama lietuvių poetų 

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

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

Visos la idos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I L. 80480. 

Tel: (312)839-2511 

IN ILLINOIS 

WE CAN SAVE YOU MONEY 

VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMtT 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 

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

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

1 
Nr. 8001 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 8810/F 

Nr. 8811/M 

Lietuva--5 d., *|tpAftf>0°T*3užės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00. m 

Lietuva 10 d.; Maskva 1 j į j^j0^^ r adas 1 d., Amsterdamas 3d. turelio 13-29. 
N.Y.~$2,085.00; Cjįfį^C, 195.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 

Pabattijis: 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. 

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d. 
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 
Lietuva 10d., Maskvai n ' " . . ^ą , s 1 d., Amsterdamas 3 d , rugpjūčio 15 ^1 

N.Y. $2,085.00; Ch, i$PA*?.:Luu. 
Lietuva 9 d.. Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1.995.00; Chicago $2,1. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00. 
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 

liepos 

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

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

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL: (312) 430-7272 
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ANDRIUI VAITIEKŪNUI 
KRIAUČELIŪNO PREMIJA 

R e d . R i t a L i k a n d e r y t ė , 6 5 5 6 S. T a l m a n , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . T e l . 3 1 2 - 7 3 7 - 9 0 5 7 . 

LJS CHICAGOS SK. SUSIRINKIMAS 
Chicagos skyriaus Lietuvių 

Jaunimo sąjungos susirinkimas 
įvyko gegužės 1 d. Jaunimo cen
t r o p a t a l p o s e . D a l y v a v o 
nepilnai 20 žmonių, bet būtų 
labai malonu matyt i ir k i tus 
žmones, išklausyti k i tų jau
nesnių žmonių pasisakymus. 
Nejaugi Chicagoj yra t ik t iek 
jaunimo! 
^ Susir inkimas pradėtas iždi-
"hinkės praneš'iiiu. Nauja iždi
ninkė dar nespėjo visas knygas 
su tvarkyt i , be t y ra da romi 
dideli žingsniai pirmyn. Audra 
Kubi l iū tė p ranešė , kad po 
kongreso vakaronės, užmokėjus 
visas skolas, pelno liko apie 20 
dol. Jonas Cinkus pasakė, kad 
per KASOS nar ių susir inkimą 
(bal. 24). ta lk inant prie baro 
buvo uždirbta pora š imtų dole
rių. Jonas ta ip pat paaiškino, 
kad JAV L J S valdybai yra 
paskolinti pinigai dėl Lietuvos 
teatro blietų nupirkimo per 
mūsų suvažiavimą. Visiems 
bilietus atsiėmus, pinigai bus 
mums grąžinti. Pasirodo, kad 
susidomėjimas šiuo spektakl iu 
yra didelis ir bilietai greit išpar
duodami. Skubėkite registruotis 
į JAV LJS suvažiavimą ir užsi
sakykite bilietus į Lietuvos 
teatro „Pirosmani, p i rosmani" 
spektaklį, kol dar bilietų yra! 

Taip pat buvo siūlyta ruošti 
šokius per Darbo dienos savait-
g&Ū.nėv "3: ' 'omie?*..' e, MI. 
Sis siūlymas buvo pr i imtas su 
kai ku> :om sąlygom. Norima 
kviesti - k( t> 

J a u gauta papildoma J A V 
LJS suvažiavimo programa, ku-
"rią paruošė JAV LJS valdyba 
W a s h i n g t o n e . P e n k t a d i e n į 
dienos metu anksčiau atvy
kusieji rinksis pas Aušrą Jasai-

ty te , o vėliau vakare — Ginta
r o svetainėje. Ten vyks pasi
l inksminimas ir susipažinimo 
Šokiai, kuriems muziką tvarkys 
garsus i s Vyto B. B r i g h t o n 
Parko Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, p i rmininkaujant S. 
Daulienei, sut iko sumokėti už 
Jaunimo centro kavinę šešta
dienio dienos programai, o Atei
t i n inkų n a m ų salė sekma
dieniui jau apmokė ta . Ri ta 
Likanderytė rūpinasi spaudos 
informacija. 

Toliau buvo aptar tas Lietuvių 
« misijos centras Lemonte. Jonas 
Cinkus referavo jų susir inkimą 
ir patalpų apžiūrėjimą. Jaunimo 
sąjunga prašoma pas i saky t i 
už arba prieš šį projektą. Numa-

' tomą daug svarstymo ir didelių 
diskusijų. 

Buvo perska i ty tas l a i škas 
gautas iš Paul iaus Klimo iš Ro-
chesterio. Pasirodo, kad Klimas 

* perduos prez. Reaganui svarbias 

žinias su peticijomis, bei laišką 
M. Gorbačiovui dėl Petro Gražu
lio paleidimo iš koncentracijos 
stovyklos. Kadangi reikalas yra 
labai svarbus, Klimas šį laišką 
pa t s perduos. O kad įvykis būtų 
įspūdingesnis, jis eis pėsčias iš 
Rochesterio NY iki Washing-
ton, DC, su šūkiu: „Glasnost for 
Gražulis". Washingtoną turėtų 
pasiekti gegužės pabaigoje. Mes 
p r i t a r i a m Kl imo žygiu i ir 
l inkime j a m sėkmės. 

Buvo iškeltas reikalas spaudą 
informuoti apie šį įvykį. Reikia 
informaciją pa t e ik t i mažes
niems vietiniams laikraščiams, 
su priedu, kad šį žygį remiame, 
kas mes esame, ką mes darome 
ir ka ip nors šį žygį į t raukt i į 
mūsų veiklą. Bū t ina turė t i 
vieną žmogų, kuris galėtų gau
ti ir išsiųsti visą mūsų informa
ciją amerikiečių laikraščiams. 
Kadangi Algis Sodonis yra poli
t inės srities vicepirmininkas, 
j a m turė tų būti siunčiamos 
visos žinios, o jis galėtų jas per
duoti viet iniams amerikoniš
k i ems laikraščiams. 

Lietuvių festivafts Marąūet te 
P a r k e Chicagoje įvyks birželio 
25 d. Jaun imo sąjunga nori 
prisidėti ir pardavinėti sąjungos 
maršk inė l ius . Jonas Cinkus 
pasikalbės su Dana Mikužiene 
dėl registracijos ir vietos. 

Susi r inkimo pabaigoje daly-
o Kaz'Tv -as Oksas . Jis 

į>: anese apie p<xi maltiečių laisvės 
dieną birželio 14 d. Kadangi 
neturirr^ parado eidimo, reikės 
laikyt is šaligatvių ii klausyti 
e i s m o s i g n a l ų i r šv iesų . 
Rinksimės 12 vai. p.p. Daley 
cent re ir eisime iki Dirkson 
Federal Building. Šiuo būdu no
r ime atkreipt i dėmesį į Lie
tuvos . Latvijos ir Estijos padėtį 
ir kad Amerika nepripažįsta jų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Reikia kuo daugiau dalyvių ir 
y p a č va i zd in ių p r i e m o n i ų 
(plakatų, grandinių, taut inių 
r ū b ų , v ie lų ir 1.1.), kad 
pr i t rauktumėm kaip galint dau
g i a u dėmesio. S e k a n t i s šio 
reng in io organizator ių susi
r ink imas bus birželio 7 d. Lat
vių namuose. Be šio parado, pa
vergtų t au tų komi te tas dar 
numa to ruošti pavergtų tautų 
dieną/savaitę liepos mėn. ir Juo
dojo kaspino dieną rugpjūčio 23 
d. Reikia, kad visi l ietuviai pa
r o d y t ų s o l i d a r u m ą š iems 
t iks lams ir visi, ypač jaunimas, 
kuo gausiau dalyvautų, baigė 
savo žodį p. Oksas. 

Tuo baigėsi šis susir inkimas. 
Iki malonaus pasimatymo suva
žiavime, kur is įvyks Chicagoje. 
gegužės 27-30 d. 

R i t a L. 

LJS Chicagos skyriaus valdyba: (iš k.) Algis Sodonis, Audra Kubiliūte. pirm. 
Jonas Cinkus, Rainutė Kemežaite ir Edvardas Tuskenis. 

» . JĮ"H ...» $>*»"- Nuotr. Lino Meilaus 

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

G E G U Ž Ė S 22 

V a k a r u s pasiekė Lietuvos 
Laisvės Lygos a ts išaukimas 
paminėti 40-metų didžiausios 
deportacijos, kada, anot Lygos, 
„1948 m. gegužės 20 d. Iš Lietu
vos išvežė 200,000 gyventojų", 
praneša Lietuvių informacijos 
Centras. Lietuvos Laisvės Lyga 
kviečia šią sukak t į viešai 
paminėti sekmadienį, gegužės 
22 d. Lietuvos Laisvės Lygos 
tikslas — Nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimas, Lietuvos Lais
vės Lygos u ž d a v i n i a i : 1. 
Religinės, taut inės ir politinės 
sąmonės ugdymas. 2. Lietuvos 
laisvės klausimo kėlimas tarp
tautiniuose forumuose. Lietuvos 
Laisvės Lyga neturės organiza
cinės struktūros. Kiekvienas 
Lietuvos gyventojas gali laikyti 
save LL Lygos nariu, jeigu jis 
kovoja (pagal galimybes) už LL 
Lygos tikslus. 

Chicagos Lietuvių jaunimo 
sąjunga, reaguodama į šį įvykį, 
n u t a r ė irgi demons t rac i j a s 
ruošti. Jos įvyks sekmadienį, 
gegužės 22 d. 12 val.p.p. prie 
Buckingham fontano Grant 
Pa rke . Visi kv ieč iami , ra
ginami, laukiami da lyvaut i 
šiame minėjime ir atkreipti 
spaudos dėmesį į Lie tuvos 
padėt į . Kas g a l i m e , daly
vaukime su tautiniais rūbais. 

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

Chicagos pabaltiečiai ragina 
visus susijungti ir demonstruoti 
prieš Sovietų Sąjungą antra
dienį, birželio 14 d., prisimenant 
tūkstančius estų, latvių i lie
tuvių, kurie žuvo per baisiuo
sius birželio ištrėmimus, kurie 
prasidėjo su Sovietų okupacija 
birželio 14, 1940 m Protestas 
o r g a n i z u o j a m a s a t n a u j i n t o 
Vidurvakarių pabaltiečių sam
būr io . Demons t rac i jos bus 
vienos valandos pietų pertrau
kos metu, paradinio pobūdžio 
Chicagos miesto centre nuo 12 
iki 1 vai. p.p. Demonstrantai 
renkasi prie Picasso skulptūros 
Daley Centre, prie Washington 
ir Dearborn gatvių sankryžos, 
11:30 vai. ryto. 

Pabaltiečiai šiuo reikalu jau 
kelis kar tus yra susirinkę. Lie
tuviai prašomi padėti, atvyk
dami gausiai , su p lakata is , 
spaudos informacija ir vaiz
dinėm priemonėm. Anot latvio 
Ilmars Bergmanis, šis žygis turi 
du tikslus. Norima prisiminti ir 
tuos, kurie žuvo Sovietų koncen
tracijos stovyklose trėmimuose 
ir tuos, kurie yra pasmerkti 
tebevykstančia rusifikacija. 

Rengimo komitetas taip pat 
kviečia organizuoti pamaldas ir 
prieš pat demonstracijas pasi
melsti už laisvę. Siūlyta pada
ryti gyvulinių vagonų išvaizdos 
paradinius vežimus ir ant tau
tinių rūbų dėvėti juodus kas
pinus, dalinant informaciją apie 
Pabaltijo kraštų padėtį. Taip 
pat būt ina susisiekti su Chicago 
Tribūne ir Sun-Times, kad šis 
įvykis būtų aprašytas bei rašyti 
senatoriams ir kongresmanams 
laiškus, kad jie priimtų Pabal 

Gegužės 9 d. susirinko Euge
nijaus Kriaučeliūno premijos 
komisi ja į v e r t i n t i iš viso 
pasaulio pr is ta tytus lietuvius 
jaunuolius ir pačiam darbščiau-
siam-jai į teikti premiją. Komi-
sijon pakviesti dalyvavo Irena 
Kriaučeliūnienė, Regina Ku-
čienė, Birutė Jasaitienė ir jau
nimo atstovai Ramutė Keme
žaite ir Algis Sodonis. Po ilgų 
svarstybų n u t a r t a 1987 m. 
Eugenijaus Kriaučeliūno premi
ją paskirti veikliam Australijos 
lietuviui Andriui Vaitiekūnui. 
Jį pristatė Australijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba. 
ALB narė švietimo ir kultūros 
reikalams Aldona Butkutė, pri
statydama jį, rašo: „Nuo pat 
mažens su malonumu ir sąži
ningumu dirbo lietuviškose or
ganizacijose, bet 1987 metais 
pasižymėjo nepaprastu darbš
tumu ir pasišventimu lietuvy
bės re ikalams". 

Andrius Vaitiekūnas, 28 metų 
jaunuolis iš Melbourno, yra ne
svetimas Australijos lietuvių 
tarpe. Jo 1987 metų veikla pla
ti. Pernai jis buvo Australijos 
jaunimo sąjungos pirmininkas 
bei ALB Krašto valdybos iždi
ninkas ir narys jaunimo reika
lams. Andrius buvo VI PLJ 
Kongreso ruošos komiteto ex 
oficio narys , bei korp! Vyties 
Melbourno skyr i aus pirmi
ninkas. J i s suruošė jaunimo 
savaitgalinį suvažiavimą, bei 
du suvažiavimus Australijos 
kongreso atstovams. Jis taip pat 
koordinavo „Svajonių" kon
certus Australijoje sutelkti lėšų 
kongreso reikalams ir tvarkė 
Australijos atstovų ir dalyvių 
registraciją į VI PLJ K bei 
keliones į Adelaidės stovyklą. 

Andrius Vaitiekūnas suruošė 

Andrius Vaitiekūnas 

Romo Kalantos prisiminimui 
l i teratūrinį vakarą (su filmu ir 
muz ika ) bei džazo vakarą 
(kavinę) jaunimui, informuojant 
apie kongresą. Jis skaitė savo 
paruoštą paskaitą korp! Romu
vai ir pats paruošė ir skaitė svei
kinimą, kuris buvo transliuo-
j a m s į Lietuvą per „Voice of 
America" 600 metų krikščio
nybės Jubiliejaus proga Aust
ralijos lietuvių ir jaunimo var
du. 

Be šių visų įsipareigojimų, 
Andrius dar rado laiko parašyti 
i n fo rmac in ių s t r a i p s n i ų į 
„Tėviškės Aidus" ir „Mūsų 
Pastogę". 

Sveikiname naują laureatą 
Andrių Vaitiekūną ir linkime 
j a m ir toliau dirbti lietuvybės 
išlaikymo srityse. Sveikiname 
premijos komisiją, kuri nežiū
rint didelių atstumų, įvertino ir 
pagerbė šį darbštų jaunuolį iš 
Australijos. Te jis paskatina 
v isą Aus t ra l i jos l i e tuv iu 
jaunimą nepailstančiai dirbti 
lietuviškoje veikloje, kuri nesi
ribotų vien tik Australijos ar 
Šiaurės Amerikos kontinentais. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės m ė n . 21 d. 

JAV-LJS SUVAŽIAVIMAS 
Ką darome? Ką norime pasiekti? Ar JAV Lie tuvių J a u n i m o 

sąjunga bus gyva 1993 metais? Tautos l ik imas — m ū s ų 
atsakomybė! Šių metų suvažiavimas vyksta Chicagoje. Lauk iame! 

P r o g r a m a 

P e n k t a d i e n i , gegužės 27 d. 
Susipažinimo vakaras Gintaro klube, 69th S t r ee t prie Rockwell 

Ave., šokiai: „Vyto B ir 1,000 P lokš te l ių" 
Šeš tad ieni , gegužės 28 d. — Jaunimo centre , 5620 S. C l a r emon t 
8:30 - 9:00 Registracija, kava ir užkandžiai 
9:00 - 9:30 Atidarymas 
9:30 - 10:30 Kongresmanai VVilliam O. Lipinski (D-5-IL) ir ma r -

tin Russo (D-3-IL) atsakinės klausimus liečiančius l ie tuviams 
aktualią veiklą JAV Kongrese (dar nepa tv i r t i n t a ) 

10:45 - 11:45 Kaip JAV-LJS gali įkurti efekt ingą informacijos 
tinklą — Vik to ras N a k a s , Lietuvių Informacijos Cen t ro 
VVashingtono skyriaus vedėjas 

12:00 - 1:30 Pietūs, JAV-LJS valdybos kand ida tų p r i s t a t y m a s 
1:30- 2:30 JAV advokatų firmos atstovaujančios Sovietų Sąjungai 

ir lietuvių palikimai: Kaip JAV-LJS galėtų efektyviai ve ik t i 
šiuo reikalu (dar nepatvirtinta) 

2:45 - 3:45 JAV-LJS veiklos projektų nagrinėj imas ir pas i r ink imas 
4:00 - 5:00 VI PLJS Kongreso san t r auka . JAV va idmuo, ska idrės 

— Alvydas Saplys , PLJS pirmininkas 
Vakare, iš anksto įsigijusiems bilietus, V i ln iaus J a u n i m o Tea t ro 

spektaklis Royal George Theater , 1641 N . Halsted. Po t o 
šokiai Club Land-Video Dance Club • Medusa ' s Dance Club . 

Sekmadien į , gegužės 29 d. Atei t ininkų namuose , 127th & Ar
cher, Lemont, IL 

11:00 - 12:00 Šv. Mišios 
12:15 - 12:45 JAV-LJS valdybos r inkimai 
12:45 - 1:30 Pietūs 
1:30 - 2:00 JAV-LJS Statuto pakei t imo diskusijos 
2:00 - 2:30 VI PLJ Kongreso JAV-LJS pr i imtų veiklos projektų 

dabartinio stovio pranešimai. 
2:35 - 4:00 Darbo būreliai 
4:00 - 5:00 Išvadų pristatymas 
5:00 - 5:30 Suvažiavimo išvadų pr is ta tymai ir pa tv i r t in imai 
8:00 Laužas 
P i rmadien į , gegužės 30 d. 
Užbaigimas — „Downtown Brunch". Norint iems — išvyka į Union 

Pier, Michigan, prie ežero. 

XIAABS SUVAŽIAVIMAS 

Baigiamieji darbai vienuolik
tai American Association of 
Baltic Sti ies konferencijai 
eina prie galo. Studijų dienos 
įvyks 1988 m. birželio 9-11 d. 
Maryland universitete, College 
Park. 

Švenčiant Baltų Studijų dvi
dešimtį — nuo 1968 m., yra 
ruošiamos diskusijos: „Baltu 
Studijos per paskutinį dvide
šimtmetį" ir „Žvilgsnis į ateitį 
per a t e inanč iu s 20 metų" . 
Socialinio mokslo paskaitose ir 
diskusijose bus nagrinėjama da
bartinė padėtis ir „glasnost" 
reikšmė visose trijose Pabaltijo 
valstybėse. Diskusijas praves 
George Viksnins iš Georgetown 
universiteto. Mardi Valgemae, 
L e h m a n College. C U N Y . 
rūpinasi l i teratūros paskai
tomis, kuriomis bus nagrinė
jama lietuvių ir estų proza, 
Hando Runnel poezija ir bus dvi 
specialios paskaitos, liečiančios 
vokiečių literatūros įtaką baltų 
kraš tams. 

Kalbų skyriuje 'pirm. Alek
sandra Steinbergs. Newfound-
land universitetas) dalyvauja 
įva i r ių k r a š t ų a t s tova i — 
mokslininkai iš Šiaurės Ameri
kos, Didžiosios Britanijos, Šve
dijos, Rytų Vokietijos ir (tiki
masi) iš Vilniaus, Rygos ir 
Talino. Bus pravestas apskrito 
stalo pasikalbėjimas lingvisti
kos srityje, svarstant pasiūlytą 
projektą parašyti Proto-Baltų 
.žodyną ir gramatiką. Kaip ir 
anksčiau, AABS pakvietė visą 
eile įvairių sričių mokslininkų 
iš baltų universitetų dalyvauti 

tiečių Laisvės dienos prokla
maciją. 

Norintieji prisidėti prie šių 
demonstracijų skambina Kazi
mierui Oksui 443-5519 arba 
dalyvauti ateinančiame organi
zatorių susirinkime birželio 7 d. 
Latvių namuose. 4146 N. Eis-
ton, 7:30 v.v. 

šioj vienuoliktoje konferencijoje. 
Tikimasi, kad pagerėję tarp
taut iniai santykiai palengvins 
jų dalyvavimą. 

Is tor i jos s r i ty je (pi rm. 
Romualdas Misiūnas, Yale uni
versitetas) bus pravesta sesija 
apie Baltų taut inius sąjūdžius 
devyn io l i k t ame amžiuje ir 
peržiūrėj imas čekų istoriko 
Miroslav Hroch pionieriško dar
bo. Tautotyroje (pirm. Inta 
C a r p e n t e r , Ind ianos univ.i 
vienoje užplanuotoje sesijoje 
bus nagrinėjamas dabartinis 
tautotyros sąjūdis visose trijose 
Pabaltijo valstybėse. Muziko
logijos srityje diskusijas praves 
Johannes Tali. Michigano Flint 
univ. Čia bus pranešimai apie 
muziką kiekviename Pabaltijo 
krašte . Dailės .srityje (pirm. 01-
ga Berendsen) bus kalbama apie 
menininkus Džemma Skulme ir 
J an i s Dimiters, estų grafiką ir 
estų menininkus karo belaisviu 
stovykloje Vokietijoje. 

Bus pravestos t rys bibliogra 
fijos sesijos (pirm. Hilja Kukk. 
Hoover Institution), koncent
ruojantis tema ..Baltų archyvai 
ir baltų knygynų rinkiniai už 
Sovietų Sąjungos ribų", daly
vaujant Šiaurės Amerikos, Eu 
ropos ir Australijos atstovams. 
Ši informacija žada pateikti 
naujos informacijos apie baltų 
studijų medžiagos šaltinius. Pa 
vyzdžiui, dokumentai liečia Pa 
bal t i jo va l s tybes gali būt i 
Amerikos Pagalbos Administra
cijos prie Hoover Ins t i tu to 
leidiniuose. 

Specialiomis temomis pirm. 
Joan Todd (San Jose State univ.) 

* organizuoja paskaitą apie gin
tarą, kilusį iš specialaus šia 
tema straipsnio tilpusio -Jnnrnnl 
of Baltic Studies. 

Pagrindinis rengimo komite
tas , kuriam vadovauja Tonu 
Parming (Marylando univ.) 
ruošia koncertus, priėmimus, 
parodas ir, žinoma, iškilmingą 
uždarymo banketą. 

LJS suvažiavime vasario mėn. Washington. DC. susitinka (iš k.) Jonas 
Cinkus, Živilė Tomkutė. Edis Sabas. Rita Gylytė. 

Nuotr. J o n o Činkaus 

JAUNIMAS A K O M P A N U O J A G I N T A R E I 

Didelio dėmesio susi laukė 
..Margučio" rengiamas sol. Gin
tarės Jautakai tės koncertas, 
kuris bus gegužės 22 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Gintarė yra jauna ir gabi 
šiuolaikinės muzikos puoselė
toja. Ji gimė ir pirmuosius 
žingsnius scenoje žengė Kaune. 
Lietuvoje. Labai anksti pradėjo 
reikšt is koncertuose ir fes
tivaliuose. Dainuodavo radijo ir 
televizijos laidose ir filmu 
pastatymuose. 

Ištekėjusi už amerikiečio 
gyveno Maskvoje ir kitur. Atvy
kusi į JAV apsigyveno Hamden. 
CT. Už keletos savaičių jai teks 

su še ima i lgesn iam laikui iš
vykti i Europą. 

. .Margučio" radijo pakv ies ta 
gegužės 22 d., sekmadienį. 3 vai . 
p.p. koncertuos J aun imo centre . 
Tai bus p i rmut in i s ir tuo t a r p u 
paskut inis G i n t a r ė s koncer tas 
JAV. Gintarei dainuojant, paly
dės specialiai suda ry ta s orkest
ras : D a r i u s P o l i k a i t i s — 
pianinu. A u d r i u s Pol ikai t i s — 
sintezator ia is . Z igmas Mikužis 
— mušamais i a i s . Tomas St ro l ia 
— bosine g i t a r a . Povilas Strol ia 
— akus t ine g i t a ra . Po koncer to 
visi kviečiami į kav inę , sus i 
pažinimui ir pas iva iš in imui . 

J A U N I M O RENGINIAI 
Gegužės 22 — Deportacijų 

minėjimas prie Buckingham 
fontano Chicagoje. 

Gegužės 22 — Gintarės Jau
takai tės populiarių dainų kon
certas Chicagoje. 

Gegužės 24-29 — Lietuvos 
Valstybinio Jaunimo tea t ro 
spektakliai Royal George teatre 
Chicagoje. 

Gegužės 27-28 — Poezijos die 
nos Chicagoje Jaunimo centre. 
P rog ramą a t l i eka A n t r a s 
Kaimas. 

Gegužės 27-30 - JAV LJS 
suvaž iav imas Chicagoje ir 
Lemonte. 

Birželio 9 - 1 1 - XI Baltis 
tikos konferencija (AABS) Ma 
ryland universitete, College 
Park. 

Birželio 10 - Abiturientų 
išleistuvės Los Angeles. 

Birželio 14 - Pabaltiečių 
Laisvės Dienos paradas Chica 
gos miestro centre. 

Biržel io 19 — Lietuvių Dienos 
Šv. Kaz imie ro parapijoje, Los 
Angeles. 

B i rže l io 24-27 - IV Pasau l io 
Lietuvių Ku l tū ro s Kongresas 
Toronte Kanadoje . 

B i rže l io 2 5 — Lietuvių fes
tivalis Marąūe t t e P a r k e Chica
goje. 

L i e p o s 1 — J a u n i m o v a k a r a s 
Hamil tone Kanadoje . 

L i e p o s 2 — Sus ipaž in imo 
vakaras H a m i l t o n e . 

L i e p o s 3 — VII Šokių š v e n t ė 
Hamil tone ir b a n k e t a s . 

L i e p o s 12 — B r a z i l i j o s 
„ N e m u n o " t a u t i n i ų šokių kon
certas Chicagoje. Ruošia Aka
deminis S k a u t ų Sąjūdis. 

R u g p j ū č i o 8-21 — Li tuan is 
tikos s e m i n a r a s . P lano , IL. 

R u g p j ū č i o 11-14 — Paba l 
t ieč ių j a u n i m o s a n d r a u g o s 
stovykla (Baltic Youth Con-
gress>. J im Thorpe , PA. 

R u g p j ū č i o 14-24 — S k a u t ų 
VII T a u t i n ė s tovykla , C a n t o n , 
OH. 
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ŠIAURĖS NEW 
JERSEY AMERIKOS 
LIETUVIŲ KLUBO 

VEIKLA 
A. MASlbNIS 

Kaip esu minėjęs savo jau 
atspausdintuose straipsniuose 
..Drauge", klubo valdyba, ypač 
jo pirmininkė Elzbieta, verbuo
ja ne tik narius į klubą, bet ir 
naujus klausytojus į lituanisti
kos kursus, nes iš jų pasipildo 
klubo narių skaičius. Ji buvo 
mane dar pernai paprašiusi 
duoti N.J. veikiančių lietuviškų 
parapijų adresus, kad ir per šias 
įstaigas galėtų pagarsinti lie
tuvišką veiklą kolegijoje. Dabar 
jau pradėjo siuntinėti parapi
joms klubo susirinkimų pro
tokolus, pranešimus apie klubo 
susirinkimų vietą ir laiką, 
kviesdama, kas gali į juos 
atsilankyti. 

Kai šių metų pradžioje rašiau 
„Drauge" apie tą kolegių ir jose 
suorganizuotus lituaifistinius 
kursus, siekiau to paties tik 
platesniu mastu tikėdamasis, 
kad ir kitose lietuvių koloipjose 
kas nors iiltsis tokių kursų orga
nizavimo. Davės net sąįfo adresą 
ir telefono numerį,' laukiau 
kokio nors atgarsio. Tiesioginio 
atgarsio, liečiančio^ šią sritį, 
nesulaukiau, išskyrus gandelį, 
kad doktorantė D. Račiūnai-
tė-Norvilienė planuoja atsikelti 
j New Yorką ir tada ką nors 
panašaus ^pradėti organizuoti. 
Tai ir viskas. . 

Tiesą pasakius. į mano 
straipsnius buvo atsiliepta, bet 
ne organizaciniu reikalu, 6 visai j 
kitokiu, pirmiausiai parašė 
man laiš Otelį teisininkas ir 
Korikas Marijus 

iurnalą ir užmokėti už prenu
meratą, bet biblioteka nepri
ėmusi. Teisinęsi, kad jiems bus 
sunku tą žurnalą koedifikuoti ir 
kataloguoti ir dar pasakę, kas 
jį skaitysiąs. 

Dabar Elzbieta sutiko pamė
ginti knygą perduoti ne tiesiog 
bibliotekai, bet per bibliotekos 
vedėją dr. John Cohn. Ji krei
pėsi į jį raštu, parašydama tokį 
laišką: 

.Antanas Masionis, naujas fa
kulteto narys, paprašė mane 
perduoti jums pridedamą 
knygą, būtent „Soviet Genocide 
in Lithuąnia"' kaip dovaną 
County €Wlege bibliotekai. P. 
Masionis dėsto vakarais litu-

Jtikos dalykus, kurie įeina į 
fommunity Service Programs". 

.Praėjusį semestrą vienas 
lanistinės klasės lankytojas 
įdrius White paprašė mane 
siūlyti County College of 

Morris bibliotekai Lituanus 
žurnalą, kurio prenumeratą jis 
pats pasižadėjo apmokėti. Šis 
žurnalas rašo meno, mokslo ir 
kitais klausimais, liečiančiais 
Pabaltijo kraštus ir jų gyvento
jus. P. White ir aš kartu su 30 
lituanistinės klasės klausytojų 
fi- su 70 Šiaurės New Jersey 
Amerikos lietuvių klubo narių 
(klubas kaip tik išaugo iš Coun
ty College of Morris lituanis
tinės klasės), esame labai 

(sivylę, kad šis pasiūlymas 
'o nepriimtas, nes mes visi 

norime turėti galimybę 
Blynas iš* fMtoit»udeti lietuviu literatūra, 

ClevelafluVUr atsiuntė savo *l t t*parūpinta pačios kolegi-
knygą ..LMtvos' senovės pali- ff- J*SU informacijai aš dar pri-
kimas*". i įžkelyje parašė, gal M u <*u egzempliorius žurnalo 
aš jo surinktomis žiniomis ga l^ ' Lituanus, kuriuos prašau man 

gražinti". 
„Prašau man pranešti, ar bus 

kokių problemų priimti šią nau
jausią dovaną". 

Bibliotekos vedėjas dr. J. 
Cohn šitaip atsakė Elzbietai į 
jos laišką: 

„Labai ačiū už prisiuntimą 
man knygos „Soviet Genocide 
inLithuania". Mes įjungsime ją 

Mokslo ir tyrimų centro 
inį. Prašau perduoti mano 

ėka prof. Masioniui'*. 
F ' ^ a s liečia Lituanus. mes 

šias pasinaudoti šarvo lituanišl 
tiko.- kursuose. Antras at
siliepimas buvo iš St. Peters-
burg. Floridos, iš Romo Kalan
tos šaulių kuopos. Tai kuopai 
priklausąs K. Urbšaitis pa
skambino man. užklausdamas, 
ar aš nenorėčiau gauti savo 
kursų reikalams J. Pajaujo - Ja-
vio anglų kalba parašytos 
knygos ,^Sdriet Genocide i n 
Lithuanic'U Ša»lių kuopa-
nupirkusikfs knjjfeos net 56 
egzempliorius ii jie jų dar turi. 

m.LH 

jį. 
Jie dalina tą knygą amerikiečių priimsime jūsų naujos prenu-

I l 

bibliotekoms ir žymesniems 
amerikiečiams. Sutarėm, kad jis 
man atsiųs 3 egzempliorius 
'vėliau paprašiau dar dviejų). 
Gavęs tas knygas, planavau jas 
taip paskirstyti: vieną duoti dr. 
W. Huber, County College Com-
munity Service Programs direk
toriui, kitą kolegijos bibliotekai, 
su trečia padaryti pradžią klubo 
bibliotekai, o dar kitas dvi 
palikti klubo valdybos dispozi
cijoje, kad panaudotų, kur rei
kės, žymesniems kolegijos asme
nims, miesto bibliotekai ar kur 
kitur. 

Romo Kalantom kuopos šauliai 
su šita kltygų dovana čia mūsų 
minimoje kolegijoje padare 
nepaprastą dalyką. Šauliai yra 
kovoję su ginklu už Lietuvos 
laisvę, o su šia knygų dovana 
mūsų Amerikos lietuvių klubui 
jie netiesiogiai padėjo klubui 
irgi šį tą išsikovoti. 

Buvo*tji* i&įtpastei 
damas t » knyjpw, paptSšfau' 
Elzfcpttą toena knygą perduoti 
kolegijos fibliotetan. ji djhftakė. 
pabandyšanti. jei priims. Man 
buvo keista, kaip gali nepriimti 
rimtos kaygos. duodamos bib
liotekai iiž dyką. Tada ji man 
papasakoję, k |d klubo iždinin- i* 
kas Andrius ^Vaičiulis-VV'hite ; 
buvo pritS tai pfsiūles biblio
tekai U ^ K A U iiLiUn-anusT i 

f* .. į -*• 
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meratos dovaną, ir žurnalas bus 
gaunamas periodikos skyriuje. 
Prašom siųsti naujus numerius 
į „Penodicals — LRC". Ačiū". 

Taigi Elzbieta laimėjo ir 
pralaužė duris lietuviškai li
teratūrai į kolegijos biblioteka 
Ir čia pagalba atėjo iš Romo Ka
lantos šaulių kuopos. Jei ne jų 

Tarptautiniuose studentų pietuose. Iš kairės: 
Tamuiaitytė-D'Andriole ir jos vyras Frank. 

A. Masionis, Elzbieta 

prisiųstos knygos, būtų buvę ap
siprasta su neigiamu atsakymu 
ir vargu dar kada nors būtų 
buvę bandyta iš naujo „įsi
laužti" į tą biblioteką su naujom 
lietuviškom knygom. 

Čia verta paminėti dar vieną 
klubo ir lituanistinės klasės 
aktyvesnį pasirodymą kolegijos 
gyvenime. Kolegijoje veikiąs 
Tarptautinis studentų klubas 
jau 24-ri metai rengia tarptau
tinius pietus. Iš kitų kraštų 
atvykę studentai prašomi pasi
rodyti su savo tautiškais val
giais ir kokia nors programėle, 
o jų šioje kolegijoje yra net iš 32 
kraštų. Šiais metais patį pirmąjį 
kartą pasirodė ir lietuviai — 
vakarinių lituanistikos kursų 
klausytojai. Visų studentų buvo 
sunešta įvairiausių valgių ir jų 
ragauti susirinko apie 250 
žmonių: profesoriai, studentai ir 
jų draugai. Sus i r inkus ius 
pasveikino kolegijos rektorius ir 
vienas profesorius, kuris buvo 
atsakingas už tą renginį, paskui 
buvo vaišintasi. Po vaišių buvo 
programėlė, kurioje dalyvavo 
tik lietuvių, graikų, ukrainiečių 
ir kiniečių atstovai. Graikų 
vyrai studentai pašoko apie du 

šokius vieni, paskui prie jų 
prisijungė dar pora merginų. 
Šoko su paprastais drabužiais ir 
be muzikos. Vienas ukrainietis 
paskambino apie trejetą dalykų 
ant bandūros, o kinietė mergai
tė — porą dalykėlių ant kaž
kokio savo tautinio styginio 
instrumento. Na, o lietuvių 
grupei (iš viso dalyvavo 10 
žmonių) teko man pačiam atsto
vauti. Elzbieta prašė mane bū
tinai padainuoti jiems labai 
patikusią dainą, kurią juos 
mokiau klasėje, būtent, ,„Daug, 
daug dainelių, mieloji sese, tau 
padainuoti seniai žadu..." Ir 
turėjau dainuoti, nors buvau tą 
vakarą šiek tiek užkimęs. Beje, 
prieš programą buvo įneštos 
vėliavos programoje vienokiu ar 
kitokiu būdu dalyvaujančių 
studentų kraštų. Su JAV vėlia
va jų buvo iš viso 17. 

Nors l ietuviai dalyvavo 
pirmąjį kartą, bet jie pasirodė 
geriausiai, nes kitų kraštų stu
dentai atėjo tik su maistu, o lie
tuviai surengė ta proga dar ir 
parodėlę, išstatydami didžiulės 
s tuden tų kavinės priekyje 
juostų, lėlių, medžio drožinių, 
žemėlapių, knygų, albumų ir 

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 i Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuot ' tvarkomos 
mūsų keliones, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista o;;, snizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 matų 15 dienų keliones [ Lietuvą: 
1 . Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d . 

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

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

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

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

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

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

fsš\ midlond FedGfcil 
WMĖmat Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

*• 
t 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2657 WEST69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598 -9400 

i i • 

BĖK t=I 
LENDER 
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apie 30 lituanistikos klasės 
klausytojo ir klubo nario Jurgio 
Degučio gražiai išmargintų 
velykinių margučių. Šitą 
parodėlę paminėjo ir kolegijos 
studentų, laikraštis „Young-
town Edition", daugiausia vie
tos skirdamas lietuviams. Be to, 
laikraštis dar paminėjo, kad 
lietuviai buvo užėmę visą didelį 
stalą ir, kad jų moterys buvo 
pasirėdžiusios tautiniais rūbais. 

Jeigu nuo didumo pareitų, 
karvė zuikį pagautų. 

Anonimas 

Sakydamas kitam teisybę, 
turėk vieną koją balno kilpoje. 

Turkų priežodis 

VYAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE - 581-4111 

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

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS. Inc. 
Bu'lders & Remodeling 

• Porches & Decks 
• A'uT'nurr S'd ng K Trim 
• Masonry 
• Add'''0ns 

• Floor & Wall Tile 
• Kitchen S Baths 

• Bec Rooms 
•Insurance Peoairs 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

• ^ 
RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

J I * * * KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOHE TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

Rehublic 
Reąlty, Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ! 

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

499-2912 857-7187 

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 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR RENT 

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

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

2 banquet hails, 50-600 people, fcr wed-
dings, christenmgs. showers and cther oc-
casions Lithuaman & American cuisine 
Low prices Free wedd>r.g cake: big park-
ing lot. Information 599-2500. 

Išnuomojamas 5 kamb. (2 mieg.) 
butas II a. Marquette Parko apyl. 
Suaugusiems. 

Skambinti 7 3 7 - 2 7 9 5 

Išnuomojamas rūsyje butukas. 
Pigiai. Galima naudoti skalbiamą 
mašiną S k a m b i n t i p o 6 v .v . 
7 7 8 - 8 6 4 2 . 

H E L P VVANTED 

Ieškomas meistras galintis už žemą 
kainą pataisyti elektrą, vamzdžius ir 
vidaus įrengimus. Turi turėti savo 
įrankius. Mokėti šiek tiek angliškai. 
Skamb. 450-0305 arba 333-0906 

IEŠKO 

Stasio T a m k e n s , anksčiau 
gyvenusio 6919 So. Rockvvell, 
Chicago, IL 60629, ieško dėdės duktė 
Marija Šliužinskienė, Alytus, 234580, 
Miklusėnų 33-27, Lithuąnia. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V 2 W e s t 9 5 t h Stret 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

9*** KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Namas apžiūrėjimui sekmad. gegužės 
15 d. 1-4 v. p.p. 7259 S. Troy. Naujas, 
mūrinis: 7 dideli kamb.: 3 didžiuliai mieg . 
virtuvėje medžio sp'nteiės: ištisas rūsys: 
gražus garažas: naujas stogas, šild sis
tema ir kilimai: aluminio ..trim"; puikiai 
išlaikytas, labai švarus Skubėkite! 

Namas apžiūrėjimui sekmadienį, 
gegužės 22 d. 1-4 p.p. 6110 S. Major. 
5V2 kamb. mūras; 3 gražūs mieg kamb.: 
1 % moderni prausykla. Delux medžio spin
telės virtuvėje; gražiai įrengtas rūsys, cent-
raiinis šaldymas; aluminio ,.trim*', 2'/2 au
to garažas su autom, atidarymu: puikiai 
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar! 

Namas apžiūrėjmui sekmadienį, ge
gužės 22 d. 1-4 p.p. 3607 W. 58th PI. 
3 mieg mūras, tik 4 netų. genau negu 
naujas 20 pėdų virtuvė su daugybe 
ąžuolinių spintelių: 13,<i prausyklos, ištisas 
rūsys, didelis baseinas: centralinis 
šaldymas: daug Įvairių priedu, puikus 
pirkinys Apžiūrėkite dabar1 

No. 202 — 72 * Kedzie. Tik $55.900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.: 
gražaus medžio spintelės virtuvėje: 1% 
prausyklos; ištisas rūsys, aluminio ..trim "; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald ir 
elektra. Puikus pirkinys: gerai išlaikytas 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI' 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

r MCKEY & POAGUE 
HftAc E S T A T C SA»f> •». 

MiO ioutn Nt*m AOM 

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. 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuaman Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

•ROMIUS KVIKITS 

Kaišiadorių vyskupija 

lll.n.. j'.yvrnloi.i: ^.ir pruW.i Si ."*4 \.iK|i|,.- mok,-i'u> 



Laiškas 
P. PEČIULAIČIO 

IŠVYKIMO REIKALAI 
„Draugo" gegužės 4 d. laido

je buvo išspausdintas Aurelijos 
Balašaitienės straipsnis „Konk
retūs veiklos pavyzdžiai". Supa
žindinusi skaitytojus su ABC ži
nių metu pagerbtu Emory uni
versiteto 23 metų studentu, iš 
sovietiškų nasrų išplėšusio 
žydų ,,refusnikų" šeimą, 
straipsnio autorė klausia : 
„Kodėl to negalime padaryti 
mes, turėdami ne vien indivi
dus, bet skambiais šūkiais apsi
šarvavusias organizacijas ir as
menis, turinčius atsakingas pa
reigas tiek mokslo, tiek politi
nėse institucijose". Savo 
argumentui sutvirtinti autorė 
mini neseniai iš Lietuvos atvy
kusią ir Clevelande apsigyvenu
sią Algirdo Perednės šeimą, 
kurio žmonos brolis Pečiulaitis, 
turįs Amerikos pasą ir buvęs 
partizanas, laisvės kovotojas, 
negali gauti leidimo išvykti į 
JAV-es. A. Balašaitienės tei
gimu, Perednės „sielojasi, 
rūpinasi ir stipriai pergyvena 
Pečiulaičio sunkią padėtį, bet 
niekas jiems nepagelbsti ir 
neorganizuoja jokio judėjimo, 
kad ir Lietuvos ,refusnikai' 
būtų išleisti..." 

Prieš duriant piršu į organiza
cijas, žurnalistei vertėjo bent 
savam Clevelande faktus pasi
tikrinti. JAV LB krašto valdy
bos bylose yra pluoštas jos vice-
pirm. dr. Viktoro Stankaus ra
šytų laiškų kaip tik Povilo Pe
čiulaičio iš Lietuvos į JAV-es 
išvykimo reikalu. Rašyti jie 
prez. R. Reaganui, valstybės 
sekretoriui G. Shultzui, Baltųjų 
rūmų pareigūnui Linui Koje
liui, kongr. E. F. Feighan, Pe
čiulaičio reikalu su išskirtinu 
pasiaukojimu besirūpinančiu. 
Yra bylose ir clevelandietės Gai
lės Klimaitės Ohio Helsinkio ta
rybos vardu paruošto pareiški
mo spaudai, kuriame minima ir 
P. Pečiulaičio pavardė. Nepanei
giant A. Perednės šeimos 
pastangų, yra ir kitų asmenų 
bei organizacijų P. Pečiulaičiu 
besirūpinančių. Prieš keletą 
savaičių JAV-ių ambasadoje 
Maskvoje įvykęs valstybės sek
retoriaus G. Shultz susitikimas 
su Pečiulaičiu rodo, kad jo 
išvykos į JAV-es byla tebėra 
gyva. 

Susidaro įspūdis, kad vis dau-
gau ir daugiau mūsų žurnalis
tų savo paskirtimi nelaiko vi
suomenės informavimą. Vie
toje rinkę žinias ir jas spaudoje 
pristatę, jie ryžtasi demonstruo
ti savo išmintį, kitus puldami ir 
tariamas neigiamybes spaudoje 
keldami. Daugeliu atvejų 
rašoma faktų nepasitikrinus, 
nei nebandant sužinoti, kodėl 
tuo ar kitu klausimu ėjimai 
buvo vienaip ar kitaip padaryti. 
Kritikuojami,dirbančiųjų spren
dimai, neslepiant tur imos 
antipatijos bei asmeninių in
teresų. Argi su Jack Anderson 
pobūdžio žurnalizmu mums 
pakeliui? Kodėl straipsniuose 
neduoti vaižgantiškos nuotai
kos, pagiriančios asmenį, 
instituciją, iškeliančios kas ge-

A.tA. 

St. Petersburgo, Fla., lietuvių moterų vienetas, akompanuojamas vadovės 
Ditkuvienės, dainuoja Motinos dienos minėjime gegužės 8 d. 

Nuotr. Clemente Dėdela 

VERONIKA JASIUKAITIENĖ 
Gyveno Las Vegas, Nevada. 
Mirė 1988 m. gegužės 20 d., sulaukusi gilios 

senatvės. 
Velionė paliko sūnų Eriką, marčią Gražiną ir 

anūkus, Rūtą ir Paul Jasiukaičius. 
Kūnas bus parvežtas į Čikagą ir palaidotas Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdęs sūnus su šeima. 

ra ir kilnu? Kiek būtų paskati
nimo, jei A. Balašaitienė savo 
straipsnyje būtų pastebėjusi ir 
kitų pastangas P. Pečiulaičio 
re ika lu , vietoje špilkavusi 
„...skambiais šūkiais apsišarva
vusias organizacijas ir asme
nis...". Savo straipsnyje liesda
ma artimo globos darbą galėjo 

pastebėti Lietuvos dukterų 
draugiją ir JAV LB Socialinių 
reikalų tarybą vykdančias pa
siaukojimo kupinus darbus. Su
tinku, kad tokie straipsniai 
lengvai nesirašo. Teks senus 
laikraščius pavartyti ir telefonu 
pasiskambinti, tačiau naudos 
būtų dešimteriopos. 

Algimantas S. Gečys 

P A D Ė K A 
A.fA. 

Pulk. Įeit. JONAS ŠVEDAS 
Mūsų mylimas Tėvelis ir Senelis mirė š.m. balandžio 10 

d. Šv. Kryžiaus ligoninėje Chicagoje ir balandžio 14 d. palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia mylimos žmonos 
mirusios prieš 10 mėnesių. 

Dideliame skausme likusieji a.a. Jono šeimos nariai 
dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems su
teikusiems velioniui paskutinį patarnavimą ir palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, 
laiškais, spaudoje, už šv. Mišių ir maldų aukas, gėles ir aukas 
Tautos Fondui. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. B. Rutkauskui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje, paguodžiantį pa
mokslą ir apeigas kapinėse. 

Labai ačiū kun. T. Pelton, kun. J . Borevičiui, kun. V. Gu
tauskui ir kun. P. Dauginčiui už maldas ir aplankymą 
koplyčioje. 

Esame dėkingi operos solistui Algirdui Braziui už jautrų 
giedojimą šv. Mišių metu ir poniai Kutz už palydą vargonais. 

Mūsų nuoširdi padėka ramovėnams, sav.-kūrėjams ir jūrų 
šauliams už atsiuntimą vėliavos ir už garbės sargybą prie 
karsto. Dėkojame ramovėnui kpt. A. Juškevičiui už atsisvei
kinimo pravedimą ir užuojautos žodžius tarusiems mjr. J. 
Vilučiui. E. Vengianskiui, J. Mikuliui, inž. G. Lazauskui, dr. 
P. Budininkui, A. Repšienei. A. Skopui ir J. Dekeriui. 

Taip pat dėkojame ramovėnų, sav.-kūrėjų ir jūrų šaulių 
atstovams už karsto nešimą. 

Širdingai dėkojame laidotuvių direktorei Sally Butkus už 
rūpestingą patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū! 

Giliai nuliūdusios dukterys: Danutė, Aldona ir Zita su 
šeimomis. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

DR. ADELĖ TRAKIENĖ 
Mūsų mylima Motina mirė 1988 m. gegužės 8 d. ir buvo 

palaidota gegužės 11d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chica
goje. 

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

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Hansui Dumpiui ir kun. 
Jonui Josupaičiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas užjos 
sielą ir palydėjo velionę į kapus. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo Bažnyčiai. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė toje 
liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems, kurie aukojo Vysk. Anso Trakio Fon
dui. Dėkojame TĖVIŠKĖS parapijos chorui už gražų 
giedojimą. 

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

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Stepo
nui Lack ir Sūnums už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Martynas Trakis su šeima 

P A D Ė K A 
A. a. ANTANUI KAZLUI, gyv. Brighton Parko 

apylinkėje, staiga mirus, visiems atsisveikinusiems su 
velioniu nuoširdi šeimos padėka. 

Dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, šv. 
Mišias, už palydėjmą į Šv. Kazimiero kapines. 

Padėka sol. Algirdui Braziui už gražų giedojimą šv. Mišių 
metu, karsto nešėjams, giminėms ir draugams už gėles, tele
gramas ir aukas šv. Mišioms. 

Ypatingas ačiū Gaidas-Daimid laidotuvių įstaigai už 
tvarkingą, rūpestingą ir malonų patarnavimą, palydint a.a. 
Antaną Kazlą į amžino poilsio vietą. 

Nuliūdę: žmona, dukra Lydija, sūnūs Raimundas ir 
Saulius. 

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 
art imuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. B o x 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

A.tA. 
MALVINAI RUDAITIENEI 

mirus, jos dukras ROMĄ DEGESIENE, MALVINĄ 
ŠVARCIENE, jų šeimas ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

Ona Pavilčienė 
Aldona ir Vytautas Taurai 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOOR TOUK OEPART 
NO. COST USA 

U-M2 81.975.00 JUNC14 

U-883 J I 97500 JULY12 JUtV 13 JUtY 15 JUCY 25 

APRIVE MOSCOW 
MOSCO* VILNIUS 

JUN€ 15 JUN€ 17 

VILNIUS 
MOSCOW 
HELSINKI 

JUNC27 
NCWYO«K ITINERARY 
JUNE 28 2 Nigfrtt Mo»cow. 10 l*gWs Vilr*«*. 1 N.gt-t 

AILY 28 2 lįgm Mo»co*». 10 l*gKts Vrtrous. 1 NigM Me»»o*i 

U-—4 81.97500 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST 29 AUGUST 30 2 Ntgfttt Mo»cow, 10 mgm» Vitana. 1 N*m H * * * * , 
U " * * ' *197SŪ0 S6PT 08 SEPT 07 S€PT 09 SEPT 19 SEPT 20 USĖSSSStSSSSSSS^lSSSSS. 

GERA ŽINIA... 
Jei norite pasikviesti gimines i i Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias iaikas. 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 
AOįve iONOF T O L L F R E E 

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC. 
501 Fifth Avenue. New York. N.Y 10017 • (212)972-0200 1-800-*35-6688 

A.tA. 
PETRUI MAŽEIKAI 

mirus, jo žmoną BRONĘ), brolį JURGĮ ir artimuosius 
liūdesio valandoje užjaučiame ir reiškiame gilia 
užuojautą. 

Janina ir Mečys Rumbaičiai 

Š.m. gegužės mėn. 11d. St. Petersburge (Florida) 
savo žemiškąją kelionę užbaigė kooperatininkas, buv. 
Pienocentro direktorius 

A.tA. 
ANTANAS REVENTAS 

jo žmonai BRONEI, sūnums ALGIRDUI, NARIMAN
TUI, GEDIMINUI ir visiems giminėms ir artimie
siems reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge 
dalinamės liūdesiu ir skausmu. 

Juoze ir Jonas Daugėlai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės mėn. 21 d 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Sol. ELENA VALUŠYTĖ 
RŪKŠTELIENĖ 

Mūsų mylima Žmona, Mamytė ir Močiutė mirė 1988 m. 
balandžio mėn. 20 d. St. Petersburge, Floridoje. Palaidota 
Memorial Parį Mausoleum, St. Petersburge. 

Širdingai dėkojame draugams, giminėms ir pažįstamiems, 
kurie atvyko atsisveikinti su mūsų brangia a.a. Elenyte. 

Giliausia padėka A. Šukiui už taip gerai suorganizuota 
ir puikiai pravestą atsisveikinimą. Dėkojame visiems 
organizacijų atstovams už jautrius žodžius, ypač šauliams už 
budėjimą koplyčioje, karsto nešimą ir velionės palydėjimą j 
kapines. 

Ačiū klebonui Zakarui už rožančiaus maldą koplyčioje, 
gedulingas šv. Mišias ir maldas kapinėse. Ačiū visiems atsi
lankiusiems velionės paminėjime, šv. Mišiose ir amžino poilsio 
vietoje. 

Ypatingai nuoširdžią padėką reiškiame visiems, lankiu
siems a.a. Elenytę ligoninėj ir slaugymo namuose. Nepamirš
dami velionės sunkioje ligoje, suteikėte jai džiaugsmo. 

Giliausia padėka už aukas šv. Mišioms ir Fondams, už 
gėles, užuojautos žodžius raštu ir spaudoje. Ačiū radijo valan
dėlės pravedėjams už mirties pranešimą ir visiems mus užjau-
tusiems ir parodžiusiems tiek širdies sielvarto valandose. 

Prašome nepamiršti a.a. Elenytės savo maldose. 
Dar kartą visiems širdingas ačiū. 

Nuliūdę: vyras Antanas, dukros Raminta ir Eglė, 
sūnus Saulius i r šeimos. 

A.tA. 
STEFAI SAVICKIENEI-ČIŽIKAITEI 
Lietuvoje mirus, jos seseris, gyv. Čikagoje, BRONE, 
LIOLE ir JADVYGĄ GRUODIENE bei visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Adomas, Regina ir Algimantas Vaitkevičiai 
Pranas, Daiva ir Alina Meilės 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd . - Te l . 430-5700 

1 
1 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 

- 652-1003 
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x Poezi jos d ienos bus 
penktadienį, gegužės 27 d. 7:30 
v.v., antrakaimiečiai skaitys iš
traukas iš lietuvių humoristinės 
poezijos. Šeštadienį, gegužės 28 
d., 8 v.v. poetas Henrikas Nagys 
paskaitys savo kūrybos, taip pat 
ištraukas iš kantatos libreto 
„Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva". Poezijos dienų festivalis 
vyks Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visi prašomi pasidžiaugti 
šia neeiline švente. 

x „Margučio" rengiamas 
sol. Gintarės Jautakaitės kon
certas bus šį sekmadienį 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami ,.Margučio" raštinėje 
ir Gifts International parduo
tuvėje. Sekmadienį bilietų kasa 
Jaunimo centre pradės veikti 1 
vai. p.p. Koncertas prasidės 
punktualiai. Prašoma nevėluo
ti. Sekmadienį Jaunimo centro 
kasoje bus galima įsigyti sol. 
Gintarės Jautakaitės įdainuotą 
ir ,,Northsound" išleistą kasetę 
„Dobilo širdy". Po koncerto 
kavinėje bus bendros vaišės. 
Visi kviečiami. 

x Rūta (Končiūtė) ir Ed
mondas Salikliai, gyvenantys 
Madison. Wisc.. gegužės 2 d. 
susilaukė dukrelės Inos Marijos. 
Naujagime džiaugiasi ne tik tė
veliai, bet ir sesutė Sigita ir jos 
seneliai Vacys ir Marytė Salik
liai ir Juozas ir Giedrė Končiai 
bei tetos Danutė Saliklytė ir 
Marytė Končiūtė. 

x Ona Bartkus, Bronė Re-
peikienė, Chicago, 111., lankės 
„Draugo" administracijoje ir už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
įteikė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Gegužės 25 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. „Seklyčioje" 
naujai diplomuota daktarė Vili
ja Kerelytė duos paskaitą „Su
pažindinimas su chiroprak-
tika". Visi kviečiami sužinoti 
daugiau apie naują medicinos 
šaką! 

fak) 
x Sekmadienį, gegužės 29 

d. 8 v.v. ir pirmadienį , 
gegužės 30 d. 6 v.v. Jaunimo 
centre Vilniaus Jaunimo Teatro 
aktoriai vaidins ištraukas iš J. 
Marcinkevičiaus dramos „Dau
kantas" ir iš kt. lietuviškų pje
sių. Bilietai į šiuos renginius 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
tel.: 471-1424. 

(sk) 

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

(sk) 

x Į Tautinių Šokių šventę 
organizuojamas autobusas. 
Baliaus bilietai, nakvynė ir 
kelionė labai prieinama kaina. 
Paskutinė registracijos diena 
birželio 14. Rezervacijai skam
binti A Palukaitienei 471-0811. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau. 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago. 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE,MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arbo 
636-6169. 

(sk.) 

x Sol. Laima Stepaitienė 
giedos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Marijos garbei skir
tos giesmių valandos metu 
antradienį, gegužės 31 d„ po 7 
v.v. gegužinių pamaldų. Pa
rapijos choras praves giesmes, į 
kurias kviečiami visi įsijungti, 
garbinant Mariją. 

x Mirusių prisiminimas ir 
kapų puošimo diena bus ge
gužės 30 d. Šv. Mišias, kurias 
koncelebruos kun. Viktoras 
Rimšelis ir kun. Jonas Kuzins-
kas, bus 10:30 vai. Kun. V. Rim
šelis pasakys ir pamokslą. Daly
vaus Kolumbo vyčiai, Dariaus 
ir Girėno postas, lietuviai 
šauliai Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių rengiamose iškilmėse. 

x Danutė Baltutienė, Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkė, šių 
metų birželio 25 d. Kultūros 
kongreso svarstybose „Šeima — 
lietuviškumo stiprybė" atsto
vaus suaugusius vaikus 
turinčiai šeimai. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti į 
svarstybas. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės Moterų sekstetas, 
vadovaujamas muz. J. Sodaičio 
atliks meninę programos dalį 
siaubingų birželinių įvykių 
sukakties minėjme, kurį rengia 
Altos Cicero skyrius birželio 5 
d. 10:30 vai. Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje ir salėje Cicero. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. 

x Demonstracija, jungiantis 
su pavergtaisiais ok. Lietuvoje, 
bus mieste prie Buckingham 
fontano šį sekmadienį, gegužės 
22 d.. 12 vai. dienos. Autobusas 
išvažiuoja ir nuo Seklyčios 11:30 
vai. ryto. Prašoma greitai re
gistruotis Lietuvių socialinių 
reikalų tarybos raštinėje, 2711 
W. 71 St., tel. 476-2655. 

x Jaunučio Puodžiūno ba
leto studijos pasirodymas 
įvyks birželio mėn. 4 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. Programoje 
baletas „Pelenė", muz. Prokof
jevo. Bilietai gaunami prie 
įėjimo. Kviečiame visus atsi
lankyti. 

(sk) 

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

(sk.) 

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

(sk ) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(sk.) 

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

(sk.) 

x Ses. Igne, Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno Putname pa
grindinio namo vyresnioji, skai
tys paskaitą seselių rėmėjų me
tiniame susirinkime birželio 5 
d. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje po 8 vai. šv. Mišių 
parapijos bažnyčioje. Nariai, 
svečiai ir visi, kurie domisi sese
lių ir jų rėmėjų veikla, kvie
čiami dalyvauti. 

x Union Pier Lietuvių 
draugijos pavasarinis narių 
susirinkimas, kuriame trumpa 
programa bus ir Lietuvė motina 
pagerbta, šaukiamas gegužės 21 
d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Union 
Pier Gintaro vasarvietės rąstų 
namelio patalpose. Po susi
rinkimo — bendri susirinkimo 
dalyvių užkandžiai. Kviečiami 
visi draugijos nariai dalyvauti. 

x DeAndreis seminarijoj 
Lemonte gegužės 18 dieną įvyko 
pasaulio lietuvių misijos centro 
įkūrimo iniciatorių posėdis. 
Posėdį atidarė ir jam pirmi
ninkavo valdybos pirmininkas 
advokatas Rimas Domanskis. 
Buvo apsvarstyt i pastato 
pirkimo, išlaikymo, aukų 
rinkimo, lietuvių misijos ir kiti 
įvairūs reikalai. Valdybos iždi
ninkas Alvydas Jonikas pra
nešė, kad jau yra suaukota 
90,500 dolerių pastato ir 15 
akrų žemės pirkimui. Pranešė 
apie sutarties pasirašymą, aukų 
rinkimą. Posėdyje dalyvavo ir 
svečių, kurie atidžiai stebėjo po
sėdžio eigą, dalyvavo diskusijose 
ir pateikė savo patarimus. 

x Gražina ir James Liau-
taud paaukoję 2000 dol., dr. J. 
ir A. Kazickai 1000 dol.. dr. P. ir 
A. Sutkai 600 dol. ir daktarai V. 
ir J. Dubinskai paaukoję 550 dol. 
Tai yra didieji lietuviškų įvykių 
vykstančių Kanadoje, mecena
tai. Jungtinis finansų komitetas 
jiems dėkoja ir laukia daugiau 
mecenatų pasekti šių dosnių 
žmonių pėdomis. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
gegužės 20 d. laidoje klaidingai 
parašyta, kas per radijo „Žemė 
L " kalbės apie biržą ir 
investavimus. Iš tikrųjų kalbės 
Albinas Kurkulis. 

x Romualdo Požerskio, 
žymaus fotografijos menininko, 
paroda bus Čiurlionio galerijoje 
nuo birželio 3 iki 12 dienos. 
Parodą rengia galerija. 

x Dėmesio turintiems gi
minių Lietuvoje! Birželio 13 d. 
vėl važiuoju į Lietuvą. Tarpi
ninkauju nebrangiai auto
mobilių, įvairių prekių pirkime 
ir paminklų pastatyme artimie
siems. Šiuo metu parūpinu 
stereo ir video aparatūrą 
tinkamą Lietuvoje. Siunčiu 
kargo. Skambinkite rytais 7-9 
vai., vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. Rašyki
te: Romas Pūkštys, 9040 S. 
Roberts, Hickory Hills, 111. 
60457. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk.) 

x Finansinė įstaiga ieško 
tarnautojo įvairiems raštinės 
darbams ir finansinėms trans
akcijoms. Prašoma atsiliepti 
paštu su resume ar laišku: P.O. 
Box 29130. Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau praneša, kad jų ekskur
sijų dalyviai turės galimybę 
ekskursijos metu gyventi 
Kaune arba Palangoje. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk.) 
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Vysk. Vincentas Brizgys priima iš „Lietuvos bažnyčių" knygų autoriaus Br. 
Kviklio žymenį, kaip padėką už talką ir auką knygas paruošiant. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
MOKINIAI SVEIKINO 

MAMYTES 

Eilėraščiais, scenos vaiz
deliais, dainelėmis ir pačių 
sukurtomis dovanėlėmis Da
r iaus Girėno l i tuan is t inės 
mokyklos mokiniai gegužės 7 d. 
sveikino savo mamytes tra
diciniame Motinos dienos 
minėjime. 

Mažoji Jaunimo centro salė 
buvo artipilnė mamyčių, močiu
čių, tėvelių ir svečių, susi
rinkusių da lyvau t i šioje 
mokyklos šeimos šventėje. Visi 
atidžiai stebėjo jaunuosius 
„aktorius", o prie scenos susi
būrę priešmokyklinio amžiaus 
broliukai ir sesytės džiaugs
mingai jiems plojo savo mažu
čiais delneliais. Keli jauniau
sieji veržėsi į sceną, bet budrių 
tėvelių buvo sulaikyti nuo ex 
promptu debiuto. 

Minėjimą 11 vai. ryto pradėjo 
mokyklos vedėjas mok. Juozas 
Plačas, įvadin iu žodžiu 
išryškindamas, kas yra mama. 

Programos pranešėjos, 7 sk. 
mokinės J u l y t ė s P lača i tės 
pakviesti, scenoje pirmieji pasi
rodė 1-mo sk. mokiniai su O. B. 
Audronės ei lėraščiu „Tavo 
meilės šilumoje". Visi buvo la
bai laimingi pirmą kartą gyve
nime galėdami naudotis mik
rofonu. Išdidūs buvo jie ir savo 
darbo dovanėlėmis, (su mok. Ir. 
Regienės pagalba paruoštomis), 
kurias skubėjo įteikti savo 
mamytėms. 

2-ro skyriaus mokiniai, moky
tojos Marytės Smi lga i t ės 
išmokyti, vaizdžiai suvaidino 
„Geriausia m a m a " . Ir j ie 
mamytėms įteikė gražias savo 
darbo koplytėles. 

Mok. Jūratės Dovilienės pa
ruošti, 3-čio sk. mokiniai suvai
dino „Pasakyk, mamyte", pagal 
O. B. Audronės eilėraštį. įdo
mios buvo ir jų pačių sukurtos 
vaizdelį pa ryšk inanč ios 
priemonės — grybai, vabzdžiai 
ir kt. Savo mamytėms jie įteikė 
spalvingas popierines gėles. 

Mok. Gailutės Valiulienės 
režisūros gabumai išryškėjo jos 
vadovaujamo 4-to skyriaus 
puikiai atl iktoje eilėraščių 
pynėje „ K a i p ji gali t a ip 
mylėti". 

Mažieji darželinukai, mok. 
Ramintos Saib išmokyti, garsiai 
atlikę (jiems mikrofono dar ne
reikia) . .Tau, m a m y t e " , 
gėlelėmis nešini, tekini nubėgo 
nuo scenos. įteikti jas savo 
mamytėms. 

Viduriniųjų skyrių mokiniai 
smagiai sukosi vėdaro sūkuryje, 
stebimi juos šokti išmokiusios 
mok. Nijolės Pupienės. 

Penktojo sk. mokinės suvai
dino ilgoką 3-jų scenų vaizdelį 
„Mamytės", vaizduojantį šių 
dienų m a m y t e s įvairių 
problemų sprendime. Pagyrimo 
vertos mergaitės išmokusios ir 
gerai atlikusios vaidinimą, o 
taip pat ir jaunas mokytojas 
Sigitas Gūdis, nepraradęs kant
rybės šį vaidinimą repetuojant. 

Mok. Mildos Šatienės paruoš
ti, eilėraščiu montažą gražiai 
deklamavo 6-to sk. mokiniai. 

7-to ir 8 to skyrių mokiniai, 
paruošti mok. J. Plačo, paskaitė 

žymių asmenų pasisakymus 
apie motiną. 

Muz. Faustui Stroliai va
dovaujant, smagiai penkias 
daineles sudainavo mažųjų cho
ras. Vyresnių skyrių mokiniai 
mamytėms sudainavo septynias 
dainas. \ dainavimą jungėsi ir 
minėjime dalyvavę mamytės ir 
tėveliai, daugelis ju mielai pri
simindami, kaip jie. lankydami 
lituanistines mokykla-, tas 
daineles dainavo, diriguojant 
tam pačiam muz. F. Stroliai. 

Programai pasibaigus, visi 
buvo tėvu komiteto vaišinami 
va isvandenia i s , kava ir 
mamyčių suneštais pyragais. 
Malonu buvo pabendrauti dali
nantis mintimis apie mokinių 
gražiai atliktą programą, sklan
džiai koordinuota mokytojų 
Gail. Valiulienės. M. Šatienės ir 
R. Saib, jų kukliai, bei sko
ningai dekoruota scena. Skirs
tant is , kiekvienas mokinys 
įteikė savo mamytei baltą 
ramunės žiedelį, tėvų komiteto 
pastangomis parūpinta. Visi 
šventiškoje nuotaikoje skirstėsi 
į namus, žadėdami vėl susitikti 
gegužės 21 d. ruošiamame iš
kilmingame mokslo metų užbai
gime ir Dariaus Girėno lit. 
mokyklos 25-to gimtadienio 
šventėje. 

IR 
PAVYKĘS LĖŠŲ 

TELKIMO POKYLIS 

Didiesiems renginiams, kurie 
įvyks Toronte ir Hamiltone yra 
reikalingos lėšos, tad jų su
telkimui ir vyko šis renginys. 
Neinant į įvairias smulkmenas, 
tenka paminėti bent tautinių 
šokių grupes, kurios mūsų 
ta lkos ir paramos neiš
vengiamai yra reikalingos. Jau 
yra paskelbta, kad dalyvaus iš 
Suvalkų trikampio Punsko tau
tinių šokių grupė. Šiai grupei 

kadang 
lietuvybės salai, kuri yra 
daužoma ir tvindoma slavišk \ 
bangų. Seinai buvo vienas pa
grindinių lietuvybės švyturių, 
tad mūsų pareiga bent aukomis 
paremti tuos, kurie ten saugo 
lietuvybės žiburėlį. 

Nereikia užmiršti ir Vasario 
16 gimnazijos bei Pietų 
Amerikos kolektyvų. Be mūsų 
paramos jie šokių šventėje daly
vauti negalėtų. Spaudoje plačiai 
buvo rašoma ir didžiuojamasi, 
kaip gražiai pasirodė ir mums 
reprezentavo Vasario 16 gimna
zijos šokėjai Vienoje ir per krikš
čionybės jubiliejaus iškilmes 
Romoje, tad jie nusipelno mūsų 
paramos ir dėkingumo. Mūsų 
paramos laukia Pietų Amerikos 
jaunimas. Jau seniai buvome 
rašę, kad dažnai Pietų Ameri
kos jaunimas negali net auto
busu važiuoti i repeticijas, ka
dangi nėra pinigų. Tai ką be
kalbėti apie atvykimą į šokių 
šventę. O reikia žinoti, kad 
daugeliui šokių šventė gal bus 
žymiausias jų gyvenimo įvykis, 
kuris gali jų kelius pakreipti 
lietuviška linkme. 

Taip pat paramos reikalingi ir 
kiti kolektyvai, ypač kurie iš 
toli atvažiuoja. Iki šiol tebuvo 
kalbama tik apie šokių šventę, 
o reikėtų neužmiršti, kad vyks 
Kultūros kongresas ir PLB 
seimas. Ir šie renginiai rei
kalingi lietuviškos visuomenės 
dėmesio. Kad nebūtų susi
skaldymo, tad pinigų telkimas 
vyksta po viena kepure. Pinigų 
telkimui vadovauja šie trys pri
tyrę rinkėjai - dr. P. Kisielius, 
dr. A. Razma ir inž. St. Jokū-
bauskas. Jiems talkininkauja 
šie komiteto nariai: N. Balzarie-
nė, K. Dočkus. B. Jasaitienė, P. 
Jokūbauskienė, A. Juodvalkis, 
M. Marcinkienė, A. Vadeišienė, 
A. Vaitienė, R. Vaitys ir Fr. 
Zapolis. Šis komitetas ir buvo 
šio renginio šeimininkas. Prisi
rinko pilnutėlė Jaunimo centro 
didžioji salė. Svečiams pasi
šnekučiavus ir susėdus banke
tą pradėjo B. Jasa i t ienė , 
komiteto koordinatorė. Ati
daromąją kalbą pasakė dr. P. 
Kisielius. Pradėjus maistą dėti 
ant stalų, invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Vaišnys. Bevalgant 
buvo pranešta, kad į salę 
atvyksta ok. Lietuvos krepšino 
žvaigždė A. Sabonis. Jis atvyko 
lydimas savo gydytojo Kęst. Vit
kaus. Svečią susirinkusieji pa
gerbė atsistojimu. Jei Jaunimo 
centre dažniau panašūs svečiai 
lankytųsi, tai jame gal daugiau 
ir jaunimo būtų. 

Meninėje dalyje pasirodė šie 
šokių kolektyvai: Žilvitis, Vy
čiai, Grandis ir Spindulys. Pra-

KANADOJE 
— Iš Prisikėlimo parapijos 

bažnyčios palaidoti a.a. Algirdas 
Banelis, 63 metų amžiaus, 
Anelė Vaičiūnienė, 83 m. 
amžiaus, ir Elena Barakauskie-
nė, 35 m. amžiaus. 

— Lietuvių namų kultūrinė 
sekcija Toronte vasario 21 d. 
surengė poezijos vakarą. 
Atidarė V. Kulnys, poetą H. 
Nagį aptarė VI. Šaltmiras. Savo 
poeziją ir vertimus skaitė poetas 
Henrikas Nagys. Meninę dalį 
atliko Toronto konservatorijos 
dėstytoja pianistė Paulauskai-
tė-Kanovičienė ir fleitininkas 
Tomas Regina. Poetui ir kompo
zitoriui A. Stankevičiui buvo 
įteiktos premijos (A. Stankevi
čius dėl kitų įsipareigojimų ne
galėjo atvykti). Abiejų vardu 
padėkojo H. Nagys. 

nešinėjo Edvardas Tuskenis. Į 
sceną buvo iškviesti dalyva
vusieji tautinių šokių moky
tojai. Teisingiau pasakius 
mokytojos. Buvo pravesti 
laimėjimų traukimai. Į susirin
kusius kalbėjo dr. A. Razma, ra
gindamas įsijungti aukomis. 
Atsirado keletas stambesnių 
aukotojų. Aukotojų ir laimėtojų 
pavardės bus paskelbtos 
rengimo komiteto. Ta pačia 
pinigų tema kalbėjo ir St. Jokū-
bauskas. Amerikai paskirta 
kvota 100,000 dol. iš kurių 60% 
jau surinkta. Daug laiko ne
beliko iki didžiųjų renginių, tad 
reikia pasistengti ir likusius 
40% sutelkti. Rašančiojo nuo
mone, lietuviška visuomenė, 
jeigu mato reikalą, atidaro šir
dis ir pinigines. Reikia manyti 
ir tikėtis, kad panašiai bus ir 
šiuo atveju. 

J. Ž. 
MALDOS DIENA 

UŽ LIETUVĄ 

Gegužės 14 d. Šv. Antano pa
rapijoje buvo maldos diena už 
Lietuvą. 12 valandą, pradedant 
šias įspūdingas pamaldas, buvo 
pasiaukojimas Nekalčiausiajai 
Marijos širdžiai, per kurį su 
gražiu pasisekimu giedojo sol. 
Laima Stepaitienė. Prie dr. 
Romos Kuprienės giliai pras
mingai suorganizuotų šv. Mišių 
liturgijos maldingumo prisidėjo 
parapijos choro moterų gie
dojimas, vadovauant Aldonai 
Prapuolenytei. Per pamaldas, 
šalia liturginių skaitinių, Vida 
Kuprytė skaitė itin taikliai pa
rinktus skaitinius iš L.K.B. 
Kronikos. Šv. Mišias koi.jeleb-
ravo kun. dr. Jurgis Šarauskas 
ir kun. Kęstutis Trimakas. 
Pamaldose dalyvavo ir Ameri
kos lietuvių R.K. Moterų 
sąjungos Chicagos apskrities 
narės, kurios tą dieną turėjo 
suvažiavimą. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Religinio meno parodoje !$ kairės: 
Grincevifhis 

Z. Žilevičiene, St. Žilevičius ir Č. 

Nuotr J . Tamulaičio 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 




