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Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
LKP CK Sekretoriui 
L. Šepečiui Telšių vyskupijos ir 

Klaipėdos prelatūros kunigų 

Pareiškimas 
Vilniaus širdis yra jo pilių 

teritorija, visas kalnų ir slėnių 
bei įrengimų kompleksas, kurio 
įvairialypė reikšmė dar tik 
pradedama suvokti. 

Labai svarbus elementas 
tame semantiniame lauke yra 
Plikasis (Trijų kryžių) kalnas. 
Kryžių skulptūros jo viršūnėje 
tradicija siekia jau ketvirtą 
šimtmetį. Pastatyti 1613 m., 
atstatyti 1740 m., kryžiai 
išstovėjo iki 1869 m., kol 
visiškai sunyko. Tačiau caro 
valdžia neleido jų atstatyti. Tai 
buvo padaryta tik 1918 m., 
rūsčiais karo metais. Paminklą 
suprojektavo žemaičių bajoras 
architektas Antanas Vivulskis. 
Kryžių atstatymu, įgyvendi
nant šį projektą, rūpinosi visų 
tautybių vilniečiai. Trys kryžiai 

primindavo Vilniaus gyvento
jams katal ikiško tikėjimo 
pradžią mieste, teikė taikos ir 
ramybės jausmą. Deja, vieną 
1960 m. naktį betoninis Trijų 
kryžių paminklas buvo susprog
dintas. Tuo metu Vilnius neteko 
tokių sakralinių skulptūrų, 
kaip T. Rigio šventųjų figūros 
virš Katedros frontono, prof. K. 
Jelskio skulptūros virš Evange
likų — reformatų bažnyčios ir 
kt. 

Mes reikalaujame, kad Plikojo 
kalno viršūnėje ant išlikusių 
pamatų būtų atstatyta A. 
Vivulskio suprojektuota Trijų 
kryžių skulptūra, kad būtų pa
laikyta ilgametė tradicija ir tas 
kalnas nepavirstų plikuoju 
pilna prasme. 

Pasirašė 50 kunigų. 

Vilniaus universitetui 410 metų 
Vilnius. — Lietuvai Vilniaus 

universitetas buvo reikšmingas 
nuo pat jo įsteigimo pradžios 
XVI amžiuje. Pergamente yra 
išrašytos universiteto steigimo 
ir įvairių teisių suteikimo 
privilegijos, kurios reikšmingos 
Lietuvai ir Europai. Tai buvo 
pirmasis universitetas Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje, pasi
daręs valstybės, mokslo ir 
kultūros centru. Jo steigėjai 
buvo jėzuitai. 

1579 m. balandžio 1 d. Lie
tuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Steponas 
Batoras paskelbė privilegiją, 
kad Vilniaus kolegijai, jėzuitų 
įkurtai 1570 m., suteikiamos 
universiteto teisės. Savo privi
legijoje Steponas Batoras 
neužsiminė, kad prieš metus 
liepos 7 d., panašią privilegiją jis 
jau buvo išdavęs Lvove. Bet jos 
nepasirašė reformatų rėmėjas 
kancleris Mikalojus Radvila Ru
dasis, norėjęs įsteigti Vilniuje 
reformatų universitetą, o be to 
parašo privilegija neturėjo 
galios. Antrosios privilegijos jis 
irgi nesutiko patvirtinti, tad 
antspaudavo vicekancleris Eu
stachijus Valavičius. 

Tarptaut inis pripažinimas 
Kadangi Lietuva buvo kata

likiška valstybė, tai uni
versiteto steigimą turėjo patvir-

t inti popiežius. Tai buvo 
padaryta tų pačių metų spalio 
30 d. Popiežiaus Grigaliaus Xffl 
bulė patvirtino universiteto 
įsteigimą. Kartu tai buvo ir jo 
tarptautinio pripažinimo aktas. 
Pirmiau buvo įsteigti tik du 
fakultetai — filosofijos ir teologi
jos. Tik praėjus 62 metams, 
1641 m. spalio 11d. Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Vladislovo Vazos 
privilegija suteikė universitetui 
kaip ir kituose Europos univer
sitetuose, dėstyti teisės ir 
medicinos mokslus. 

Gražinami archyvai 
Plačiai apie Vilniaus univer

siteto istoriją rašo žurnalas 
„Krantai". Daug istorinės me
džiagos buvo išvežta į Peter
burgą ir Kijevą, kai caras Ni-
kalojus I 1832 m. gegužės 1 d. 
raštu uždarė universitetą dėl 
studentų dalyvavimo 1831 m. 
sukilime. Daug dokumentų yra 
grįžę, tačiau dar daug norima 
susigrąžinti. Kai kas buvo su
grąžinta 1951 m. Kijevo ar
chyvas sugrąžino 103 Vilniaus 
universiteto bylas — ten daug 
profesorių mokslinių darbų, 
traktatų, paskaitų. Stengiamasi 
susigrąžinti kiek galima 
daugiau istorinės medžiagos. 

Vilniuje kovo 31 d. buvo su
rengta mokslinė konferencija, 

Visiems, kurie pasitiki juo 

Gorbačiovas pasisako 
prieš nepriklausomybės 
suteikimą respublikoms 

Gruzinai reikalauja nepriklausomybės iš Sovietų Sąjongos prie vietinės vyriausybės rūmų Tbiliso 
mieste, Gruzijos sostinėje. Plakatai buvo net ir angių kalboje. 

Gruzijos pavasaris 
Tbilisi. — Reuterio praneši

mu, tūkstančiai žmonių užsi
degę žvakes ėjo Gruzijos sosti
nės gatvėmis, kai gruzinai lai
dojo pirmuosius savo 19 žuvusių 
žmonių brutaliuose kareivių 
puolimuose prieš gruzinus. 

Maskva uždraudė užsienio 
žurnalistams vykti į Gruziją, 
tad žinios iš sostinės yra per
duodamos telefonais į Maskvą. 
Žuvusiųjų laidotuvių dieną ka
riuomenės daliniai visur patru
liavo gatvėse. Minios dalyvavo 
laidotuvėse, bet neįvyko jokių 
naujų riaušių. 

Papildomai pranešama apie 
vieną žiaurų įvykį Tbiliso 
gatvėje. Praėjusio sekmadienio 
rytą 43 m. daktarė M. Dzhin-
dzharadze su svo dukterimi da
lyvavo demonstracijoje. Kai ka
reiviai pradėjo su lazdomis 
vaikyti gruzinus iš Lenino 
aikštės, ši daktarė kalbėjosi su 
kita moterimi. Prie jų pribėgęs 
kareivis pradėjo ją mušti per 
galvą, jos dukrai matant. „Ji 
buvo užmušta čia pat vietoje 
savo dukters akivaizdoje", pa
pasakojo artistė Nutza Maeskh-

vili, kuri gyvena toje pačioje 
gatvėje su nužudytos daktarės 
šeima. „Duktė vis tebėra 
sukrėsta ir negali atsigauti nuo 
sadisto veiksmų... atrodo, kad 
kiekvienoje gatvėje yra 
užmuštų... Dabar yra baisu 
išeiti į gatvę, o Tbilisi pavasarį 
yra toks gražus miestas''. 

Maskva esanti nekalta 
Maskvoje apie š t̂vjs smurto 

veiksmus kalbėdamas Užsienio 
ministerijos spaudos vedėjas G. 
Gerasimovas, pasakė, jog Tbilisi 
filmo studijoje iš Maskvos 
atvykęs E. Shevardnadze. kuris 
ten yra jau kelios dienos, pakar
totinai norėjęs išaiškinti, "kas 
įsakė išvaryti žmones iš aikštės. 
Tai padariusi vietinė komunistų 
valdžia ir jie nešą atsakomybę 
už viską. 

New York Times šia proga 
pastebi, jog Sovietų vadovybė 
jau daugiau kaip pusantrų metų 
kovoja su tautybių reikalavi
mais. Gorbačiovas pasakė, kad 
jokios nepriklausomybės ne tik 
Gruzijai, bet ir kitoms res
publikoms negali būti leista 
turėti. 

Reagano administracijos auka 
VVashingtonas. — Po šešių 

liudijimo dienų teisme, pulk. 
Oliver North atrodė pavargęs, 
išsibaigęs. Jo advokatas B. 
Sullivan pasakė, kad tuo yra 
baigtas kaltinamojo O. North 
liudijimas. Iš jo paskutinių pa
sisakymų susidarė vaizdas, kad 
pulkininkas North Irano-Cont-
ras byloje yra Reagano adminis
tracijos auka. 

Kai ketvirtadienį buvo atleis
ti prisiekusieji asmenys iš 
teismo salės, Northo advokatai 
prašė teisėją, kad jiems būtų pa
rodyti dokumentai, kurie rodo, 
kad CIA ir Valstybės departa
mento oficialūs asmenys apgau
dinėjo Kongresą apie slaptai 
teiktą paramą Nikaragvos lais
vės kovotojams. Tai buvusi 
nuolatinė aukštųjų pareigūnų 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir I^enkijos karaliaus Augusto III 
privilegija — pripažinimas Vilniaus universitetui, kuri patvirtina 
tokias pat teises, kaip ir Krokuvos universitetui, su autentišku karaliaus 
parašu ir antspaudu. 

pažyminti Vilniaus u-to 410 
metų sukaktį. Ją pradėjo Uni
versiteto rektorius Jonas Kubi
lius. „Vilniaus universitetas — 
tai pagrindų pagrindas. į kurį 
atsirėmę mes galėsime nepražū
ti", kalbėjo rektorius. Atidaryta 
paroda, kurioje eksponuojami 
per šį dešimtmeti Universitetui 
sugrąžinti turtai, išblaškyti po 
kitas aukštąsias mokyklas. 

politika sulaikyti informacijas 
nuo Kongreso. Taip darė CIA 
direktoriaus asistentas Clair 
George ir Valstybės departa
mento sekretoriaus aistentas 
Elliott Abrams. Bet prokuroras 
buvo priešingas, kad tie 
dokumentai būtų rodomi žiuri 
komisijai. Gynybos advokatai 
taip pat prašė, jog komisijai 
būtų parodytas Saugumo tary
bos kompiuterio raštas, kad tuo
metinis Saugumo tarybos 
viršininkas MacFarlane laišku 
painformavo Kongresą klaidin 
gai. Teisėjas Gesell pasakė, kad 
jis penktadienį (tai buvo vakar ) 
nuspręs, ar galima tuos doku
mentus rodyti žiuri komisijai. 

Iki šiol liudijo 29 prokuroro 
liudininkai ir 16 gynybos pusė? 
liudininkų. Pulk. North kalti
namas už paramą Nikaragvos 
laisvės kovotojams, kai gautą 
pelną iš parduotų ginklų Iranui 
perdavė laisvės kovotojams ir su 
tuo surištais kitais mažesniais 
kaltinimais. 

I rano ir Irako pasienio in
cidentai dažnėja. Abu kraštai 
jau pažeidė paliaubas 1,960 
kartų, praneša Jungtinių Tautų 
stebėtojai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vak- Vokietijos kancleris 
Heimut Kohl perorganizavo 
savo kabinetą, atleisdamas 
Gynybos ministeri ir šešis kitus 
ministerius. 

— Afganistano laisvės kovo
tojai užėmė du svarbius kelius, 
kuriais iš Sovietų Sąjungos 
buvo pristatomas maistas ryti
niame Afganistano sektoriuje. 

— Vienoje, išsiplėtusioje ligo 
nių byloje, rašo austrų „Neue 
Arbeiterzeitung" laikraštis, me
dicinos slaugė W. Wagner prisi
pažino ligoninėje nutraukusi gy
vybę beveik 200 pacientų per 
savo šešis darbo metus toje 
ligoninėje. 

— Sirija atsiprašė Sovietų 
Sąjungą už iššautas raketas į jų 
du laivus Viduržemio jūroje. 
Buvo sužeisti septyni jūrinin
kai, vienas labai sunkiai. Tai 
buvusi padaryta klaida. Sovie
tai aprūpina Siriją raketomis ir 
kitais kovos ginklais. 

— Izraelio Užsienio reikalų 
ministeris B. Netanyahu, kaip 
praneša „Jerusalem Post" dien
raštis, pasakė, jog Sovietų 
Sąjunga išleis emigruoti žydus 
ne tūkstančiais, bet šimtais 
tūkstančių. Izraelis esąs pasi
ruošęs juos priimti. 

— Vengrijos ir Izraelio dip
lomatiniai ryšiai būsią atnau
jinti už trijų mėnesių, pasakė 
buvęs Vengrijos premjeras Jeno 
Fock, vizituodamas Jeruzalę. 
Taip pat būsią atnaujinti diplo
matiniai ryšiai su Lenkija, 
Bulgarija ir Čekoslovakija 

— New Yorke amerikiečiai 
žydai kreipėsi į Pasaulio Žydų 
organizaciją, prašydami, kad 
būtų suruoštas tarptautinis 
žydų protestas popiežiui Jonui 
Pauliui II. kad Bažnyčia neįsa
ko uždaryti moterų vienuolyną, 
kuris yra pastatytas Auschwitze 
ant buvusios koncentracijos 
stovyklos žemes, kur buvo nacių 
žudomi žydai. 

— VVashingtone prez. G. 
Bushas tik dalinai pritarė Izra
elio premjero planui, kai jis 
buvo atvažiavęs į Baltuosius 
rūmus, norėdamas gauti visišką 
pritarimą pravesti rinkimams 
Izraelio priežiūroje. 

— Washingtono Tautinis 
simfoninis orkestras, kurio di
rigentu yra Sovietų Sąjungoje 
gimęs Mstislav Rostropo\ich. 
vyks su koncertais į Maskvą ir 
j Leningradą- Sovietų amb. 
Dubinin pasakė, kad ta proga 
galbūt bus jam sugrąžinta 
sovietu pilietybė. 

M a s k v a . — Prezidentas 
Michailas Gorbačiovas kreipėsi 
j Gruzijos žmones, įsakydamas 
atstatyi taiką. Jis pasakė, jog 
tie, kurie reikalauja nepriklau
somybės iš Sovietų Sąjungos, 
kenkia jo pastangoms refor
muoti kraštą. Jis taip pat įspėjo 
gruzinų taut inius veikėjus 
nustoti reikalavus nepriklau
somybės ir tuščiai kursčius tai
kius gyventojus. 

Sostinės Tbilisi gyventojai 
tebėra suvaržyti specialiais 
įsakymais ir Raudonoji armija 
laiko apsupusi sostinę. Šios 
Juodosios jūros respublikos 
Komunistų partijos vadas sava
noriškai pasisiūlė pasitraukti iš 
pareigų dėl to, kad jis nesuge
bėjęs sulaikyti demonstracijų 
išvirtusių į riaušes prieš rusus. 
Maskva jau paskyrė KGB virši
ninką partijos vadu. 

Gorbačiovas savo pareiškime 
taip pat pasakė, jog jo „labiau 
liberali politika nereiškia, kad 
tai yra leidimas išstoti iš 
Sovietų Sąjungos. Persvarstant 
tautybių ryšius, nereiškia, kad 
reikia pakeisti sienas, nereikia 
laužyti nusistovėjusias valstybi
nes sienas, sakė Gorbačiovas, 
kurio pastabas perdavė oficiali 
partijos „Tasso" žinių agentūra. 
Jis pasakė, jog bus atsižvelgta 
į gruzinų reikalavimus. Tačiau 
„prieš nepriklausomybę mes 
esame nepajudinamai priešin
gi". Jis įspėjo, jog jis atmes bet 
kokias pastangas „išskirstyti so
cialistinę sistemą į respublikas 
ir stumti jas į etninę nesantaikų 
klampynę". 

Tautybių veikėjai kenkia 
,,Darbo žmonių interesai 

nieko bendro neturi su nutrau
kimu egzistuojančių draugystės 
ryšių tarp mūsų žmonių... Mes 
neleisime, kad būtų sprogdi
nami bet kokios Sovietų respub
likos interesai ir kenkiama 
Sovietų Sąjungos broliškumui", 
sakė Gorbačiovas. Tautiniai 
veikėjai galėjo pirmą kartą de
monstruoti dėl jo reformų 
politikos, bet dabar jau jie 
kenkia jo politikai, sakė Gor
bačiovas. Protestai, toliau sako 
jis, atneša nusotolį perestroikai. 

Pasiuntinys afganams 
Washingtonas. — Prez. Bu

shas nusprendė paskirti spe
cialų pasiuntinį prie afganų 
laisvės kovotojų. Administra
cijos pare igūnas , prašęs 
neminėti jo pavardės, pranešė, 
kad tuo ryšininku prez. Bushas 
norėtų turėti Peter Tomsen, 
kuris šiuo metu yra Amerikos 
ambasados Beijinge pavaduo
toju. James Baker į jo vietą pa
skirsiąs kitą asmenį. Žinių 
šaltiniai pastebi, kad tai nereiš
kia pripažinimo egzilinei 
Afganistano vyriausybei, tačiau 
tai esąs aiškus palankumo pa
rodymas afganų laisvės kovo
tojams. Peter Tomsen dirbtų 
VVashingtone ir nuolatos keliau
tų į tą regioną. Sovietų Sąjunga 
tuoj pasipriešino tokiam Ameri
kos žygiui ir pareiškė, kad tai 
prieš Genevos susi tar imų 
dvasią. Esą Amerika kurstanti 
pavojingą ugnį Afganistano 
krašte. 

demokratizacijai ir krašto atsi
naujinimui. 

(Kaip puikiai visa tai sutam
pa su dabartine VVashingtono 
laikysena. Apie tai buvo rašyta 
vakar dienos laidoje). 

Gorbačiovo pasisakymai buvo 
padaryti žuvusiųjų laidotuvių 
išvakarėse. Vyriausybė sako, 
kad minia buvo gerai ginkluota 
ir išprovokavo atakas, kai jie 
reikalavo nepriklausomybės. 
Tačiau gruzinų disidentai sako, 
jog kareiviai įsiveržė į taikiai 
vykstančias demonstracijas; 
paliudija ir mokytojas Alex 
Raley, kuris buvo tuo metu 
Tbilise atvykęs iš Amerikos. Jis 
visą tai matė nuo savo viešbu
čio balkono. Pagal AP žinias, 
demonstrantai pradėjo svaidyti 
akmenis tik tada, kai kareiviai 
įsiveržė į minią. 

Kareivių ž iaurumas 
Sostinėje dabar esą ramu, bet 

įtampa didelė. Piktai nusiteikę 
yra kareiviai, kurie yra atvežti 
iš kitur ir daugiausia rusai. 
Sovietų laikraštis „Krasnaya 
Zvezda" rašo, jog grupė žmonių 
mėtė akmenis į kareivius ir kad 
buvo sužeistų kareivių. Prane
šama, kad be jau anksčiau mi
nėto Užsienio reikalų ministe-
rio gruzino Shevardnadze at
vykimo, dar yra atvykęs ir Po-
litbiuro narys Georgy Razu-
movksy. kuris yra Komunistų 
personalo reikalams tvarkyti, 
reiškia, kad Gruzijos partijos 
viršūnėse bus padaryti „va
lymai". Vietinės partijos vadas 
D. Patiashvili prisiėmė kaltę už 
žuvusiuosius. Disidentai prane
ša, kad gruzinai buvo nudurti 
su durtuvais, o su kastuvais 
buvo daužomos jų galvos. 

Rusai viršija 
Užsienio korespondentams už

drausta vykti į Gruziją. Tad 
Užsienio ministerijos spaudos 
direktorius Gerasimovas pra
nešė, kad sudaroma speciali ko
misija ištirti Gruzijos įvykiams. 
Disidentų žiniomis, 36 žmonės 
ya mirę ir 42 yra pražuvę. Pro
testai prasidėjo prieš savaitę, 
kai gruzinai, kurie turi savo 
kalbą, vėliavą ir kitus tautinius 
ženklus ir kurie buvo jėga pri
jungti 1921 m. prie Sovietų 
Sąjungos, pradėjo reikalauti ne
priklausomybės. Gruzinai kalti
na Kremlių, kad rusai dominuo
ja ir Gruzijoje visose raktinėse 
pozicijose. 

KALENDORIUS 
Balandžio 15 d.: Petras Gon-

zalietis, Anastazija, Vilnius. 
Modestas, Vaidote. 

Balandžio 16 d.: Kalikstas, 
Bernadeta, Giedrius. Sirvydas, 

Joakimas, Algedė. Gražvydas. 
Balandžio 17 d.: Anicetas I, 

Robertas, Skaidra, Sigitas. 
Vizgirdas. 

Balandžio 18 d.: Apolonijus, 
Kaributas. Totilė. Girmantė. 
Eitvilas. Undinė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:30. 
Temperatūra šeštadieni 56 L, 

sekmadienį 60 1.. pirmadienį 58 
1., antradienį 59 1. 

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

AR TURI VIENĄ, KITĄ 
VALANDĖLĘ? 

Pagrindinis lietuvių tau tos 
kovos už savo laisvę ginklas 
šiandien yra greita, t iksli , ir 
p a t i k i m a informacija. Kun . 
Kazimiero Pugevičiaus įkurtas 
ir v a d o v a u j a m a s L i e t u v i ų 
Informacijos centras (LIC), ir jo 
skyrius Washingtone, iš tie
sioginių šaltinių gauna, in
terpretuoja, spaudai paruošia ir 
moderniom priemonėm gausiai 
paskleidžia t ikras žinias apie 
įvykius Lietuvoje. Tikriausia 
pastebėjote, kad, pavyzdžiui, 
smu lkūs Lietuvoje įvykusių 
r inkimų duomenys j au kitą 
dieną buvo išspausdinti „Drau
go" pirmajame puslapyje. Be 
l ietuviškos spaudos, Centro 
teikiamą informaciją gauna, ja 
pasitiki ir nuolat panaudoja 
daugelis pasaulinės spaudos 
žurnalistų ir žinių agentūrų. 
Lietuvių Informacijos centras 
yra tapęs pirminių žinių apie 
įvykius Lietuvoje šaltinis. 

Tokiam šio nepaprastai svar
baus darbo lygiui pasiekti ir 
i š l a iky t i re ik ia daug lėšų. 
Lietuvių Informacijos centro 
Washingtono skyriuje pilna-
laikiai dirba tik vienas Viktoras 
Nakas. Nors jam kartais padeda 
s tudentė Rūta Virkuty tė ir 

vienas kitas savanoris, darbo 
yra žymiai daugiau negu 
įmanoma atl ikti . Jiems labai 
reikia nuolatinės mūsų pa
galbos ir paramos. Negalime 
leisti šiam labai svarbiam dar
bui Amerikos sostinėje sužlug
ti arba dingti dėl lėšų stokos ar 
darbininkų nuovargio. Anaip
tol, šiandieniniai įvykiai Lietu
voje reikalauja sukaupti visas 
jėgas, kad darbas vyktų dar 
intensyviau ir našiau. 

Kun. Pugevičiui sutikus Atei
tininkų Sendraugių sąjungos 
centro valdyba skelbia vajų Lie
tuvių Informacijos centro sky
riui Washingtone paremti. Va
jaus tikslas: sukaupti užtenka
mai lėšų vieno, būtinai reikalin
go, pilnalaikio Informacijos cen
tro pagalbininko atlyginimui. 
Prašome kiekvieną sendraugį 
užmokėti dviejų valandų algą ir 
reikalingus priedus. Tai tikrai 
nedaug, tačiau tikėkite, kad 
Jūsų auka labai prasmingai 
prisidės pr ie šio reikšmingo 
informacijos darbo tęsimo ir 
tobulinimo. 

Artimoje ateityje gausite šiuo 
reikalu laišką. Būkime dosnūs. 

Ateit ininkų Sendraug ių 
sąjungos centro va ldyba 

J" -V-

RŪPINAMĖS IR DŽIAUGIAMĖS 
Ateit ininkų namų taryba , 

rūpindamosi namų išlaikymo 
išlaidų sumažinimu, ruošiasi 
tradicija tapusiam pavasario 
pokyliui, kur i s įvyks gegu
žės 6 dieną. Pokylio me tu bus 
pravestas dovanų t raukimas 
k u r i o bi l ie tėl ia i ir l a i ška i 
rėmėjams buvo i šs iun t inė t i 
kovo viduryje. Atsiliepimas į 
l a i škus , atrodo, geras . J au 
daugiau negu šimtas rėmėjų 
sugrąžino bilietėlių šakneles ir 
daugelis pridėjo auką ateiti
n inkų namų paramai. 

Pirmieji su paramos šimtinė
mis atskubėjo: Ateitininkų fede
racijos dvasios vadas kun . V. 
Cukuras , Putnam, CT., ir kun. 
V. Memenąs, Joliet, IL. Su 
penkiasdešimtinėmis prisidėjo 
dažnas namų darbų rėmėjas 
kun. V. Dabušis, Seminole, FL., 
ir kun. J. Pragulbickas, Eli-
zabeth, N.J. Kaip matom, mūsų 
stambiųjų rėmėjų eilėse turime 
daug kunigų. Ačiū jiems ir 
visiems ats i l iepusiems, kad 
atskubėjote su parama. 

Maža pastabėlė t iems ke
liems, kurie perdėję laišką ir 
bilietėlius į naują voką juos 
grąžino siuntėjams nepasirašy
dami. Gal jie užmiršo atgalinį 
adresą uždėti, o gal nenorėjo 
prisidėti, bet nedrįso išsiduoti. 
Dėkui ir jiems. Kitą kar tą pra
šom parašyti savo pageidavi
mus. 

Kaip laiške rėmėjams buvo 
minėta, pernai ir šiemet vien 
pagrindiniams pataisymams ir 
reikmenims įsigyti buvo išleis
t a arti 4,000 dol. įsigyta žolei 
pjauti mašina ir šaldytuvas. 
Pakeis ta trejos savo amžių 
atgyvenusios žieminės durys 
naujomis metalinėmis, kurios 
ne tik patvaresnės, bet ir de
koratyvios. Taryba senokai bu
vo raginama aptvarkyti prie
kinį įėjimą. 

Dėkingi Tr inkūnams pertvar-
kusiema ir papildžiusiems namų 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Lietuvos j a u n i m o tarpe. 

NUO PLUNGĖS IKI MAROKO 

tūks tant in inkų (ir daugiau) 
iškabą. Dėkojame dovanų 
paskirstymo bilietėlių ir laiškų 
spaudai paruošėjai A. Norušie-
nei ir laiške siuntinėjimo tal
k i n i n k a m s . Pusdienį pr ie 
laiškų išsiuntimo triūsosi: J . 
Baužys, P. Brizgys, R. Kuprie-
nė, F. Mackevičienė, D. Misiu-
lis, S. Patlaba ir L. Valančius. 
Džiaugiamės turėdami tiek tal
kininkų, be kurių mūsų darbas 
b ū t ų n e į m a n o m a s . Ačiū 
visiems! 

Ateit ininkų n a m ų t a r y b a 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Jaunųjų ateitininkų stovykla 
vyks liepos 9-23 dienomis, Dai
navoje. Registracija jau prasi
dėjo ir tęs is iki gegužės 15 d. Po 
nustatyto termino registruojan
tis, bus privaloma primokėti 25 
dol. daugiau. Registracija vyk
doma per kuopas. Pavieniai 
asmenys prašomi kreiptis į Eglę 
Paulikienę, 9 So. 221 Rosebill 
Ln., Downers Grove, IL 60516. 
Tel. (312V985-5579. 

Penktadienį, balandžio 7 d., 
7:30 v.v., Jaunimo centro ka
vinėje buvo Chicagos ateiti
ninkų sendraugių skyriaus 
ruošta vakaronė, kurioje sutikta 
ką tik išspausdinta inž. Kazio 
Pabedinsko atsiminimų knyga. 

„Ateities" žurnalo redaktorė 
Danutė Bindokienė supažindino 
gausiai susir inkusius vaka
ronės dalyvius su knyga ir jos 
autorium. J i pastebėjo, kad 
knyga galėjo būti pavadinta 
„Per pasaulį keliauja lietuvis'. 
Autor ius mokęsis Rusijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Italijoj. 
Jaunesniesiems atsiminimai 
bus nuostabus Lietuvos istorijos 
šaltinis. Knygoje sutinkame 
autorių kaip žmogų, pramoni
ninką ir visuomenininką. Jis 
gimė šeimoje septynioliktas iš 
dvidešimties vaikų, iš kurių aš
tuoni užaugo. Tėvų gyvenimas 
nelengvas, bet jie labai vertino 
mokslą. Autorius baigia 1924 
m. elektrotechnikos institutą 
Grenoblyje. Š i a m e m i e s t e 
gauna ne tik inž in i e r i aus 
diplomą, bet taip pa t sutinka ir 
gyvenimo d raugę Brony tę 
Kučinskytę. 

Knygoje labai akivaizdus Lie
tuvos p ramonės vystymosi 
tarpsnis. Autorius laikinai su
tinka padėti Plungėje uošviui 
linų audykloje, kuriai graso eko
nominė krizė. Su linais Pabe
dinskas susipažinęs vaikystėje, 
bet tekst i lės audimo meno 
studijuoti važiuoja Vokietijon. 
Po kelių metų Kučinskio-Pabe-
dinskų Audykla auga ir klesti. 
Bolševikai audyklą nusavina. 
Autorius su šeima traukiasi į 
Vakarus. Įsikuria Maroke. Dir
ba elektros instrumentų krau
tuvėje, tada vėl prie tekstilės — 
tampa fabriko direktorium. 
Žmonos liga skatina persikelti 
į JAV. 

Apie gyvenimą autorius pasa
koja ramiai, paprastai. Daug 
humoro. Tinka ir lengvam pasi
skaitymui. Danutė Bindokienė 
paskaitė tikrai linksmą istoriją 
apie diktantą, kuris septintajai 
klasei užduotas bausmei, ir Pra
no Skardžiaus kosėjimą, kuris 
turėjo draugams pranešti skyry

bos ženklus. 
Kazys Pabedinskas padėkojo 

Danute i už gražius žodžius ir su 
vakaronės dalyviais pasidalino 
žiupsniu prisiminimų. Papasa
kojo apie skudučius, kurie pri
vedė prie to bausmės diktanto. 
Labai įdomi kalno lipimo istori
j a Prancūzijoje, kurios klau
santis plaukai stojasi — t ikra i 
s tebuklas, kad kalnų kopėjai 
gyvi išliko. Buvo įdomu klausyti 
p r i s i m i n i m ų apie audyk los 
darbą ir jo finansavimą. Fan
tas t i ška istorija apie iš Vokie
tijos atvežtas audimo mašinas, 
kurios ir po ?udaužymo buvo 
naudojamos. 

Vakaronės dalyviai dalinosi 
įspūdžiais prieš vaišių, kur ias 
suruošė Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyriaus narės. Prie 
vakaronės pasisekimo savo dar

bu ir t r iūsu daug prisidėjo dr. 
Aldona Juozevičienė, Juozas 
Končius, I rena Polikait ienė, 
Marytė Saliklienė, Ona Valai
tienė. 

J a u yra užsakytos datos atei
nančio sezono sendraugių atei
t ininkų skyriaus vakaronėms 
Jaunimo centro kavinėje. Jos 
įvyks spalio 6, lapkričo 17, 
gruodžio 8, kovo 16 ir balandžio 
20. Kviečiame mielus vaka
ronių dalyvius datas jau dabar 
savo kalendoriuose pasižymėti. 
Šios vakaronės — tai pagrindinė 
skyriaus kultūrinė veikla. Sky
r ius taip pat ruošia „Atei t ies" 
žurnalo vakarą, kur i s įvyks 
Ateities akademinio savaitgalio 
metu spalio 28 d. ir Chicagos 
ateit ininkų kūčias gruodžio 17 
d. — abu renginiai bus Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

L. Š a k ė n a s 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
ATEITININKŲ 
SUSIRINKIME 

Kovo 10 d. Jono ir Elenos Ma
tulaičių namuose įvyko Los 
Angeles ateitininkų sendraugių 
skyr iaus susirinkimas, kur iam 
vadovavo jo pirm. A. Audro-
nienė. Susikaupus, pagerbt i 
šiais metais mirusieji nariai: 
Julija Grikinaitė ir Mar tynas 
Sumantas. Atsilankęs svečias iš 
L i e tuvos k u n . A i š v y d a s 
Belickas, Švenčionių parap. 
vikaras, papasakojo apie religi
nį gyvenimą ok. Lietuvoje. Nors 
valdžia labiau toleruoja religinę 
veiklą, grąžina ka i k u r i a s 
bažnyčias, leidžia statyti ka i 
kur nauja?, bet ankstyvesnieji 
įstatymai neatšaukti. Jaučia
mas didelis kunigų t rūkumas , 
d a u g e l i s jau y r a senyvo 
amžiaus, nes buvo varžomas 
priėmimas į kunigų seminariją. 
Netur int kitos išeities, kunigai 
buvo ruošiami pogrindyje. J i s 
pa t s buvo išėjęs pogrindžio 
seminariją, būdamas zakristi
jono pareitose. Išlaikiusieji 
teologijos disciplinų egzaminus 
pavyzdingo gyvenimo jaunuo
liai buvo slaptai šventinami į 
kun igus . Kun. A. Belickas 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD W1DE DAILY (USPS-1610OO) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan . 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

metams H metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinete perėmė 

DR. EDMUND L C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. 111. 

Tel. 74S-0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tai. 92S-8288 

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 7 1 Straot, Chicago 
Tol. 434 .5649 (veikia 24 vai.) 

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

pasakojo, kad į švent in tas į 
kunigus ir paskir tas j parapiją, 
turėjo susidūrimų su valdžia, 
kuri nenorėjusi pripažinti slap
tai įšventintų kunigų. Pagaliau 
jam buvo leista netrukdomai 
darbuotis parapijoj, a t l iekant 
v isas k u n i g i š k a s p a r e i g a s . 
Svečias atsakinėjo į daugelį kitų 
k l aus imų . K a i buvo gera i 
išsikalbėta, šeimininkė susi
r i n k i m o d a l y v i u s p a k v i e t ė 
vaišėms. Bet ir vaišių metu 
tęsėsi įdomūs pokalbiai kasdie
ninio gyvenimo temomis. Kun. 
A. Belickas, a tvykęs į Los 
Angeles savo giminaičių J. ir A. 
Balsių kvietimu ir pas juos 
ilgesnį laiką viešėjo, padėdamas 
Šv. Kazimiero parap. kunigams 
Didžiosios savaitės metu ir per 
Velykų šventes. i g . M. 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ L IGOS 

4149 W . 63rd St. 
Tel. 7 3 5 - 7 7 0 9 

Šeštadieniais pagal susi tar imą 

D R . R A M U N Ė M A C I E J A U S K A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 
Tel 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal CHnlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 40439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

S îver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 257-22*5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. 767-7575 
5780 Archor Avo. 

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

Of». 735-4477; 
Roz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puiaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
To l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol . LU 5-0346; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
6-9: antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K»b. to l . 471-3300; raz. 4424297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzi* Ava. , 
Chicago, III. 60652 

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

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road- T o l . 565-2802 

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 
Tol. 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquet te 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 PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 6 0 t 2 9 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlrooractlc — 
5522 S. W o H M. 

VVestern Springo, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

rol. kablnoto Ir buto: OLympic 2-4156 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Clcaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. MteMgon A v a . , Sulta 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd . , Chicago, IL 
Tol. 565-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
.Contact lenses" 

2618 W. 71 f t St. — Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straot 

Tai. 434-181S — Raz. 652-0889 
Va i : pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Kursantai ir vadovai 1988-89 m. moksleivių a te i t in inku žiemos kursuose Dainavoje. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ L IGOS, CH IRURGIJA 

2 6 3 6 W. 7 1 st S t root 
Susi tar imui : t reč. , ketv. . šešt. 

4 3 6 - 5 5 6 6 

Ofs. tai. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straot 
Vai pirm., antr.. ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 1 st Straot 

Kabineto to l . RE 7-1168; 
Razld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą pereina 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W . 7 l s t Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

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

2636 W. 71 »t. St., Chicago, I I I . 
Tai.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghvray 
Palos Hetghts, Iii. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straot 

V a i : antr 1-4 v p.p ir ketv 2-S v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, raz. 448-554! 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Skambink per amžius — 

„VARPAS" IR 
KUDIRKA 

į 

Šiemet sausio mėnesį suėjo 
šimtas metų, kai buvo pradėtas 
Prūsuose leisti mokslo, literatū
ros ir politikos laikraštis „Var
pas". Lapkričio mėnesį sueina 
devyniasdešimt metų, kai mirė 
pagrindinis šio laikraščio stei
gėjas ir žymiausias redaktorius 
dr. Vincas Kudirka. Nors 
iškilmės tęsis ištisus metus, 
nors bus minimas „Varpas" ir 
Kudirka, bet reikia pažvelgti į 
tą praeitį, kuri jau nuo mūsų 
laikų nutolusi. Jei jos nebūtų 
buvę ir ji nebūtų prisidėjusi prie 
Lietuvos žmonių tautinio atbu
dimo ir ryžto, tai sunkiai būtų 
buvusi atgauta nepriklausomy
bė, nors sąlygos ir pasikeitė. 

Nedaug tuo metu Lietuva, 
rusų okupuota ir persekiojama, 
turėjo studentų, kurie ruošėsi 
mokslo žinias vėliau atiduoti 
savo tautai . Kudirka buvo 
vienas iš tų, kurie Varšuvoje tik 
studijų metu pradėjo suprasti, 
kad jis yra lietuvis ir turi tar
nauti savo tautai. Jis buvo 
Maskvos studentų pavyzdžiu 
vienas iniciatorių, sukurdamas 
lietuvių draugiją, kuri ateityje 
rūpintųsi tautos švietimu, lietu
viška spauda ir atviru paro
dymu tos žalos, kuri Lietuvoje 
buvo daroma rusų. 

Draugijoje tebuvo tik dvide
šimt du nariai, iš kurių dvylika 
studentų. Bet jie jau užsibrėžė 
leisti naują laikraštį, nes 
„Aušra" buvo sustojusi, Šviesa 
visų nepatenkino. Ir 1889 
metais sausio mėnesį išėjo 
pirmasis „Varpo" numeris. Ir jis 
septyniolika metų išsilaikė, ža
dindamas tautą atbusti ir pa
justi savo vertę, nors okupa
cijos replėse. 

„Varpas" tuoj užėmė pozicijas, 
kurios buvo platesnės negu 
„Aušros" ir kitų ilgiau ar trum
piau ėjusių lietuviškų laikraš
čių. Jis nekovojo už kokią ypa
tingą ideologiją, bet už tautos 
laisvę, už žmonių susipratimą, 
gilesnį išprusimą, kovojo prieš 
rusų žandarus. Pats dr. V. 
Kudirka nedarė okupantui 
jokių nuolaidų nei savo publicis
tikoje, nei savo literatūriniuose 
darbuose, net nei eilėračiuose. 
Ir juose kėlė tik tautos dvasią ir 
savimi pasitikėjimą. 

Lietuva jau nebuvo tamsi ir 
juoda, kaip A. Baranauskas ją 
piešė anksčiau. Rusai bruko 
savo „graždanką" ir norėjo grei
čiau Pabaltijo kraštus padaryti 
rusais ir pravoslavais. Daugelis 
kaimo žmonių vadinamų „da
raktorių" pagalba jau mokėjo 
skaityti, taip pat nemažas skai
čius mokėjo ir rašyti. Jei „Auš
ra" pradžioje negalėjo surasti 
didesnio skaičiaus skaitytojų tik 
dėl to, kad daugelis dar skaity
ti nemokėjo, tai „Varpas" jau 
siekė didelę dalį inteligentų, 
kurie mokėjo skaityti, pasiekė 
ir kaimą, duodamas gerų pa
tarimų ir aiškių nurodymų. 
Bent dalis galėjo jį jau paskai
tyti ir žinias kitiems perduoti, 
nors ir slaptai. 

Dr. Vincas Kudirka, būdamas 
ligonis, džiovininkas, atidavė 
visas jėgas laikraščiui „Var
pui". Jis tautoje kėlė naują dva
sią, naują ryžtą, skatino nebijoti 
persekiojimų ir trėmimų. Jis 
buvo beveik dešimt metų visų 
varpininkų siela ir skatintojas, 
nes nebijojo pasisakyti visais 
būdais, kad jį suprastų papras
tas žmogus, bet kad jo raštu ir 
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pasakymais domėtųsi ir inteli
gentas, kuriam šiltesnė vieta 
kvepėjo plačioje Rusijoje. Jis 
nepabijojo pasmerkti minkš
takūnių, pagal jį parsidavėlių. 
Nebijojo ir paskatinti tuos, 
kurie aukojosi tėvynės idealams 
rašydami, remdami, platindami 
lietuvišką spaudą, ypač tuo 
metu „Varpą" ir jo leidžiamas 
knygeles. 

„Varpo" įtaka lietuvių tautai 
dabar nėra lengvai apsprendžia
ma, nes jau žvelgiama į praeitį 
arba sentimentalinėmis ir 
romantiškomis akimis, arba 
visai užmirštant, kad ano meto 
veikėjams, spaudos darbi
ninkams, laikraščių ir knygų 
platintojams reikėjo didelės 
aukos ir nugalėjimo baimės 
jausmo pakliūti į priešo nagus. 
Taip pat reikia priminti, kad to 
meto mūsų tautos mokytie
siems, ėjusiems universitetus 
svetimuose kraštuose, daugiau
siai Maskvoje ir Varšuvoje, ne
buvo lengva lietuviškai išsi
reikšti paprastam žmogui. 

Dr. V. Kudirka, kurio šian
dien „Taut inė giesmė" — 
Lietuvos himnas viešai gie
damas, buvo ligonis. Bet jis savo 
ligos nepaisė ir norėjo padaryti 
viską per tą trumpą laiką, kurį 
jis tikėjosi gyventi ir kuriame 
galėjo tarnauti savo tautai. 
Nors jis, būdamas gydytojas, ne
galėjo sukrauti turto, nors jis 
mirė neturtėliu, bet nūnai 
nešvęstume „Varpo" sukakties, 
neminėtume jo didelės įtakos 
lietuvių tautai be jo darbų ir 
iniciatyvos įtraukti į lietuvišką 
darbą kitus, ypač savo kolegas. 
Jis nesukūrė savo specialios 
ideologijos, bet iš jo pastangų 
dirbti tik užguitai tautai spaus-
dintu žodžiu kilo politinis 
susidomėjimas ir noras tautos 
darbą pratęsti iki nepriklau
somybės laimėjimo. 

„Varpe" rašė pradžioje ir ku
nigai, ypač tie, kurie labiau 
buvo susiję su tauta ir jos 
siekimais, kaip Gimžauskas, 
Tumas-Vaižgantas, Burba. 
Paskiau jie leido savo laikraš
čius, skelbė savo ideologiją, bet 
nuo „Varpo" niekada neati
trūko, nes jis jau buvo šaknis 
įleidęs tiek šviesuomenėje, tiek 
kaime. Sunkumų turėjo ir „Var
po" leidimas, nes Prūsų spaus
tuvės nenorėjo spausdinti laik
raščių skolon. Bet ir tuo 
atžvilgiu jį gelbėjo didesni pat
riotai, kurie uždirbo priešo 
žemėje — Rusijoje, kaip P. Vilei
šis. Nepabūgo net tada, kai 
„Varpo" rėmėjų dalis buvo iš
t remta , nors ki tu vardu 
persekiojama. 

Kai Amerikos lietuviai Karo 
muziejaus sodeliui padovanojo 
varpą, ant jo iškalė B. Balučio 
įkvėptus žodžius: „O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas nevertas laisvės, kas negina 
jos". Jei šio šūkio ir nepaskelbė 
dr. Kudirka „Varpe", tai jis tai 
priminė eilėraščiu „Kelkitės", 
kad reikia keltis visai tautai, 
visiems susipratusiems lietu
viams, kad visi turi laiku susi
prasti keltis prieš rusus atėjū
nus, persekiojančius ir no
rinčius surusinti. „Varpas" ir 
Kudirka anuomet gynė tautą 
nuo pasidavimo nedaliai okupa
cijoje. Šiandien jis turi savo pa
vyzdžiu ginti tautą nuo kitos 
nedalios — komunistinės okupa
cijos ir tautos nužmoginimo. 

Pr. Gr. 

Daugelio politikų žvilgsnis 
šiomis dienomis buvo nukreip
tas į lenkų Solidarumo ir jų 
komunistinės valdžios „apskri
tąjį stalą", neslepiant vaka
riečių pasitenkinimo dėl čia 
dabar taip populiarių „dialogų". 
Kaip paprastai, po tokiu išvir
šiniai patraukliu paviršiumi 
dažnai slepiasi gilesnės priežas
tys ir pasėkos. Apie šią situaciją 
labai puikų straipsnį parašė 
prancūzų profesorius ir politinių 
straipsnių garsus žurnalistas 
Alain Besancon, kuris jau buvo 
išverstas į lenkų, amerikiečių ir 
kitas kalbas. Pravartu susi
pažinti su autoriaus mintimis ir 
mums, irgi jau dažnai besėdin-
tiems prie apskritų stalų. 

Autorius pradeda lenkų vi
suomenės nuotaikų aprašymu, 
lygindamas jas su 1980 metų 
streikų dienomis. Dabartinis 
nusiteikimas yra ryškus savo 
apatija, nors laikai tautiniams 
reikalavimams t ikrai būtų 
palankesni, kaip Brežnevo me
tais. Peržvelgiant keturis svar
biausius įvykių veiksnius, 
nupaišomas gana niūrus pa
veikslas. Pirmuoju minimas da-
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bartinis popiežius ir jo politinė 
linija. Kalbama apie tylą iš tos 
galingos pozicijos, kadangi tiek 
kapitalizmas, tiek socializmas 
Bažnyčioje yra laikomi blogiais, 
o simetrijos tarp abiejų išlai
kymas ir atsiribojimas nuo 
politikos skaitomas geriausia 
pozicija. Gera valia ir neturė
jimas priešų yra tokio galvojimo 
tikslas. 

Antrasis veiksnys — Bažnyčia 
Lenkijoje, kuri taip pat 
sugyvenime mato tik naudą. 
Seminarijos pilno? klierikų, 
bažnyčios pilnos tikinčiųjų, 
svarbu tik malda. Kai kar
dinolas Višinskis drąsiai iš
reiškė Vatikano suvažiavime 
1962 me ta i s , kad niekad 
negalima pasitikėti dialektinių 
materialistų pažadais, nes prin
cipe jie niekad nelaiko reikalin
ga tokius pažadus gerbti, nau
jasis kardinolas Glemp yra pa
reiškęs skirtingą nuomonę: 
tautai tyla daugiau padės šiuo 
sunkiu laikotarpu. nekompli
kuojant valdžios darbo siekiant 

Kun. dr. Pranas Gaida, švęsdamas savo redaguojamų „Tėviškės Žiburių' 
laikraščio 40 metų sukaktį, apdovanotas meniška lazda. 

bendro progreso, kas yra ir tau
tos ir tikinčiųjų tikslas. Or
ganizuokime novenas, piligrimų 
keliones, o ne aktyvią kovą. 

Trečiasis veiksnys yra Soli-
darnošč ir jos vadovybė. Šioje 
unijoje yra darbininkijos ir in
t e l ek tua lų atstovų. Vadas 
Walensa dabar irgi jaučiasi dau
giau tarpininko, negu maiš
tininko pozicijoje. Jo populia
rumas užsienio spaudoje jam 
tikrai šovė į galvą. 

Ketvirtasis veiksnys yra pati 
komunistų partija. Nors keista, 
bet jos svarba niekad nebuvo pa
brėžiama, kalbant, kad tik mili
cija krašte turi galią, o jie juk 
irgi lenkai patriotai. Buvo žiau
riai apsigauta. 

Partijos linija buvo aiški, — 
suskaldyti, pajuokti vadus, su
mažinti jų vertę ekonominiu, in-
t e l ek tua l in iu ir socialinės 
reikšmės atžvilgiu, o po to vėl 
atstatyti leninišką socializmą. 
Jų pasiteisinimas visada buvo — 
jei mes to nepadarysim patys, 
ateis rusai ir jie padarys. Tuo 
būdu jie buvo suprasti kaip tau
tos sargai, kaip nuosavos eko
nomijos saugotojai. 

Kokį kelią rinkosi opozicija? 
J i buvo susirūpinusi nuolat at
sargiai priminti, kad ir jie yra 
kairiųjų pusėje, juk jų vadovybė 
iš garbingos darbininkijos ir 
unijų tradicijos! Deja, tai tik 
sustiprino valdžios atvaizdą ir 
savo streikais įrodė pasauliui, 
kad jie kovoja už darbininkų, o 
ne tautinius interesus. Kai 
tauta svajojo apie laisvę ir 
nepriklausomybę, vadai kalbėjo 
apie dialogą ir unijos pripaži
nimą. Priebėgą nuo tamsių min
čių žmonės rado pasinėrime 
„savoje kultūroje", — atsiradus 

perestroikai prapuolė cenzūra, 
visi rašo ir skaito ką nori, 
keliauja pagal pinigines išgales, 
tuo sumažinant politinę įtampą. 
Tuo apsidžiaugę Vakarai žada 
atsilyginti skolos nubraukimu, 
visokiais keliais į ten skuba 
vaistai, rūbai, ypač per religines 
organizacijas. Kaip į tai reaguo
ja Walensa? Pasiskaitykime jo 
kalbos ištrauką iš pokalbio su 
Paryžiaus „Le Monde" žurnalu. 

„Būkite tikri, kad pergalė ne
reiškia partijos ar valdžios 
nuvertimą, bet skirtingą jėgų 
pasiskirstymą. Mes nesiekiam 
valdžios nuvertimo, jų nemėgs-
tam, ant jų pykstam, be jie yra 
reikalingi. Lenkija dar neturi 
tokių vadų, kurie sugebėtų 
valdyti, nors gal yra individų, 
bet neturime programos". 

Tai ne tik pergalės, bet ir 

Palyginimas apie nenau
dingus tarnus buvo Viešpaties 
pasakytas apaštalams pakeliui 
iš Galilėjos į Jeruzalę. Tai yra 
patarimas, kad reikia būti nuo
lankiems ir tada, kai darys ste
buklus. Kai apaštalai prašė: 
„Sustiprinki mūsų tikėjimą", 
Viešpats atsakė: „Jei turėtumė
te tikėjimą kaip garstyčios grū
delį ir įsakytumėte šitam šilk
medžiui: .Išsirauk ir pasisodink 
jūroje', — tai jis jūsų paklausy
tų" (Lk. 17, 5-6). Taigi stebuk
lai daromi tik tur int gilų 
tikėjimą. 

Tačiau tikėjimas, kuris daro 
stebuklus, turi būti sujungtas 
su nuolankumu. Palyginimas 
dar labiau suprantamas žinant, 
kaip fariziejai suprato savo tei
singumą. Jiems atrodė, kad 
Dievas turi atlyginti už jų gerus 
darbus, o tuo tarpu Jėzus moko, 
kad, ir gera darant ar padarius, 
Dievo akyse esame nenaudingi 
tarnai. 

Palyginimas apie nenaudin
gus tarnus evangelisto Luko 
taip užrašytas: „Kas iš jūsų, 
turėdamas samdinį artoją ar 
piemenį, jam grįžus iš lauko 
sako: ,Tuojau sėsk prie stalo'? 
Argi nesako: ,Prirenk man 
vakarienę. Susijuosk ir pa
tarnauk, kolei aš valgysiu ir 
gersiu, o paskui tu pavalgysi ir 
atsigersi..."? Argi samdiniui 
dėkojama, kad jis atliko, kas 
jam liepta? Taigi ir jūs, atlikę 
visa, kas buvo jums pavesta, 
sakykite: ,Esame nenaudingi 

kovos už ją atsisakymas. Štai ką 
gavo valdžia — partnerį savo 
planuose. 

Ką žada ateitis? Komunistinė 
sistema plyšta visose siūlėse, 
jiems reikia ramaus periodo 
modernizuoti su Vakarų techno
logijos pagalba savo gynybą ir 
ekonomiją, jiems reikia laikinos 
taikos. Lenkų tauta sako: aišku, 
visi norime laisvės ir nepriklau
somybės, visi nekenčiame šios 
valdžios, bet ką padės žodžiai? 
Eikime mažais žingsneliais. 

Politinės kovos niekada nėra 
laimimos tų, kurie nekovoja, 
kurie tik slepiasi už simbolių. 
Autoriaus išvada. Žvelkite į Pa
baltijo kraštus ir į Ukrainą. 
Paklauskite savęs, ką jums 
šiandien patartų Pilsudskis: 
naudokitės sovietų netvarka, 
raskite draugų Vakarų Europo
je, ieškokite tautai ateities va
dų, kad Lenkija visai nenuskęs
tų į pasyvumo, tuštumos ir 
nepajėgumo liūną! 

tarnai. Padarėme, ką turėjome 
padaryti' " 'Lk. 17, 7-10). 

Kristus palyginimą pradeda 
paklausimu, o pavyzdį paima iš 
kasdieninio gyvenimo. Tačiau 
atsakymą į klausimą duoda 
pats ir pritaiko palyginimą 
klausytojams. 

„Kas iš jūsų turėdamas sam
dinį artoją ar piemenį, jam 
grįžus iš lauko sako: Tuojau 
sėsk prie stalo?" Atrodo, kad 
Viešpats kalba apaštalams, tar
tum jie turėtų tarnų. Bet čia 
Viešpats kalba bendrai apie tai, 
kaip būna tarp žmonių. Toks kas
dieninis įvykis tikrai supran
tamas krašte, kur daugelis užsi
ima žemdirbyste, gyvulių augi
nimu, kur reikia ir artojų ir 
piemenų samdinių. Toks samdi
nys grįžta iš lauko vakare, ta
čiau jo darbas dar nesibaigė, 
dar negali sėstis prie stalo vaka
rienės, nes šeimininkas jam 
sako: „Parenk man vakarienę, 
patarnauk, kol aš valgysiu, o 
paskui tu pavalgysi". 

Taigi jo pareigos ne tik dirbti 
lauke, bet ir namie aptarnauti 
savo šeimininką. Jis nėra padie
nis samdinys, nes padieniai dar
bininkai, baigę savo darbą, ei
davo namo. O šis yra nuolatinis 
tarnas, kuris turi vykdyti visus 
šeimininko įsakytus darbus. 

„Argi samdiniui dėkojama, 
kad jis atliko, kas jam liepta?" 
Tuo norima pasakyti, kad šeimi
ninkas turi dėkoti už patarna
vimus. 

Palyginimo išvada. Taigi ir 
jūs, atlikę visa, kas jums buvo 
pavesta, sakykite: „Esame 
nenaudingi tarnai. Padarėme, 
ką turėjome padaryti". Paly
ginime sakoma, kad šeimi
ninkas neturi dėkoti tar
nui už tai, ką jis turi padaryti 
ir padaro, palyginimo užbaigoje 
kalbama apie tarnus, kurie ne 
tik neturi reikalauti ypatingo 
dėkingumo, specialaus atlygi
nimo už atliktą darbą, bet dar
gi turi jaustis esą nenaudingais 
tarnais, nes atlieka tik tai, kas 
privaloma atlikti. 

J . V. 

NAUJA MOKYKLA 
Prie Šv. Patriko bažnyčios, 

718 W. Adams nuo rudens ati
daroma nauja katal ikų 
mokykla. Rudenį pradės veikti 
priešmokyklinis padalinys ir 
vaikų darželis, o iki pilnų 8 
skyrių mokykla išsivystys 1994 
m. Su šia mokykla katalikų ar
kivyskupija Chicagoje turės 397 
savo mokyklas. 

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Aš nesielgiau taip, kad 
gėdyčiausi gyventi, ir nebijau 
mirti, nes turiu taip gerą savo 
Mokytoją. 

Šv. Ambroziejus 

Žmogaus garsingumas yra 
kaip ra ta i vandenyje: j ie 
nenustoja plitę, kol tas plitimas 
išsklaido jį į nieką. 

Shakespeare 
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Netrukus aš jau valgiau vakarienę jaukioj 
lietuviškoj šeimoje. Užtruko kol aš jų adresą suradau, 
telefono irgi niekur aplink nebuvo. Vaikščiodamas 
patamsy prisiminiau mūsų Punske dainuotas dainas, 
— „Sutems tamsi naktužėlė, sudargs dargi dargužėlė, 
kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu". Dainuodavo 
šitą dainą mano protėviai prieš kelis šimtus, gal ir tūks
tantį metų. Jodavo mano protėviai aisčiai ant juodbė
rių žirgų, apsiaustas susegtas žalvarinėm segėm, 
kepurė sutvirtinta apivaru, prie šono kardas ir gėrimui 
ragas, rankoje ietis. - „Tris dienas tris naktis keleliu 
jojau, ketvirtą naktelę girioj nakvojau". Norėjosi man 
tikėti, kad aš dalinuosi su savo protėviais tuo pačiu 
jausmu, - jei sutiksiu kitą lietuvį, nereiks girioj 
nakvoti. P. Juozo šeima, lig šiol niekad nematyta, apie 
mano atvykimą nieko nežinanti, priėmė mane kaip 
giminę. Tūkstantmetis lietuviškas vaišingumas dar te
bėra gyvas. 

Dienos šviesoje Gdanskas buvo nelauktai įdomus, 
tikrai stilingiausias iš visų matytų Lenkijos miestų. 
Šimtmečiais Dancigas buvo laisvas Hansos miestas, 
vokiečių apgyventas, j Kašubų žemę įsibrovęs, jautėsi 
priklausąs ne Vokietijai, o Hansos imperijai. Ta im
perija kaip rezginys juosė Baltijos ir Šiaurės jūros uos
tus, Bruges, Luebeck, Bergen, Visby, Talinn, net ir 
mūsų Kauną, palikdama jame Hanson atminimui 
Perkūno namą. Gdansko senamiesčio išvaizda nebuvo 
grynai vokiška. Gatvėse namai glaudėsi vienas prie 

kito, bet kiekvienas buvo vis kitoks, dažnai papuoštas 
spalvotu piešiniu ir būtinai storos skardos įmantriai 
išpjaustinėta iškaba, — atrodo tai buvo miesto tradicija. 
Žinomiausias Gdansko vaizdas buvo grūdų sandėlis, 
gigantiškas pastatas uoste, kiekvienu savo aukštu vis 
labiau belinkstąs į vandens pusę. Atrodė lyg jis vis dar 
tebelaukė, kada vėl atplauks laivai ir virvėmis kels 
į jo viršų grūdų maišus, kaip kadaise senais laikais. 

Įdomi Gdansko vieta yra VVesterplatte. Ten pra
sidėjo antras pasaulinis karas. VVesterplatte yra siau
ras pusiasalis, uosto dalis, ten stovėdavo lenkų įgula, 
uosto apsauga. Kelias dienas prieš karui prasidedant, 
į Dancigą „draugiškam vizitui" atplaukė vokiečių 
šarvuotis „Schleswig Holstein" 1939 m. rugsėjo 1 d. 
auštant šis laivas pradėjo bombarduoti VVesterplatte. 
Tai buvo pirmieji šūviai pirmąją karo dieną, turėjo pra
eit beveik šešeri metai kol jie nutilo. 

Lenkų įgula atkakliai gynėsi visą savaitę, 
laukdami, kad atplauks anglų laivai jų vaduoti. Da
bar VVesterplatte yra parkas. Ant kalnelio stovi pa
minklas, granito obeliskas kylantis iš griuvėsių. 
Netoliese tikri griuvėsiai, betoniniai mūrai, palikti 
sudaužyti karo atminimui. Ten kur kadaise stovėjo 
„Schlesvvig Holstein" dabar plūduriavo milžiniškas 
tanklaivis. 

Gdansko senovę geriausiai vaizdavo Marijanska 
gatvė. Kiekvienas jos namas buvo atsitraukęs nuo šali
gatvio, pirma laiptukais užlipai į terasą, o iš ten jau 
į duris. Kiekviena terasa buvo papuošta skulptūromis 
arba bareljefais, čia žaidė akmeninės jūros mergelės. 
į jas žiūrėjo akmeniniai liūtai, akmeny sirpo vynuo
gių kekės, svyravo klevo lapai. O pakeltos į viršų akys 
sutikdavo eilę ore svyruojančių iškabų. įmantriai 
išpjaustinėtų iš metalo, meniškai vaizduojančių krau
tuvės paskirtį. Džiugu buvo matyti, kad šitas miesto 

perlas išliko per karą nesugriautas. Čia aš klydau. Kai 
paskui aplankiau šitoj pačioj gatvėj esantį muziejų, 
pamačiau fotografijose, kaip atrodė Marijanska tuoj po 
karo. Buvo išlikę terasos, bet visi namai buvo sulyginti 
su žeme. Tačiau jie buvo taip vykusiai atstatyti, kad 
neabejojai jų autentiškumu. Anksčiau ten gyveno tur
tingieji Dancigo pirkliai, dabar visa gatvės prekyba 
susidėjo iš kavinių ir gintaro krautuvių kurių 
suskaičiau septynias. Čia aš nusipirkau gintaro išdir
binių už dolerius tuo paremdamas Lenkijos ekonomiją. 

Lenkijos ekonomija tikrai buvo kažkas neįprasto, 
galėtum manyti, kad ji paimta iš „Alice in 
Vvonderland" pasakos. Įvažiuojant į Lenkiją reikia iš
keisti dolerius į zlotus. Turi išsikeisti, nori ar nenori. 
Valdžios atstovas į tave pažiūrėjęs nusprendžia ar tu 
esi šiaip sau pramogautojas, ar važiuoji pas savo bran
gius gimines. Pagal tai privalai atiduoti 15 arba 7 dole
rių duoklę už kiekvieną Lenkijoj praleisimą dieną. Už 
juos tau duoda zlotų, po 470 už dolerį ir lydraštį, 
kuriame pažymėta kiek pinigų tu išsikeitei. Sieną per
važiavęs tuoj pat sužinai jog tikroji dolerio vertė yra 
2000 zlotų. Kiekvienas krautuvininkas, kiekvienas pa
davėjas, kiekvienas pilietis gatvėj, adreso paklaustas, 
gale pašnekesio oktava nužeminęs balsą pasiūlo: — 
„Geldvv-eeksel?" Jei ką perki ir kalbi ne lenkiškai, par
davėjas kainą pirma pasako doleriais, o paskui tik tarp 
kitko padaugina ją iš 2000 zlotų. Vakare nueini į vieš
butį nakvynės ieškoti. O. čia jau visai kita kalba. Turi 
parodyt pasą ir pinigų lydraštį. Kasininkė spaudinėją 
elektroninio skaitiklio mygtukus. — „Jūs turit per 
mažai pinigų. Reikia išsikeisti dar 8 dolerius 25 cen
tus!" Nesvarbu, kad gal tavo kišenės prikimštos tūks
tančiais zlotų, privalai jų išsikeisti dar. Nes čia, vals
tybiniam viešbuty jau kitas ekonominis pasaulis, čia 
karaliauja oficialus zlotas. (Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
MOŠŲ KOLONIJOSE 

S T I P R Ė J A N T I S C H O R A S 

Taip jau re ikala i susiklostė, 
kad kaimyninėje Baltimorėje, į 
kurią automobiliu iš Washing-
tono nuleki per valandą, jau visi 
metai , kai ne teko bū t i . Per tą 
l a i k ą t i e s i o g p a s i i l g a u 
Baltimorės lietuvių telkinio, tu
rinčio ne t ik savąją Šv. Alfonso 
bažnyčią beveik pač iame mies
to centre, bet ir Lietuvių namus 
su lietuvių kul tūros muziejumi 
ir l ietuvišku knygynu, kurio 80 
metų sukakt i s bus iški lmingai 
paminėta rytoj. Lie tuvių na
muose penktadienių vakarais ir 
įvairių renginių proga duodami 
lietuviškų valgių p ie tūs bei 
vaka r i enės labai p r i e i n a m a 
ka ina . Panaš ia i , ka ip ir lietu
viškose valgyklose Chicagos 
Marąuette Parke, ku r i a s šiomis 
dienomis per Vi ln iaus radiją 
š i l t a i p r i s i m i n ė Ch icago j e 
v iešė ję L i e t u v o s spor t i -
ninkai-futbolistai. 

Proga nuvažiuoti į Bal t imorę 
pasitaikė šeštadienio, balandžio 
1 d. vakare , kai tenykščiuose 
Lietuvių namuose įvyko meti
nis Balt imorės l ie tuvių ..Dai
nos" choro koncer tas . To choro 
koncertus per 10 me tų jau ne 
ka r t ą esu girdėjęs. Įspūdį jie 
palikdavo vidutinį. I r ši ka r tą 
nieko geresnio nesit ikėjau, nes 
choristai ne jaunėja, o sensta, o 
j aun imas , i š skyrus pastarąjį 
. .Dainavos" ansambl io stebuk
lą — jo at jaunėjimą religinio 
koncerto me tu Chicagoje. į lie
t u v i š k u s c h o r u s nes to j a . 
Bal t imoriškiai pr ieš koncertui 
pras idedant net nuogąstavo, a r 
dėl mirčių ir senatvės retėjanti 
publika beužpildys visus stalus, 
kur ių buvo paruoš ta maždaug 
150 žmonių. 

Tačiau pr ieš rengin iu i prasi
dedant publikos eilės ėmė didėti 
ir paskutinę minutę teko prista
tyt i dar vieną ki tą papildomą 
stalą ypač vašingtoniškiams. 
Publikos t a rpe buvo palyginus 
nemažas procentas jaunimo, 
nors scenoje pasirodžiusį 23 dai
n ininku chorą suda rė daugiau
s i a i p e n s i n i n k a i su k i e k 
j a u n e s n i a i s m o t e r ų veidais. 
Gavę p rogramas pastebėjome, 
kad šis koncertas sukaktuvinis , 
nes „Dainos" vyrų choras šiais 
metais švenčia 20 m. sukakt i , o 
mišrus — 10 metų. Pirmoji vyrų 
choro vadovė buvo Amerikos 
l ie tuvai tė Lelija Bekerskienė. 
Prieš 10 m. įvykusio mišraus 
choro pirmąjį koncertą jau teko 
ir man išk lausyt i . Tada chorui 
vadovavo amer ik ie tė dirigentė 
ir jos į s i jaut imas į l ietuviškas 
dainas buvo palygint i svetimas 
ir daug iau mechaninis . 

Pasku t in iu m e t u „Dainos" 
chorui kur į laiką vadovavo Bal
timorėje apsigyvenusi sol. Rūta 
P a k š t a i t ė . c h o r ą g e r o k a i 
aplamdžiusi teigiamąja prasme. 
Nuo prae i to rudens ..Dainos' 
chorui vadovaut i atėjo Rūtos 
sesuo muzikė Emilija Saka-
dolskienė, gyvenant i Washing-
tono p r i e m i e s t y j e , t a č i a u 
kiekvieną savaitę nuvažiuojanti 
i Bal t imorę repeticijoms. 

Sukak tuv in io koncerto pro
g r a m a s u s i d ė j o g r y n a i iš 
l ie tuvių l iaudies dainų, ne
vengiant ir sunkesnių kūr iniu , 
harmonizuotų K. V. Banaičio, 
St. Š imkaus , V. Jakubėno ir 
k i tų kompoz i to r ių , ku r iuos 
atliko mišrus ir vyrų chorai. 
Tie, k u r i e šio choro koncertus 
girdėjom jau nebe pirmą kartą, 
pajutom a m ž i u m senstančio 
choro padarytą ryškią pažanga. 
Aišku, t a i buvo jaunųjų diri
genčių Rūtos Pakštai tės ir po jos 
a t ė j u s i o s E m i l i j o s S a k a -
dolskienės pas tangų vaisius. 
Kai pasku t inę bisui iššauktą 
dainą ,.Saldus alut is padarytas** 
dainavo choras, refrenu atsilie
piant publ ikai , salėje kilo ova
cijos ir norėjosi, kad šios dainos 

garsai dar ilgai nenutiltų. Tokia 
pakili buvo margos publikos 
nuotaika, išklausius šį maloniai 
nuteikusį koncertą. 

Tada choro dirigentė E. Saka-
dolskienė ir akompanuotoja 
Kary Orlando buvo apdovanotos 
gėlėmis, o choro valdybos atsto
vas Jus t inas Buivys savo žodyje 
da r k a r t ą prisiminė abiejų 
chorų s u k a k t i s , padėkojo 
kiekvieną savaitę sąžiningai į 
repeticijas važinėjančiai diri
gentei, pristatė čia pat esantį , 
B a l t i m o r ė j e p i r m ą k a r t ą 
apsi lankiusį buvusios ir da
bar t inės dirigenčių tėvelį muz. 
Balį Pakš tą iš Chicagos. Publi
ka plojimais šiltai jį ir ka r tu abi 
dir igentes pagerbė. Šia proga 
malonu paminėti tuos vyrus . 
kurie ,.Dainos" chore dainuoja 
nuo pirmos įsikūrimo dienos. 
Tai Alber tas Juškus, Albertas 
Varkus , Justinas Buivys, Igoris 
Kučiauskas . Bernardas Karpa
vičius, Vytautas Mildažis ir 
Albinas Prasčiūnas. 

Šiuo metu \Vashingtono apy
linkėje gyvenanti solistė Rūta 
Pakš t a i t ė , ištekėjusi už ameri
kiečio muziko, sekmadieniais 
gieda per pamaldas vienoje 
bažnyčioje prie Baltųjų rūmų, 
ku r i pamaldas atvyksta ir pre
zidentas G. Bushas. Tuo t a rpu 
gegužės 7 d. LB Washingtono 
apyl inkės valdyba Marylando 
universi te te suaugusiųjų švie
t imo centre rengia Washingto-
ne mirusio poeto Jono Aisčio 
, ,Raštų" pirmojo tomo sutiktu
ves. J ų metu kalbės vienas iš 
tomo redaktorių — rašytojas A. 
V a i č i u l a i t i s , p i rmą k a r t ą 
Washingtono lietuviams dai
nuos sol. Rūta Pakštai tė . 

Union Pier, Mi. 
Ž I E M O S SEZONĄ 

UŽBAIGUS 

Žiemos metu kurortinėse vie
tovėse gyvenimas paprastai 
apmiršta. Vasarvietės ištuštėja, 
žaliuojanti aplinka pasikeičia. 
Plikų medžių šakas ir vasaros 
žolynus padengia baltas snie
gas. Švilpauja vėjai, siaučia pū
gos. Tada, pro langą žiūrint, 
liūdnai atrodanti aplinka nei
giamai veikia į žiemojančią 
gyventojų nuotaiką. 

Tačiau k i ta ip atrodo Union 
Pier, Michigan ežero pakran
tėje, kur lietuvių pensininkai 
gyvena. Čia mūsų tautiečių 
susijungusių į daugiau kaip 26 
metus veikiančios Union Pier 
Lietuvių dr-jos veiklą nuotaika 
visada gera ir darbinga. Union 
Pier žiemos metu, nežiūrint 
šilta ar šal ta buvo, sniegas a r 
vėjai pūtė, gruodžio-balandžio 
mėnesių laikotarpyje dr-jos na
r iams kas mėnesį buvo ren
giami bendri suėjimai vakaro
nės su at i t inkama programa. 

Kalbant apie 1988-89 metų 
žiemą, gruodžio 11 d. buvo su
rengtas Kūčių dvasioje prieš
ka lėd in i s renginys, pirmoji 
ž iemos sezono v a k a r o n ė . 
Metams baigiantis r inkomės į 
Naujųjų metų sutikimo balių. 
Sausio 11 d. vakaronėje buvo 
paminėta Klaipėdos krašto at
vadavimo metinė sukaktis. Va
sario 7 d. vakaras buvo skir tas 
t radic inei Užgavėnių blynų 
vakarienei ir to pat mėnesio 19 
d. organizuotai gausiai daly
vau ta Beverly Shores, Ind., 

Lietuvių klubo surengtame Va
sario 16-sios minėjime, kuriame 
7 dr-jos narės buvo spalvingais 
tautiniais rūbais pasirėdžiusios. 
Kovo 8 d. vakaronės programoje 
buvo parodyta Dainavos an
samblio vaizdajuostėje susuktas 
pas t a tymas „Užgavėnės" ir 
balandžio 2 d. žiemos sezono 
paskutinė vakaronė buvo skir
t a pokalbiui apie paskutiniuo
sius įvykius ir bendrą padėtį 
okupuotoje, laisvėjimo keliu 
žengiančioje Lietuvoje. Gruo
džio ir balandžio mėn. visus dr-
jos n a r i u s a p l a n k ė dr-jos 
valdybos leidžiamo iliustruoto 
Biuletenio Nr. 16-17 laidos. Visi 
šie minėti Union Pier Lietuvių 
dr-jos nar ių suėj imai buvo 
r e n g i a m i P. i r A. Mikš tų 
patalpose, dalyvaudavo apie 50 
dr-jos narių ir dalyvaujantieji 
būdavo skaniais moterų suneš
tinio maisto gaminiais vaiši
nami. Už vaišingumą ir pa
aukotą maistą joms priklauso 
dr-jos valdybos ir vakaronėse 
dalyvavusių nuoširdi padėka. 

Užvertus Union Pier Lietuvių 
dr-jos aktyvų praėjusios žiemos 
ve ik los lapą, ž v e l g i a n t į 
a r t ė j anč ią vasarą , g a l i m a 
drąsiai tvirtinti, kad ji irgi bus 
darbinga. Gegužės 13 d. P. ir A. 
Mikštų patalpose šaukiamas pa
vasarinis dr-jos na r ių susi
rinkimas, kuriame numatoma 
atit inkama programa ir lietuvę 
motiną pagerbti. Birželio 18 d. 
Gintaro vasarvietės gamtos 
aplinkoje pamaldomis ir po 
pamaldų valgyklos patalpose 
minėsime tragikšų mūsų tautai 
Birželinių trėmimų met inę su
kaktį. Liepos 9 d. S. i r J . Cibų 

sodyboje rengiama metine dr-jos 
vasaros gegužinė. Joje žada iš 
Chicagos, Cicero, Detroito jūrų 
šauliai ir Chicagos ramovėnai 
su birut ininkėmis dalyvauti. 
Rugpjūčio 15 d. visus dr-jos na
rius aplankys Biuletenis Nr. 18 
ir rugsėjo 16 d. Gintaro vasar
vietės patalpos visuotiniu meti-

K U R I S YRA ŠMEIŽIKAS? 

Bevartant senus tarybinius 
laikraščius, žvilgsniai užkliuvo 
už „Tiesoje" 1982.XII.26 nr. pa
ske lb to straipsnio a n t r a š t e 
„Išmalda šmeižikui". J a m e to 
meto tarybinio žurnalisto puola
mas neseniai iš Lietuvos pasi
t r aukęs dr. K. Ėringis. Šį kartą 
j i s puolamas už , . D r a u g e " 
paskelbtą straipsnį, kuriame 
aprašoma tikroji ekologinė pa
dėtis Lietuvoje. Pasak „Tiesos", 
K. Ėringis „Drauge" skelbęs šį 
šmeižtą:.,... žuvo arba nusiaub
ti miškai , užteršti vandenys ir 
gyvenamoji erdvė, suke l t a 
dirvožemio gruntų erozija... 
Naikinamas arba sudarkomas 
bei apleidžiamas lietuvių tautos 
palikimas — piliakalniai, seno
viniai buities ir technologijos 
paminklai, istorinių įvykių vie
tos, mokslo ir kultūros darbuo
tojų gimtinės, kaimų poilsiavie
tės . . ." Anot laikraščio „Tiesos" 
pastabos, pagal Ėringį „visur 
l ikęs tik plynas negyvenamas 
laukas. . ." 

Tačiau paskaitykime, kaip po 
šešerių metų dr. K. Ėringio tei
gimą patvirtino Lietuvoje lei
džiamas ir ten viešai plati
n a m a s Žaliųjų sambūrio lei
dinys „Žalioji Lietuva" 1988 m. 
lapkričio mėn. nr.: „Viešumas 
at idengė vangią, neryžtingą 
m ū s ų vyriausybės politiką, 
of icialu g a m t o s a u g o s or
ganizacijų veiklą, pataikavimą 
sąjunginėms žinyboms. Tie. 
k u r i e privalėjo į spė t i apie 
pavojų ir veikti — tylėjo ir slėpė 
katastrofišką Tėvynės gamtos ir 
žmogaus dvasios būklę... Žaliųjų 
ginklai — tai dora, pagarba Mo
t i n a i Gamta i ir Gyvybei . 
Demokratija ir viešumas..." 

Iš to aiškiai išryškėja, kad 
šmeižiku a p š a u k t a s dr. K. 
Ėringis anksčiau už ki tus lais
vuose Vakaruose teisingai kėlė 
tarybinės valdžios slepiamą 
katastrofišką Tėvynės gamtos ir 
žmogaus dvasios būklę, kai 
Lietuvoje apie t a i kalbėti 
Maskva griežtai draudė. 

. • 

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VEflffcONTe 

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

liepos 30-rugp. 12 d. Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė 

Informacijai kreiptis: 

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260 

YOU ARE INVTTED TO JOIN 

REV. PETER STRAVINSKAS 
Holy Trinity Lithuanian R.C. Church 

Nevvark, New Jersey 

TOUR TO ROME 
May 23 - 31, 1989 

On the Occasion oi the Ordination oi 
REV. ROBERT RAKAUSKAS 

FEATURES INCLUDE 
• Roundtnp airfare from N'evv York on a Scheduled Airline 
• Airport Hotel Transfers -» 
• Accomodarions for 7 nights in Tvvin-Bedded Rooms at Villa 

Lituania Hotel vvith Private Bath Shovver 
• Continental Breakfast Daily 
• Sightseemg Tour of Classical Rome 
• Full Day Tour to Assisi 
• Full Day Tour to Pompei 
• Ali Hotel Taxes and Service Charges 
• Flightbag Passport VVallet 

$1,299 
PER PERSON BASED ON DOUBLE OCCLTANCY 

For information mail coupon or call... (516) 766-2350 
Outside Nevv York State Toli Free 1-800-533-0468 

CATHEDRAL TRAVEL INTERSATIONAL 
K)N 

MR MR<- M!<^ 

Purk A.rnut • Rockvilk C*nnt. \*» York US70 
- HESEUVATION FORM 

niu dr-jos narių susirinkimu, 
kuriame bus 1989-1890 m. ka
dencijai renkami nauji dr-jos 
valdomieji organai, baigsime 27 
Union Pier Lietuvių draugijos 
veiklos metus. 

Union Pier Lietuvių draugijos 
nariams ir apylinkėse gyve
nan t i ems t a u t i e č i a m s pra

ėjusios žiemos metu neteko ir 
artėjančią vasarą nereikės nuo
bodžiauti . Belieka t ik šiuose 
renginiuose dalyvauti i r savo 
a k t y v i u d a l y v a v i m u dr-jos 
valdybos užplanuotus užsimo
j imus bei lietuvybės palaikymo 
kurs tomą ugnelę šiame kampe
lyje pala ikyt i . Krpd. 

'•TRMT 

<ITN M^sTl — 7ir. 

i subject to change aner Apni z i 

Mammograp hy 

R A S K I T E L A I K O P A S I R Ū P I N T I S A V O S V E I K A T A 

Šiais metais viena iš dešimties Illinois valstijos moterų virš 35 metų amžiaus 
susirgs krūties vėžiu. Šv. Kryžiaus ligoninė, 2701 W. 68th St., Chicago, siūlo 
k rū tų peršvietimą (Mammography X-Ray) už $77.00, n o r m a l i ka ina 
$139.00. Visą balandžio mėnesį, telefonu užsiregistravus, galėsite persišviesti 
papiginta kaina. Mokestis priimamas tik: grynais pinigais, Visa, MasterCard 
arba Discover Card. I mokestį įskaitoma: peršvietimas, interpretacija ir 
pranešimas jūsų gydytojui. Registruojantis prašome mums pranešti jūsų gydytojo 
pavardę ir adresą. Jei neturite šeimos gydytojo, Šv. Kryžiaus ligoninė gali jums 
rekomenduoti vieną iš savo 150 gydytojų, kurie priklauso ligoninės 
rekomendacijų tinklui. Užsiregistravimui skambink i t e 471-5605 sava i tės 
dienomis, išskyrus sekmadienį, nuo 7:30 v. ryto ik i 3:00 v. p .p . 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 
2701 West 68th Street, Chicago 60629 

Holy Cross Hospital is owned and operated by The Sisters of Saint Casimir. 

"BuiUing For The Future And Your Well-Being" 

A 
INTERNATIONAL ^3tt»" 

I N D U S T R I E S V 

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje. 
Kaune ar Klaipėdoje ir. jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti: 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie ŠĮ išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE Zai/rai^ 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime \ visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090 

INTERNATIONAL M2J 
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios Įstaigos augimą 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Maskva 1 nkt.. Vilnius 10 nkt.. Viena 1 nkt.. gegužės 12-25 d. 
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00 
Maskva 1 nkt.. " ' " j č p Ą R p U O T A n k t • V i e n a 3 nkt.. liepos 13-28 d 
Iš Čikagos: $2,*»*o.uu Iš New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt.. Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt.. liepos 14-27 d. 
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt.. rugpjūčio 10-25 d 
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt.. Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d 
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS j MUS. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312)430-7272 
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APIE JAUNIMĄ IR JAV LB 
R A M U N Ė K U B I L I Ū T Ė 
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Besikalbant su vienu asme
niu, kalbėjom, kad kiekvienoje 
organizacijoje, kompanijoje ir 
panašiai reikia tokio asmens, 
kur is žino tos organizacijos ar 
kompanijos istoriją, iš ku r ji 
kilo, kokios jos šaknys. Tas 
asmuo — tai „corporate memo-
ry" . Šiuo metu JAV Lietuvių 
bendruomenės krašto valdybo
je y ra nemažai asmenų, kur ie 
j a u i lgai dirba L i e t u v i ų 
bendruomenė je ir žino jos 
praeitį . Kiekviename valdybos 
posėdyje iškyla diskusijų, kaip 
praeityje buvo daroma. Tuo 
pačiu, dr. Antanas Razma į 
kraš to valdybos sąstatą pasi
kvietė žmonių, kurie dirba ir 
kitose organizacijose, žmonių iš 
k i tų miestų, įvairių generacijų 
žmonių. Dar be to , k r a š t o 
valdyba bazuojasi Cbicagoje. 
Chicagoje yra jos b ū s t i n ė . 
Chicago je vyks ta k r a š t o 
v a l d y b o s posėdžiai . Tad 
susidaro įdomi situacija. 
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Antanas Kulbis 

JAV LB krašto valdyba kai 
kada vykdo savo projektus Chi
cagoje. Pvz. nuo rudens įvyko 
j au dvi spaudos ir informacijos 
konferencijos. Kadangi jos vyko 
Chicagoje, tik Chicagoje gy
venantys spaudos ir informaci
jos a t s tova i ga lė jo jose 
d a l y v a u t i , nors s t r a i p s n i ų 
pas i rodė įvairioje l i e t u v i ų 
periodikoje. JAV LB krašto 
valdyba taip pat apsiėmė rengti 
Vilniaus u-teto folklorinio an
samblio .,Ratilio" koncertus 

..Chicagoje, į rengimo komitetą 
;sukviesdami įvairių organiza
cijų atstovus. 

J a u n i m o i n t e r e s a i 

I JAV LB krašto valdybą yra 
sukv ies t i įvairūs a s m e n y s , 

^ t u n u o s galima skaityti jaunimo 
atstovais ar jaunimo veiklos 
rėmėjais. Juk Religinių reikalų 
tarybos pirm. kun. Antanas 
Saulait is buvo vienas iš Jau
nimo Sąjungos pradininkų. Į 
krašto LB valdybą taip pat įeina 
ir dabartinis JAV Lietuvių jau
nimo sąjungos p i r m i n i n k a s 
Darius Sužiedėlis. Rimas Dir-
vonis yra krašto valdyboje ryši
n inkas su sportininkais, kur ių 
daugumas skaitomas jaunimu. 
Kiti asmenys kurie dar save 
skaito jaunimu, (t.y. žemiau 
negu 35 metų amžiaus) yra dr. 
Pe t ras V. Kisielius — vicepir
mininkas specialiems reikalams 
ir Ramunė Kubiliūtė — vicepir-

' m i n i n k ė informacijos reika
lams. Be to, krašto LB valdybo
je jaunimo interesams atstovau

ja Ramoną Steponavičiūtė — vi
cepirmininkė ryšiams su jau
nimo organizacijomis. 

Nors Chicagoje centralizuota 
JAV LB krašto valdyba turi 
įvairių rūpesčių,užsiėmimų ir 
užduočių, ne viskas sukasi 
aplink Chicagą. Mums tai 
primena jau minėtas Darius 
Sužiedėlis, sekretorius Pranas 
Joga ir Akrono ir Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Ar
vydas Barzdukas, kaip ir Darius, 
iš Washington, DC. Kai kurie 
gal kitaip suprantame savo pa
reigas negu buvę krašto val
dybos nariai . 

Ve ik la Chicagoje 

Dabar JAV-bėse ir, žinoma, 
Chicagoje lankosi įvairūs asme
nys bei vienetai iš Lietuvos. 
Buvusioji JAV LB krašto val
dyba tokių rūpesčių neturėjo. 
Dabartinė JAV LB žino infor
macijos tinklų svarbą ir sten
giasi per Lietuvių informacijos 
centrą gauti naujausias žinias iš 
Lietuvos. O kaip su jaunimo 
veikla? Kai į Chicagą atvyko 
Arūnas Degutis, tuoj pat reikėjo 
organizuoti su juo vakaronę. Vi
cepirmininkas dr. Petras V. Ki
sielius tuoj pat į talką pasi
kvietė Chicagos Lietuvių jauni
mo sąjungos skyrių, žinodamas, 
kad jaunimas tokiais įvykiais 
domisi . J a u n i m o sąjungos 
nariai ir budėjo Jaunimo centro 
kavinėje prie durų, suruošė vai
šes. Be to į talką atėjo Ramunė 
Kubiliūtė ir Ramoną Stepona
vičiūtė su vienu kitu ryšių 
komiteto nariu. 

T rad ic i jos ir nau jos 
veiklos s rovės 

Šie paskutinieji metai (nuo 
1988 m. vasaros) labai pakeitė 
lietuvių išeivių veiklą. Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės, Kana
dos Lietuvių Bendruomenės ir 
Pasaul io Lietuvių J aun imo 
sąjungos valdybų nariai buvo iš
kviesti ir vyko į Lietuvą švęsti 
V a s a r i o 16-sios k a r t u su 
Lietuvoje gyvenančiais. Kas 
galėjo įsivaizduoti, kad tokia 
staigmena įvyktų prieš metus 
ar net dvejus? Lietuvos įvykiai 
pakeitė ką ir kaip Lietuvių 
bendruomenė veikia, ir kaip iš 
viso lietuvių visuomenė veikia 
ir reaguoja į Lietuvos įvykius. 
Amerikiečių spaudos atstovams 
nebereikia aiškinti.kur Lietuva. 

Šiandien jaunimo veikla gal 
labiau rišasi su „vyresniųjų". 
L ie tuv ia i į j a u n i m o tarpą 
įskaito ir asmenis^ peržengusius 

Gaja ir Petras Bliūdžiai 

t r i s d e š i m t i e s m e t ų r ibą. 
Išeivijos lietuvių veikloje daž
n i a u pas i rodo p a l a n k u m a s 
mišrioms šeimoms ir senosios 
l i e tuv ių i še iv ių k a r t o s 
įsijungimas į mūsų veiklą. 

O kaip J A V LB kraš to valdy
boje atsirado JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos pirmininkas ir 
ryšininkė su jaunimo organiza
cijomis ? JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos pradininkai tikėjosi 
apjungti visas jaunimo orga
nizacijas. Ryšininkas ar ryši
n inkė su jaunimo organizacijo
mis kitose JAV LB krašto 
valdybose turbūt buvo vyresnės 
a r vidurinės ka r tos asmuo, 
kuris ar kur i ki taip matė savo 
rolę negu dabart inė. • 

Kai kieno akimis sportas y ra 
t a s t ikrasis, universalus jauni
mo junginys. Tad, galima būtų 
sakyti, kad JAV LB krašto val
dyboje jaunimo interesai repre
zentuojami įvairių valdybos 
narių, pr ik lausant nuo reikalo. 
Kultūros taryba, Švietimo tary
ba, Religinių re ikalų taryba, 
Visuomeninių re ikalų taryba, 
vicepirmininkai finansiniams, 
sporto, informacijos ir spe
cialiems re ika lams — visi dirba 
įvairioms lietuvių generacijoms 
ir įvairiems lietuvių interesams. 
Kartais sunku nelipti vienas 
ki tam a n t kulnų, bet JAV LB 
krašto valdybos nariai t ikisi , 
kad išlaikysime tęstinumą ta rp 
išeivijos veiklos brendimo ir jos 
tradicijų. Kažin, kiek optimistai 
a r pesimistai sociologai dar 
duotų mums išeivijos lietuviams 
veiklos metų... 

ŠAUNUS JAUNIMAS 
R Ū T A MUSONYTĖ 

Dainuodavome: „Mielas drau
ge, ka i sugrįši, į stovyklos lan
keles.. ." Daugelis šiandieninio 
studentiško lietuviško jaunimo 
augdami lankė stovyklas. Kai 
kurie sugrįžta kaip vadovai, o 

1 kiti e ina savo keliais. Bet 
amžinai jų širdyse pasilieka tas 
a r t imas ryšys ir geri prisimi
n i m a i iš stovyklos dienų. 
Klausėmės paskaitų, nagrinė-

jom Lietuvos laisvės klausimus, 
v ik r ia i sportavom, amžinai 
dainavom ir planavom kaip su
rišti berniukų batus į vieną ilgą 
liniją, j iems bemiegant (bet 
t ikrai j a u ne aš). 

Daug kas pasikeitė, daug kas 
tas pa t . Bet mūsų tikslas, savo 
širdies gelmėse randam, yra lie
tuvybei. Dabar ka; skaitome 
apie Lietuvą kasdieniniuose 
laikraščiuose, (bent man) iškyla 
dar ne t stipresnė meilė mano 
tėvelių gimtinei. Sunku įsi
vaizduoti, kad trispalvės ple
vena visur; kad žmonės viešai 
priešinasi prieš rusus... Tie 
svarbūs istoriniai reiškiniai 
vyksta po pat mūsų nosim. 

Tad džiaugiuos, kad mes čia, 
išeivijos jaunimas įvertiname 
lietuvybę ir kiekvienas savaip 
reiškiamės jos labui savo aplin
koje. Nuo Chicagos iki Detroito, 
nuo Pacifiko iki Atlanto vande
nynų, net Fort Worth, Texas, 
galiu rast i Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo, su kuriais esu 
stovyklavus (Dainavoj arba Ne
ringoj), kurie mano supratimu 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. balandžio mėn. 15 d. 

Darius Kudžma 

yra verti supažindinimo, paplo-
jimo, „bravo" palinkėjimo, 1000 
dol. įteikimo ir Kapačinskų 
puikiausios, juodos ,,Racine 
Bakery" duonos kepalo. (Ne, 
čia ne apmokėta reklama, bet 
visi, kuriuos teko aplankyti 
labai džiaugėsi gavę lietuviškos 
duonos. Žinoma, ne čikagiškiai. 
Visiems kitiems yra sunkiau iš
laikyti lietuviškus valgio pap
ročius ir todėl jie tokią dovaną 
ypač vertina). 

Aišku, už kiekvieną paminėtą 
vardą, yra dar bent šimtas jau
n u o l i ų , ku r i e i r g i ve r t i 
visuomenės pripažinimo. Todėl 
p rašau jūsų, brangių skaitytojų 
— jeigu turite žinutę apie lietuvį 

Rūta Stroputė 

jaunuolį, kuris vertas paplojimo 
ir „Racine" duonos, a r nori te 
sužinoti, koks l ikimas seniai 
nebematyto draugo iš stovyklos 
dienų, p a r a š y k i t e l a i š k u t į 
sekančiu adresu: (*Mūsų tikslas 
y ra tik teigiamos žinios, o ne 
būti gandų skyriumi): Li thua-
nian Youth, 10529 S. Kildare 
Ave„ Oak Lawn, IL 60453. 

Aš esu įsitikinusi, kad Atlan
to vandenyne verda kažkokia 
magiška lietuviška jėga. Ten 
gyvena t iek d a u g š a u n i ų 
lietuvių, kuriais net Neringos 
s tovyk los d i e n o m i s b u v a u 
sužavėta. Ir keisčiausias daly
kas: stovyklautojai tarpusavyje 
kalbėjo l i e t u v i š k a i ! K a i 
vadovai jų n e m a t ė ! ! ! (,,!" 
Reiškia, kad tai t ikras faktas). 
Tad, malonu grei tai perei t i jų 
sąrašėlį: 

Antanas Kulbis — Bostonas. 
Bebaigiantis redaguoti („edit") 
savo filmą „Geležinis Vi lkas" , 

kurį suko Neringos stovykloje 
šaltos žiemos metu. Šis filmas yra 
jo magistro tezė i bus rodomas 
amerikiečių ir l ietuvių visuo
menėje. Jo sužadėtinė, Rū ta 
Bobelytė, irgi daug darbo įdėjo 
į šį veikalą. 
Jonas „Bagy" Reventas, augęs 

New Yorke, gyvenęs visur pla
čiam pasaulyje, dabar įleidęs 
šaknis Norfolk, Virginia. Jonas 
yra „SEAL" (Sea, Air, Land) 
kareivis Amerikos laivyne. Gir
džiu, kad buvimas SEAL yra 

• sunkiausia Amerikos gynybos 
šaka. J i s labai (!!) įvert ina 
lietuvybę. Savo bute tur i sienos 
d idumo L ie tuvos vė l iavą ; 
susižiedavęs su R ū t a Alks-
n iny t e ( a m ž i n a i k u r s i ą s 
lietuvišką šeimą); ir labai ieško 
žinių apie dabar gyvenančius 
palikuonius, asmenų, minėtų 
knygoje „Samogitia" (tik todėl, 
kad jam įdomu). Maloniai nuste
bino draugus, iš kito pasaulio 
galo tiesiog atvykęs į 1988 šokių 
šventę Hamiltone. 

Darius Kudžma, augęs New 
Yorke, dabar gyvena Detroite. 
Darius dabar dirba „Chrysler" 
korporacijoje ir šių metų auto
mobilių modeliuose jau yra ir jo 
asmeniški sumanymai. J is buvo 
pirmas žmogus, kur iam pasise
kė išmokyti savo bendramžius 

moksleivėlius, kas y ra „duslin
t u v a s " („muffler") (su detališ-
ka i s piešiniais). 

Andrius Gražulis augo Det
roite, o dabar gyvena New 
Yorke. Andrius dabar lanko 
Siena College, gavęs pilną sti
pendi ją , ža idž ia kolegijos 
krepšinio komandoje. Daug kas 
m a t ė Andrių televizijoje, kai 
„S iena" laimėjo savo divizijos 
žaidimus ir pataikė į „NCAA" 
žaidimus. „Siena" laimėjo prieš 
Stanford, bet pralošė prieš Min
nesota an t rame (iš keturių) 

kai jų komanda žaidė Dalias 
mieste. 

Rūta Stroputė — čikagietė. 
Gavusi bakalaurą per trejus 
metus. Rūta dabar jau baigia 
paskutiniuosius metus Loyolos 
un-to teisės mokykloje, yra 
aš tunta mokinė savo klasėje. 
McDermott firma tučtuojaus 
„pasigrobė" Rūtą, ir ji pradės su 
jais dirbti šią vasarą. Rūta — ne
paprastai gabi mokinė, pernai 
buvo pakviesta būti „Loyola 
Lavv School Journal" redakcijos 
narė, kas yra labai didelė garbė 

t u r e . Andriaus t rener iui buvo '!!). Didžiuojuosi ir ja, kaip ir 
įdomu, kai žaidimuose žiūrovai 
pleveno lietuviškas vėliavas. 
Deja, porą savaičių prieš pat 
„NCAA", jo mokykloje buvo 
tymų epidemija. Tai reiškė, kad 
spaudos atstovai žaidimuose 
galėjo dalyvauti t ik su daktaro 
lapeliu. Džiaugiuos, kad man, 
ka ip „Draugo" korespondentei 
ir dr. Donato Siliūno priežiūroje, 
nebuvo kiliūčių. (Šia proga 
dėkoju Sigitui Vazneliui, tu
r inčiam „cable" prenumeratą, 
kad užrekordavo žaidimą). 

Laura Gražulytė (taip, An
dr iaus sesuo), dabar gyvena 
New Orleans, Lousiana. Laura 
lanko Tulane universitetą ir ne
nustoja manęs stebinus. J i buvo 
nuvykus į Lietuvą ir Australiją 
su Amerikos lietuvių rinktine 
t inklinio komanda. J i padeda 
gimnazijos tinklinio komandos 
treneriui; studijuoja sociologiją, 
Shakespeare, įvairių kompzito-
r ių muziką, baletą; yra pasižy
mėjusi sportininkė: sulaužiusi 
ieties metimo rekordą savo mo
kykloje. Šią vasarą pradeda 
t r en i ruo t i s sekančiai Olim
piadai. Baigus mokslus, Laura 
labai norėtų dirti „Covenant 
House" Anchorage, Alaska, su 
pabėgusiais jaunuoliais. 

Gaja Bliūdžiuvienė (Pem-
kutė), augusi Sleepy Hollovv, IL. 
dabar su vyru Pe t ru gyvena 
Forth Worth, Texas. Savo lais
valaikiu Gaja palaiko aktyvų 
ryšį su savo valstijos senatoriais 
ir stengiasi išrūpinti „Sister Ci
t y " ryšį ta rp For th Worth ir 
Kauno. Gaja ir Petras visuomet 
džiaugiasi susitikę su lietuviais, 
atvykstančiais į jų miestą. Su 
vėliavom ir Lietuvos himnu 
sutiko „Žalgirio" futbolistus. 

kitais, čia aprašytais jaunuo
liais. Lauksiu ir iš jūsų išgirsti 
apie jums pažįstamus šaunius 
lietuvius jaunuolius. 

Pusbroliai Jonas ir Matas Reventai. 

Ramunė Kubiliūtė yra JAV LB vice 
pirmininkė informacijos reikalams. Andrius Gražulis 

KLIMUI KRIAUČELIŪNO PREMIJA 
Balandžio 2 d. Lietuvių Tauti

niuose N a m u o s e sus i r inko 
nemažas būrys lietuviškosios 
visuomenės pagerbti šių metų 
Kriaučeliūno premijos laureatą 
Paulių Klimą iš Rochesterio. 
Tai jau 12-ta šioji premija 
duodama kiekvienais metais 
ypatingai nusipelniusiam-siai 
jaunuoliui-lei. Ta premija yra 
dosnios Kriaučeliūnų šeimos 
pagerbimas jų mylimo sūnaus ir 
brolio Eugenijaus atminimo, 
kuris pr ieš dvylika metų iške
liavo iš šio pasaulio. Premijos 
jury komisijon įeina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
atstovas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos (LJS) atstovas ir 
JAV LJS atstovas bei du Kriau- • 
čeliūnų šeimos nariai . Šių metų 
komisijos nariai: Ramoną Stepo
navičiūtė (PLB), Vija Bublytė 
(PLJS), Jonas Cinkus (JAV 
LJS), Vida Jonušienė ir Irena 
Kriaučeliūnienė. 

Laureatą pr is ta tė Vida Jonu
šienė. Paulius Klimas, aktyvus 
Rochesterio (NY) Jaunimo Są
jungos narys, be visų kitų savo 
pasiekimų bųs ilgai prisimintas 
dėl savo Laisvės Žygio. Vos ne 

Paulius Klimas 
Nuotr. Doug Meszler 

500 mylių žygis nuo Rocheste
rio iki Washington, DC, užtruko 
23 dienas. 1988 m. gegužes 1 d. 
27-metis Paulius Klimas pra
dėjo savo ilgą kelionę.nešdamas 
laišką prezidentui Reaganui ir 
Gorbačiovui dėl žmogaus teisiu 
a k t y v i s t o Pe t ro Gražu l io 
įkalinimo. Paulius Washing-
toną pasiekė gegužės 24 d. ir 
nors nesimatė su prez. Reaganu, 
bet laišką ir peticijas perdavė 
J A V nacionalinio saugumo 
nar iu i , kuris buvo delegacijos 
narys Maskvoj vyksiančioje vir
šūnių konferencijoje. 

P a u l i u s , p r i i m d a m a s š ią 
premiją, tarė trumpą bet nuošir 

dų žodį. Padėkojęs Kriaučeliū
nų šeimai, kur i premiją įsteigė 
savo brangaus sūnaus Eugeni
jaus atminimui, savo žodį taip 
tęsė: „Maždaug prieš metus 
mano žygis prasidėjo. Nors kar
tais pavargdavau, bet Dievas 
mane globojo nuo Rochesterio 
iki Baltųjų Rūmų. Niekad neuž
miršiu tų kelelių, kaimelių ir 
žmonių vaišingumo. Dainelė 
„Vil t i s g y v a " v isada man 
teskamba: , Jūs ten. mes čia 
gyvenam toli, bet jungia viltis/ 
Pradėk tikėt. Kad gyventi lais
vai nėra tik sapnai."Gyvename 
Pabaltiečių amžiuje. Dirbkime 
kartu tėvynės labui". 

Laurea t ą sve ik ino k u n . 
Garšva, pirmosios jury komisi
jos vardu < 1977 m.), Vija Bub
lytė. Jonas Cinkus. Ramoną 
Steponavič iūtė ir p a t s dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Trumpą, 
bet jausmingą meninę progra
mą atliko Paul iaus draugas 
Darius Polikaitis. Darius, pats 
skambindamas p ian inu , pa
dainavo du savo kūr in ius — 
„Ryto m a l d a " (žodž. K. 
Bradūno) ir „Sapnas apie Šiau
re" (žodž. K Bradūno) ir tada 
padainavo dainą sukurtą Petrui 
Gražuliui - „Hope Alive" — 

„Viltis gyva" kurią į lietuvių 
kalbą išvertė Darius ir Mykolas 
Drunga. 

Paulius dar parodė skaidres iš 
savo kelionės. Jose buvo matyti 
ir šlapių ir k i ta ip ne kokių 
momentų, bet bendrai kelionė 
praėjo gerai ir Paulius savo 
žygiu yra patenkintas. Paulius, 
ba igdamas savo kalbą, dar 
pridėjo jaunimui patarimą. Jis 
sakė. kad jeigu tu r i minčių, rei
kia daryti, reikia veikti ir nerei
kia bijoti. 

Popietė baigėsi pasižmonėji-
mu. Daugelis da r sveikino 
Paulių, kiti norėjo daugiau 
išgirsti apie jo kelionės nuo
tykius, o dar ki t i tarp savęs 
šnekučiavosi. Paul ius jau yra 
numatęs sekantį Lietuvos var
do išgarsinimo žygį. bet apie tai 
vėliau. Sveikiname ir mes jauną 
taurų lietuvį Paulių Klimą, 
laimėjusį šią žymią premiją. 
Linkime jam ir toliau dirbti 
tėvynės labui ir toliau iškelti 
Lietuvos vardą. Tegul dar ilgai 
tau aidi dainos žodžiai — „Jūs 
ten, mes čia gyvenam toli. bet 
jungia viltis". Te ši jungianti 
viltis niekad nepradingsta iš 
tavo gyvenimo. 

Rita L 

Laura Gražulytė ir Algis Miškinis 

J A U N I M O R E N G I N I A I 

Ba landž io 15-16 - JAV LJS 
ruošiamas III-sis politinis semi
naras Washington, D.C. 

Ba landž io 15 — Ratilio kon
certas Clevelande. 

B a l a n d ž i o 15 — Šv. Kazi
miero parapijos šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos vakarienė 
Los Angeles. 

Ba landž io 16 — Ritos Mar-
ke ly t ė s -Dag ienės r eč i t a l i s 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Chicagoje. 

Ba l andž io 16 — Pirmos fut
bolo pirmenybių rungtynės: 
Chicagos „L i tuan ica" prieš 
vokiečių komandą „Fortūna" 
M a r ą u e t t e pa rko a ikš tė je , 
Chicagoje. u A 

Balandžio 21 — Vilniaus uni
versiteto folklorinio ansamblio 
„Ratilio" koncertas Jaunimo 
centre Chicagoje. 

Ba landž io 22 — Lemonto 
Pavasario balius. Lietuvių cen
t re Lemonte. 

B a l a n d ž i o 22 — Korp! 
Neo-Lithuania ledo čiuožimo 
išvyka Chicagoje. 

Ba landž io 23-24 - Vilniaus 
universiteto folklorinio ansamb
lio „Ratilio" koncertas Jaunimo 
centre Chicagoje. 

Ba landž io 28-30 — Jaunučių 
Ateitininkų Sąjungos vasaros 
stovyklos paruošiamieji kursai 
Tėvų Marijonų vienuolyno 
patalpose. Chicagoje. 

B a l a n d ž i o 29 „Grandies" 
v a k a r a s J a u n i m o cent re 
Chicagoje. 

B a l a n d ž i o 29-30 — Lietuvių 
operos „Trubadūras" pastaty
mai Morton auditorijoje Cicero. 

B a l a n d ž i o 30 — Abiturientų 
balius Nikos salėj. Burbank. 
prie Chicagos. 

Gegužės 1 — Trys jachtos — 
Lietuva. Audra ir Daile — 
išplaukia iš Lietuvos į Ameriką. 

Gegužės 6 — Ateitininkų 
metinis pavasario pokylis. 

Gegužės 6-7 — 39-tosios Šiau
rės Amerikos Lietuvių sporto 
žaidynės Toronte. 

Gegužės 13 — Sol. Nerijos 
Linkevičiūtės-Kasparienės ir 
smuikininkės Lindos Velecky-
tės koncertas Los Angeles. 

Gegužės 14 — Ateitininkų 
še imos šven t ė A t e i t i n i n k ų 
namuose. Lemonte. 

Gegužės 21 — „Vaidilutės" 
teatro pastatymas Jaunimo cen
t re Chicagoje. 

G e g u ž ė s 28-29 - , ,Ar 
monika" — Lietuvos radijo ir 
televizijos ansamblio koncertas 
Jaunimo centre Chicagoje. 

Birželio 4 — Kun. Svarinsko 
pagerbimas ir priėmimas Jauni
mo centre Chicagoje. 

Birželio 10 — I New Yorką at
plaukia trys jachtos iš Lietuvos. 

Rugp jūč io 6-20 — XV tasis 
Lituanistikos seminaras. 
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LIETUVIŲ POEZIJA IŠ 
AMERIKIEČIŲ LUPŲ 
Lietuvių poezijos spektaklis 

anglų kalba — šviežias dalykas. 
Praėjusį savaitgalį tokią šviežie
ną iš New Yorko į Chicagą 
atvežė trupė vardu Arts Club 
Theatre. 

Trupę 1983 m. Manhattane 
įsteigė Linda Pakri ir Paul 
Taylor Robertson. Jos siekis — 
išvesti scenon teatrines reteny
bes, ypač iš klasiškojo Europos 
repertuaro. Intensyviai ir 
sėkmingai dirbdamas, kolek
tyvas tokių pastatymų iki šiol 
sukorė jau net trisdešimtį su 
viršum, įskaitant ir kelis pabal-
tietiškus. Arts Club Theatre dir
ba anglų kalba, profesiniu pa
grindu, nesiekia pelno ir taiko 
visų pirma į tą publiką, kuri 
teatralų pasauly vadinama „off-
off-Broadway". Nuo 1987 m. jo 
būstinė yra Aušros Vartų para
pija Manhattane, kurios patogią 
salę su parapijos kunigų 
bei narių pritarimu ir parama 
teatrinei paskirčiai įsirengė 
patys kolektyvo nariai. 

Vėliausias šio teatro pasta
tymas — lietuvių poezijos 
vertimų sceninė pynė „Etched 
in Amber". Ją sudarė ir sureži
savo Rasa Allan Kazlienė, 
produkavo Arūnas Čiuberkis. 
Šio spektaklio rengimą da
linai finansavo Lietuvių fondas, 
o pakvietimą Chicagon suor
ganizavo adv. Povilo Žumbakio 
įsteigta Ethnic Community Ser
vices organizacija. Chicagoje 
„Etched in Amber" premjera 
įvyko balandžio 8 d. prie Michi-
gano gatvės esančiame praš
matniame University Club, 
kuriam adv. Žumbakis priklau
so. Balandžio 9 ir 10 d. pa
pildomi spektakliai surengti ir 
Lietuvių centre Lemonte. 

Spektaklio pagrindinę me
džiagą" sudarė 20-tame amžiuje 
Lietuvoje ar išeivijoje gyvenusių 
ar tebegyvenančių poetų eilės. 
Prie jų prijungti ir keli eilė
raščiai Nobelio premijos lau
reatų Milosz ir Joseph Brodsky 
— poetų, kuriuos galima pava
dinti Lietuvos draugais. Iš viso 
apie 45 poezijos tekstai. Eilė
raščius atrinkdama, Rasa Kaz
lienė nesiribojo viena kuria nors 
siauresne tema, bet stengėsi 
apimti keletą lietuvių pasaulė
jautai bei charakteriui bū
dingesnių aspektų, kaip antai 
lietuvio ryšys su gamt ine 
aplinka, istorinių nuoskaudų 
f okupacijų, tėvynės prarasties) 
išgyvenimas, net ir asmeniškų 
santykių, ypač meilės, paty
rimas. O visą spektaklį įrėmino 
Miloszo filosofinės poezijos 
samprotavimai klausimu, ką 
apie žmogiškąjį gyvenimą 
galima išmokti iš pačios poezi
jos. 

Kai kam galėjo iš pradžių 
atrodyti, jog eilėraščiai, kad ir 
geriausi — netinkama medžia
ga teatrui. Kas taip manė, apsi
riko. „Etched in Amber" — 
tikrai teatrališkas spektaklis. 
Šeši aktoriai (keturios moterys 
ir du vyrai) ne tik deklamavo, 
bet ir suteikė deklamacijoms 
vaizdinį pamušalą judesiais, 
pantomimika, sustingimais ir 
kitomis scenos meno priemo
nėmis. Nepilnai pusantros va
landos užtrukęs spektakl is 
praėjo kaip kelios koncentruoto 
jausmo ir minties sekundės. 

Žinoma, beveik visi eilėraščiai 
— verstiniai. Tik Kanadoj 
gyvenančio išeivių vaiko ir 
labai gero poeto Raymond Filip 
(Filipavičiaus) keli gabaliukai 
originaliai parašyti anglų 
kalba. Vertimus R. Kazlienė 
surankiojo iš to, kas jau įvai
riuose leidiniuose I antologijose, 
žurnaluose ir pan. i anksčiau pa
skelbta. Žinant bendrąją mūsų 
poetinių vertimų padėtį, pa
grindo džiaugtis čia negalėjo 
būti. Didesnė tų vertimų dalis 
— tik šiaip sau, kai kurie visai 
prasti, tik vienas kitas vertas 

originalo (o Pr. Vaičaičio atve
ju — net stipresnis už originalą). 
Tai nebūtinai ir ne vien tik prie
kaištas vertėjams. Poeziją versti 
sunkiau už visus kitus žanrus. 
Bet štai čia įvyko nuostabus 
dalykas. Scenoje aktorių gyvu 
žodžiu perduoti net ir silp
nesnieji vertimai skambėjo taip, 
lyg jie būtų buvę specialiai 
anglų kalba sukurti originalai! 
Aišku, tai todėl, kad juos būtent 
šitaip perdavė šitie atlikėjai: 
kiti, ne tokie talentingi ir ne 
tiek darbo įdėję, to nebūtų 
valioję. (Arūnas Čiuberkis 
minėjo, kad tie šeši aktoriai 
šiam pastatymui atrinkti iš, 
rodos, 60-ties audicijose prisista
čiusių kandidatų!). 

Ir dar vienas dalykas: buvo ir 
šiaip nuostabus įspūdis girdėti 
tuos eilėraščius, kurių daugu
mas mums gerai pažįstami 
originalo forma, įvilktus į visai 
naują garsinį rūbą. Juk anglų 
kalbos fonetika tokia skirtinga 
nuo lietuviškosios, tad iš scenos 

ataidėjo ir kažkas labai familia
raus ir drauge kažkas visiškai 
nauja. Be to, ir newyorkiškių 
deklamavimo maniera, saky
čiau, visai „nelietuviška": be 
(pas mus gal iš rusiškos mo
kyklos atėjusio) „dainavimo", 
be didelio sentimentalumo ir 
patoso, be šūksnių ir atodūsių, 
o vis dėlto preciziškai emo
cionali ir nuotaikinga. 

Aktoriai — Ronald Drevves, 
Kyle McMahan, Andrea Mead, 
M. D. Poole, Robert Ruffin, 
Mary Ethel Schmidt. Pernai 
džiaugėmės, kad jaunimiečiai iš 
Vilniaus lietuvių kalba stebino 
amerikiečius, o šiemet džiaugia
mės, kad amerikiečiai anglų 
kalba, bet lietuvių tematika 
gali nustebinti ir mus. 

Beje, tarp eilėraščių režisierė 
paįvairinimui įterpė ir porą 
dainelių, kurias trupė su
dainavo lietuviškai su tokiu 
simpatingu anglišku akcentu ir 
amerikietiškų tiesumu bei 
linksmumu, kad sukėlė publi
kai šypsnį. 

M. Dr. 

CLASSIFIED GUIDE 

Po PLB posėdžio valdybos nariai. Iš kairės vicepirm. dr. Vytautas Dambra-
va, vicepirm. Milda Lenkauskienė ir vicepirm. Algis Gureckas. 

DEFICITO GRĖSME 

Naujam Chicagos merui R. 
Daley kelia rūpesčio, kad mies
tui gresia 120 mil. dol. deficitas. 
Dabar Daley sudarinėja naują 
miesto administraciią. 

UŽDRAUDĖ GINKLUS 

Winnetkos priemiesčio taryba 
nusprendė, kad tame mieste ne
galima laikyt šaunamų ginklų, 
nebent būtų gautas specialus 
leidimas. 

Laiškas 
GERAS ŠVIETIMO 

TARYBOS PASIŪLYMAS 
Labai praskaidrino kasdie

ninės rutinos nuotaiką, kai per
skaičiau „Drauge" kovo 23 d. 
laidoje J.Ž. reportažą „Kartu su 
atgimstančia tau ta" apie Chi
cagoje vykusią informacinę 
sueigą „Seklyčioje" kovo 8 d. 
Kiek ten gražių ir vertingų 
minčių buvo pasakyta. Ko 
niekad iš pagrindinių veiksnių 
veikėjų ar tai iš madagumo ar 
jiems iki šiol į galvą panašios 
mintys nebuvo atėjusios ir 
viešai neprasitarė, kaip šį sykį 
J.Ž. rašydamas apie komunistų 
teisinimąsi pasakė, jog 
komunistų partija todėl negali 
gražinti iš Sibiro ten dar gyvus 
likusius tremtinius, nes neturi 
jiems ..gyvenamo ploto". \ tai 
J.Ž. pabrėžė, kad „prieš išve
žimą žmonės turėjo namus ir 
butus, tad partijos reikalas 
dabar parūpinti tremtiniams 
gyvenamą plotą". Nuo savęs 
noriu pridėti: kitaip ir būti 
negali.nes ne kas kitas, o ta pati 
komunistų partija ištremtųjų 
namus ir butus sunaikino. 
Nesunaikintus išdalino iš Rusi
jos ir kitų respublikų atsi
kviestiems. Juk ta pati komu
nistų partija, kuri nuo pirmos 
okupacijos dienos, okupantui 
tarnaudama, tiek daug kri
minalinių skriaudų ir nuoskau
dų savo tautai yra padariusi, 
vistiek ir po tiek nusikaltimų 
save laiko protingiausia ir hu
maniškiausia. Komunistai save 
liaupsindami ir dabar, kaip jau 
kuone viskas (iškyrus pagrin
dinių nusikaltėlių demaskavi
mą) į viešumą išėjo, vistiek 
giriasi, kad jie tiek daug gero 
lietuvių tautai yra padarę ir 
ateityje žada daryti. 

J.Ž. savo reportaže patarė ir 
kaip grąžintiems tremtiniams 
reikalingo „gyvenamo ploto" 
suradimą išspręsti. „Reikėtų 
padaryti mainus, kolonistus pa
siųsti į Irkutską, o iš ten 
atvežti tremtinius". Pritar
damas J.Ž. pasiūlymui noriu 
dadėti: ta dviguba ..imigracijos" 
darbą neatidėliodama turėtų 
atlikti komunistų partija ir jos 
pastatyta valdžia. Svarbiu, o gal 
ir svarbiausiu toje pasiinfor-
mavimo sueigoje pasiūlymu rei
kėtų laikyti daug metų lauktą 
dabartinės Švietimo tarybos 
pirm. Reginos Kučienės pasiūly
mą: „Skatinti, kad jaunimas per 
mokyklas įsijungtų į laiškų 
rašymą, ke l ian t Lietuvos 
reikalus". Mano manymu, su 
mokytojų ir Lietuvos laisvinimu 
reikalais besirūpinančių veikėjų 
sutartina veikla tą pasiūlymą 
lengvai būtų galima įgyven-

d i n t i K. Radvila 

IRENA MILKEVIČIŪTĖ 
Eleonora 

BRONIUS KAZĖNAS 
Dirigentas 

Artūro Spinetti 
Manrico 

L I E T U V I Ų O P E R A 
Kviečia visus į 

VERDI 
4 v. operą 

TRUBADŪRAI 
1989 

Aldona Stempužlenė-
Švadienė 
Azucena 

.3 : I 

Balandžio 29 d. 
Balandžio 30 d. 

7:30 v.v. 
- 3:00 v. 

Thomas Ziel inski 
Grafas Di Luna 

Lawrence Montgomery 
Ruiz 

MORTON HS AL >ITORIJOJE 
2423 S. Austin Blvd. 

Cicero, IL 60650 

Bilietai - 30, 25, 17 ir 12 dol. 

Gaunami: Gifts International — 
Vaznelių prekyboje 

2501 W. 71st St. 
Chicago, IL 60629 

312-471-1424 

Bilietus galima užsisakyti paštu čekį rašant 
LITHUANIAN OPERA CO., INC. 

Autobusų bilietai gaunami ten pat. 

Chrlstian Smith 
Režisierius 

Algis Valiūnas 
Ferrando 

Vaclovas Momkus 
Čigonas 

Eglė Rūkstalytė 
Inez 

Robertas Mockus 
Chormeisteris 

Audron* Galilūnlanė 
Chormeisterė 

Manlgirdas Motekaltis 
Akompaniatonus 

EUROPEAN CONNECTION INC. 

Aplankykite mūsų didžiulę baldų 
parduotuvę. 
Importuotos sofos iš Vakarų Vokietijos! 
Didelis pasirinkimas įvairių stilių ir me
džiagų sofų ir sofų-lovų. 
Geriausia kokybė! Prieinamos kainos! 
Atvykite ir pamatysite! 

šią savaitę 12 mėn. kreditas pirkėjui, kuris skaitė šį skelbimą ,,Drauge"! 

3102 West Lawrence Av:, Chicago, IL 60625 
4. «. . T UI.: (312) 478-0042 
Auto pasta tymas veltui Lawrence & Troy g-vių kampe • " 
Darbo valandos: p i rmd. ir ketv. 10 v. ryto—8:30 v.v.. an t rd . , t recd . , penktd. ir šestd. — 10 v.ryto—6 v.v., 

s e k m d . 12—5 v v. 

R E A L E S T A T E 

R E / M A X 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

°**a KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RO 

DANUTE SČERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šcerbaltei Mayar delsąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią neki lnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai j ums patar
naus 

VALDA PAŠKUS 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

M I S C E L L A N E O U S ~ 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobiHb ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai. garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kambarių, namų dažymas, 
elektros ir vandens vamzdžių 
TAISYMAS. Skambinti Vytui 
925-5300. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauj i darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai , pom
p o s . I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
B E N SERAPINAS 6 3 6 - 2 9 6 0 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. Pulaski R d . , Chicago 
PHONE - 5 8 1 - 4 1 1 1 

R E A L E S T A T E 

S M t 5 KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCB 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Š imai t is , Reg . Broker is 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kadžio A v * . 

Chlccao, IL 60629 
Tel. 436-7878 

Namas apž iūrė j imui 
Sekmadieni, balandžio 16 d., 1 - 4 v. 

P-P-

8638 S. Kooler 3 mieg. ..split-level": 
sumoderninta virtuve ir vonios kamb.; šo
ninis Įvažiavimas; 2% auto. mūrinis ga
ražas. Gražus šeimos kamb. su Vi 
prausyklos; centralimsšald.. daug priedų, 
puikiai išlaikytas, labai švarus. Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

No. 424 — 53 & Koiin. 2 butų apt. Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg kamb. sav ; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te le fonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

MARuUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami č ia jų 

re ikmenis. Pasinaudoki te patog iu 

planu at idedant pasir inktus reik

men is ypa t inga i p roga i . P i lna i 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

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

ketv i r tadieni vakarais iki 8 va lan

dos Antrad. i r t reč iad . susikalbėsit 

l ietuviškai. 

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

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 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
žymiai apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpildymą. 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipkitės. 

Pranas G. Meilė, CPA 
2 6 4 9 W s s t 6 3 S t rsot 
Chicago, III. 60629 

T o l . : R a i t i n ė — 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — 6 3 6 - 5 3 4 7 

VENCKAUSKAS. I N C . 
Bu l l de rs A Rsmods l lng 

• Porches 4 Decfcs • Fioor * Waii Tite 
• Aluminum Siding S Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry *Rec Rooms 
• Add'tions •Insurance Reoairs 

Jos (312 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Pstsr ( 3 1 2 ) 4 4 6 - 0 1 1 3 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 



Vlado Putvio, šaulių steigėjo, pagerbime Šaulių salėje. Iš kairės: B. Jasaitienė, E. Vengianskas, 
V. Išganaitis, J. Mikulis, A. Regis ir kun. F. Kireilis. 

Nuotr. C. Genučio 

SUSIPAŽĮSTAME IR 
GIRDIME „RATILIO" 

Visi t ie , kurie domisi lietu
viškuoju judėjimu, yra girdėję 
ap ie V i l n i a u s univers i te to 
folklorinį ansamblį „Ratilio". 
Apie šį ansamblį ir jo įvyk
siančius koncertus įvairiuose 
A m e r i k o s mies tuose , buvo 
nemažai straipsnių ir skelbimų 
mūsų spaudoje bei girdėjome 
radijo laidose. Šį ansamblį į šią 
At lan to pusę pakvie tė lie
tuviškos sekmadieninės radijo 
laidom New Yorke „Laisvės 
Žiburio" vedėjas Romas Kezys. 
„Laisvės Žiburys" kiekviene-
riais metais suorganizuoja po du 
rengin ' ius -koncer tus . „Rati
l io" koncertas bus jau 45 iš 
eilės. J is nesismulkina. Rizikos 
nebijo, „Laisvės Žiburio" ren
giniai pasižymi aukšta menine 
kokybe. J i s kviečia chorus, solis
tus ar tau t in ių šokių grupes iš 
tolimų Amerikos, o ir iš Kana
dos v i e tov ių . Lengvesnės 
muzikos atlikėjai atvyksta iš 
Europos, Argentinos ir net iš 
tolimosios Australijos. Žmonės 
„Laisvės Žiburio" renginiais 
y ra patenkint i ir juos gausiai 
lanko. Tokiu būdu „L.Ž." gali ir 
toliau šviesti (o ir nušviesti) 
vingiuotus mūsų lietuviškojo 
gyvenimo takus . 

„Ratilio" atsikvietimas „L.Ž." 
gyvavime bus bene didžiausias, 
reikšmingiausias ir rizikingiau
sias įvykis. 

Kaip j au yra žinoma, atvyko 
32 „Ratil io" dainininkai. Pir
mieji (grupė iš 16) atvyko šešta
dienį , b a l a n d ž i o 1 dieną. 
Likusieji New Yorke atsirado 
balandžio 3 d. 

Su ansambl iu susitikimas, 
sus ipaž in imas ir vakarienė 
įvyko lietuvių Kultūros Židinyje 
Brooklyne balandžio 5 dieną 7 
vai. vakare. Šio vakaro išlaidas 
padengė Lietuvių federalinė 
kredito unija Kasa . 

Atvykę į Židinį ansambliečiai 
j salę įžygiavo dainuodami 
„Kūmai, kūmai, svečiai atvažia
vo". Dainai nut i lus , jie buvo 
pasveikinti t r iukšmingais juos 
pasi t ik t i susirinkusiųjų plo
jimais. Visiems susėdus prie 
vakarienei paruoštų stalų, šio 
ansamblio atkvietėjas ir koor
d i n a t o r i u s , ,L .Ž . " vedėjas 
Romas Kezys, ansambliečius 
sveikindamas, kalbėjo: „...Svei
kindami jus, mieli ansamb
liečiai, mes atveriame jums ne 
tik savo namus ir sales, bet ir 
mūsų širdis. Mes priimame jus 
su džiaugsmu, tiesiame į jus 
savo rankas sakydami sveiki 
atvykę iš mūsų ir mūsų tėvų 
gimtinės Lietuvos. Mes pri
imame jus ne ka ip kokius tary
binius piliečius, bet kaip mūsų 
savos šeimos nar ius — lietuviš
kos šeimos! Mes priimdami jus 
su lietuvišku nuoširdumu, šio to 
t ikimės ir iš jūsų. Mes tikime, 
kad jūs , spinduliuodami savo 
mei le l i e t u v i š k a m žodžiui, 
dainai ir šokiui apkrėsite ta 
meile ir mus, o ypač mūsų jau

nimą, kuris kartais svirduliuoja 
lietuviškuose keliuose. Mes ir 
p a t y s k a r t a i s pavargs tame 
lietuviškus dirvonus bepuren-
dami. Ir štai jus ir kiti panašūs 
tea t ra la i , menininkai bei spor
t ininkai suteikiate mums ener
gijos ir atgimstančios Lietuvos 
entuziazmo. Ir už tai mes esame 
dėkingi jums. Jūs , mielieji an
sambliečiai, sutinka ir sveikina 
visa lietuviškoji Amerika!" 

Lietuvos gen. konsulas Anice
t a s S imut i s , sve ik indamas 
ratiliečius, kalbėjo: „... Jūs ir 
mes džiaugiamės nepaprastu 
patriotiniu atgimimu Lietuvoje. 
J ū s visi žinote, kad tikrumoje 
t a i ne atgimimas, nes nebuvo 
k a m atgimti. Tikrumoje ta nuo
ta ika vyravo tik dėl to, kad buvo 
baisi stalinizmo teroro baimė, 
apėmusi mūsų tautą. Kada 
pastaruoju laiku ta baimė buvo 
nu imta — paaiškėjo, kad tauta 
i r mūsų jaunimas tebėra gyva. 
Tau ta tebetrokšta laisvės i r 
nepriklausomybės.. . Ko mes 
norime? Norime, kad okupantas 
išeitų iš Lietuvos... Sovietai 
tu rė tų išsivežti ne t ik visus 
g inkus , bet ypa t inga i mes 
norėtume, kad jie kuo greičiau
siai išsivežtų atominę jėgainę iš 
Ignalinos — išsivežtų į Maskvą 
i r pasistatytų ją prie Kremliaus 
vartų... J ū s kalbate t a pačia 
kalba, jaučiate ta pačia širdimi, 
mes ir jūs trokštame to paties — 
nepriklausomos Lietuvos... Aš 
sveikinu jus ir linkiu, kad, buvo-
dami čia pas mus Amerikoje, 
susipažintumėte ir pajustumėte 
t ą dvasią ir moralinę paramą, 
kur i plaukia iš Amerikos lietu
vių širdžių... Mus perskyrė 
svetimieji, pastatydami geležinę 
uždangą ta rp mūsų, bet mūsų 
širdyse tos uždangos nėra..." 

Prieš pradedant valgyti vaka
rienę, poetas kun. Leonardas 
Andr iekus , OFM, sukalbėjo 
maldą. 

Pasistiprinus ratiliečius svei
kino Lietuvių federalinės kre
dito unijos Kasos prezidentas dr. 
Rimas Vaičaitis ir „Darbi 
ninko" redaktorius kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, o Ameriko
je besisvečiuojanti Lietuvos 
r e z i s t e n t e Aldona K e z y t ė 
paskaitė Renatos Kyliūtės eilė
raštį „Mes nepamiršime jūsų". 

Prie mikrofono atėjusi ..Rati
lio" vadovė muzikologė Zita 
Kelmickaitė, išryškinusi nuo
taikas, kada pernai metais pra
dėjo rodytis lietuviškoji tri
spalvė, ilgiau apsistojo kalbė
dama apie jų dainavimą, senųjų 
dainų rinkimą ir pan. „...mūsų 
pagrindinis dėmesys y ra ski
r i a m a s sena ja i - a rcha i ška i 
dainai, kuri buvo užrašyta 18 
amžiaus viduryje ar 19 pradžioje 
ir kur i iki mūsų dienų yra 
išlikusi pačiose seniausiose savo 
formose..." Ji prisipažino, kad 
su maža nerimo doze rengėsi 
vykti į Ameriką, nes buvo abe
jonių, a r Amerikos lietuviams jų 
dainavimas patiks. Bet..... jeigu 
mūsų dainavimas pat inka švei
carams, prancūzams ir ki t iems 
svetimtaučiams, turės patikt i ir 
Amerikos lietuviams..." 

Zita Kelmickaitė, Kultūros Ži
diniui, Lietuvos gen. konsului 
A. Simučiui ir „Laisvės Žiburio" 
radijo vedėjui R. Keži u i pa
dovanojo Lietuvos menininkų 
paukštel iais ir skrynių raš ta is 
išpuoštus simbolinius varpelius. 
Po to buvo LB New Yorko apy
gardos pirmininko V y t a u t o 
Alksninio sveikinimas. 

„Rat i l io" ansamblio kelionių 
vadovas, Vilniaus universiteto 
p ro rek to r iu s , dr . R o l a n d a s 
Pavilionis kiek ilgiau užtru
kusiame pokalbyje prisipažino, 
kad j i s t ik ką atvykęs į Ameri
ką spėjo „nusipilietinti". Mat, 
jis pametė savo tarybinį pasą. 

Vėl buvo eilė sveikinimų. Pra

dėjo rašytojas Paulius Jurkus, 
kur i s pats y ra baigęs Vilniaus 
un ive r s i t e t ą . J is visus an
samblio nar ius apdovanojo savo 
pa ra šy tomis knygomis apie 
Vilnių. N.Y. Tautinių šokių 
g r u p ė „ T r y p t i n i o " va rdu 
sveikino grupės vadove Jadvyga 
M a t u l a i t i e n ė . Ji ratiliečius 
apdovanojo marškinėliais su 
„ T r y p t i n i o " vardu. N .Y . 
J a u n i m o sąjungos va rdu 
sveikino pirmininka> Tadas Kli
mas . Jis irgi apdovanojo marš
kinėliais su sąjungos emblema. 
N.Y. skautų-čių vardu pasvei
k ino Giedrė Stankūnienė, o 
N.Y. šaulių vardu sveikino Kęs
tu t i s Miklas ir ansambliečiams 
įteikė po šaulių sąjungos išleis
tą knygą. 

Kada visos kalbos ir sveiki
n i m a i j a u buvo išs isėmę, 
ratiliečiai mus pavaišino su
dainuodami trejetą dainų. 

Ir taip maloniai susipažįstant 
i r b e n d r a u j a n t , net nepa
stebėjus, prisiartino vėlyvas 
v a k a r a s . Nors ir nenoriai 
reikėjo pradėti skirstytis, nes 
ratiliečiai, kiek pailsėję, anksti 
iš ryto turi keltis ir ruoštis vykti 
į Philadelphiją, kur balandžio 7 
d. turėjo at l ikt i savo pirmąjį 
koncertą. Ten „sušilę" šešta
dienį iš ryto vėl grįžta į New 
Yorką. k u r tos pačios dienos 
vakare 6 valandą balandžio 8 d. 
Richmond Hill, Queens N.Y., 
„Ratil io" ansamblis atliko kon
certą. Didžiulė Richmond Hill 
aukštosios mokyklos salė, talpi
n a n t i d a u g i a u kaip 1000 
žmonių — pilnutėlė. Ratiliečiai 
į salę įžygiavo dainuodami seną 
l ie tuvišką dainą, jos r i tmą 
paįvair indami atitinkančiais 
j u d e s i a i s . Scenoje kabėjo 
„Rati l io" emblema — lietu

viškais raštais išaustas medžia
gos gabalas, kurio viduryje 
dantuotas ratas, o šonuose lietu
viškos juostos. Nuo balkono 
salės link žvelgė lietuviška 
trispalvė. 

Koncer tas buvo p radė ta s 
dviem disonansiškai skamban
čiomis triūbomis, t a r tum skel
biant besiartinančią aušrą. Po 
to įvairių vamzdelių ir švilpukų 
p a g a l b a g i rdė jome a t b u n 
dančius paukščius, suokė lakš
t i nga lo s , č ireno v y t u r ė l i s , 
kukavo gegutė.... Nedrąsiai, lyg 
tik ką iš miego pažadinti, pra
dėjo dainuoti vyrai, įsijungė 
moterys, net ir šunelis amtelėjo. 
Nuostabi beauš tanč io ryto 
kaimo idilė! Toliau buvo lie
tuviškos senosios sutar t inės 
nepaliestos jokiais harmoniniais 
pagražinimais, senoviniai šokiai 
ir širdį veriančios t remties 
dainos. Buvo dainuojama pavie
niui, vien moterims ir vyrams 
bei visiems kartu. Dainavimą 
lydėjo smuikai, armonikos, sku
dučiai ir kitokie liaudies instru
mentai . Taip pat buvo dainuota 
ir be muzikos pritarimo. 

Koncerto pabaigoje „Ratilio" 
meno vadovė Zita Kelmickaitė 
„Laisvės Žiburio" radijo vedėją 
Romą Kezį apdovanojo plačia 
lietuviška juosta, o Lietuvos 
gen. konsului Anicetui Simučiui 
padovanojo Šapokos „Lietuvos 
istoriją", kur i Lietuvoje buvo 
išleista prieš pat „Rat i l iu i" iš
vykstant į JAV. Koncerto daly
v i a m s padovanojo duonos 
kepalą, kur is buvo iškeptas 
vienoje Kauno kepykloje. 

„Ratilio" vadovė Z. Kelmic
kaitė buvo apdovanota gėlėmis, 
o pats ansamblis kelių minučių 
triukšmingais plojimais visiems 
kartojant Lietuva, Lietuva, 

DRAUGAS, šeštadienis , 1989 m. balandžio mėn. 15 d. 

Lietuva. . . 
K a r t u sugiedojus Lie tuvos 

himną, ratiliečiai, kaip su da ina 
atėjo į salę, su daina ją ir aplei
do, plojimų lydimi. 

Ski rs tėmes ir mes, krūtinėje 
džiaugsmą nešdamiesi, akyse 
ašara i žibant, mintyse Lietuva, 
Lietuva, Lietuva tebeskambant. 

p . p a l y s 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

AMEPICAh TRAVEL SEPVICE BUREAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60843 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES į LIETUVĄ 
T" į 

1. 
2 
3 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12 

Balandžio 27 - Gegužės 15 Maskva 1 
Gegužės 15 • Gegužės 31 Maskva 1 
Birželio 12 - Liepos 01 Maskva 1 
Birželio 14 - Liepos 01 Maskvai 

Vilnius 15, Maskva 1 
Vilnius 11, Maskva 2 
Vilnius 15, Leningradas 2 
Kaunas 15, Maskva 0 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė) 
Birželio 26 - Liepos 12 
Liepos 11 - Liepos 30 
Liepos 24 - Rugpjūčio 09 
Liepos 29 • Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 06 
Rugsėjo 12-Spal io 01 
Spalio 03 - Spalio 16 

Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2. Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Leninqradas 2. Maskva 1 
Maskva 1. Kaunas 15, Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 

Vilnius 15. Maskva 1 
Vilnius 10. Maskva 1 

Maskva 2 
Maskva 1 

Chicago 
2,150.00 
2.395.00 
2.795.00 
2.595.00 

2.595.00 
2.795.00 
2.69500 
2,695 00 
2.595 00 
2.595 00 
2.795 00 
1.895 00 

New York 
2.100.00 
2.245.00 
2.645.00 
2.445.00 

2.445.00 
2.64500 
2,545.00 
2.545.00 
2.445.00 
2,44500 
2,645 00 
1.850 00 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Ave., Chicago. IL 60643. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

P A D Ė K A 
A.fA. 

ALBINA RAMONIENĖ 
1989 m. kovo mėn. 19 d. mūsų mylima Žmona ir Mamytė 

iškeliavo Amžinybėn ir kovo 22 d. nulydėjome ją į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 
koplyčioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias bei religines apei
gas kapinėse. 

Didi padėka Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei už garbės 
sargybą koplyčioje ir kapinėse, taip pat dėkojame 
karsto nešėjams. 

Reiškiame padėką ALRK moterų 20-ai kuopai už sukalbė
tą rožančių koplyčioje. 

Dėkojame Tauragės, Medžiotojų-Meškeriotojų, Šakių ir 
Suvalkiečių klubams už gėles bei vainikus, taip pat Brighton 
Parko Lietuvių Namų Savininkų draugijai ir visiems, kurie 
aukojo šv. Mišioms. 

Širdingas ačiū giminėms ir draugams lankiusiems velionę 
koplyčioje ir nulydėjusiems ją amžinam poilsiui. 

Dėkojame Gaidas-Daimid koplyčios direktoriams už rūpes
tingą patarnavimą. 

Visiems už parodytą nuoširdumą ir draugiškumą liekame 
giliai dėkingi. 

Liūdi vyras Adolfas ir sūnus Vytautas . 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v a n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av\ , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sal lv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA ( HICAOO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Ritos Markelytės-Dagie-
nės koncertas įvyks šį sekma
dienį, balandžio 16 d., 3:00 vai. 
p.p. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Solistė dainuos lie
tuvių i r vokiečių klasikų 
kūrinius. Programoje išgirsime 
ir jos pačios parašytas tris 
dainas. Jai akompanuos Celeste 
Rue. Visi nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti koncerte. 

x Kun. Ričardas Repšys 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą gegužės 7 d. 3 vai. p.p. 
Jėzuitų koplyčioje Putnamo 
seselių rėmėjų rengiamoje 
šventėje. Po Mišių 4 vai. p.p. 
vakarienė ir palaimintasis Jur
gis Matulaitis skaidrėse. Visi 
kviečiami atsilankyti ir paremti 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų veiklą. Pakvietimai — 
Vaznelių parduotuvėje ir pas 
platintojus. 

x Elta, Information Bulletin, 
Nr. 3, pasiekė redakciją. Tai 
lietuviška informacija anglų 
kalba, taikoma amerikiečių 
laikraščiams. Siame numeryje 
rašoma apie Nepriklausomybės 
šventę Lietuvoje, apie lietuvių 
pasisakymą prieš rusų mažumų 
šovinizmą ir kt. Eltą leidžia 
Tautos fondas. 

x Chicagos KASOS narių 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 30 d., 12.30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Visus narius ir Kasos 
veikla besidominčius, kviečia
me dalyvauti. Tiems, kurie 
patys negali nuvažiuoti į 
Lemontą, Kasa parūpins 
nemokamą autobusą ten ir 
atgal. Vietą autobuse rezervuoti 
būtina skambinant: 737-2110. 
Autobusas nuo KASOS, 2615 
W. 71 St., išvyks balandžio 30 
d., 11:30 v. ryto ir grįš 3:30 v. 
p.p. Rezervacijos priimamos iki 
balandžio 26 d. 

(sk) 

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

(sk) 

x Pigiai parduodu Lietuvo
je tinkamus kompiuterius ir 
kitą elektroninę techniką. Tel. 
312-839-5829. 

(sk) 

x J e i norite padėti savo 
giminėms Lietuvoje pinigais, 
skambinkite: 312-434-2655 po 4 
v. p .p . 

(sk) 

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

(sk) 

x Marija Noreikienė pra
neša savo klijentams, kad nuo 
balandžio 17 d. siuntiniai į 
Lietuvą bus priimami naujoje 
patalpoje, 2543 W. 71 St. (prie 
pat Petkaus). įėjimas iš 71 g-vės. 
Dirbame pirmad. ir trečd. 10 v. 
ryto — 4 v. p.p. Skambinti 
vakarais 857-7281. 

(sk) 

x Margučio koncertas, ku
riame programą atliks muz. Ar
vydas ir sol. Nelė Paltinai, bus 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
16 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Bilietai gaunami Vaznelių 
parduotuvėje ir Margučio 
raštinėje. Koncerto dieną nuc 1 
vai. p.p. bilietų bus galima įsi
gyti Jaunimo centro kasoje. 
Koncertas prasidės punktualiai. 
Prašoma nesivėluoti. Po kon
certo bus bendros vaišės ka
vinėje. 

x Balys Gajauskas, Sibiro ir 
kaiėjimų įnamis, tremtyje iš
buvęs 37 metus, Chicagoje bus 
ateinančią savaitę ir balandžio 
19 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
padarys iš naujo pranešimą. 
Pranešimą rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba. 

x Vilniaus universiteto fol
kloro ansamblis „Ratilio", 
Chicagos visuomenei pagei
daujant, prailgino savo viešna
gę Chicagoje. Balandžio 24 d., 
pirmadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centre bus ansamblio trečias 
koncertas. Į sekmadienio 
vakarienę ir pirmadienio 
koncertą bil ietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. Chicagoje 
koncertus rengia JAV LB 
krašto valdybos specialus 
komitetas. 

x Audrius Viktorą, nors ir 
gyvendamas tolokai nuo 
Jaunimo centro, aktyviai lanko 
Chicagos Lietuvių teatro 
„Vaidilutės" repeticijas, besi
ruošiant V. Mykolaičio-Putino 
veikalo „Daktaras Gervydas" 
premjerai. Dramoje jis vaidins 
daktaro Gervydo sūnų Rimą. 
Prieš tai jis yra pasirodęs viso
je eilėje Chicagoje pastatytų vai
dinimų „Vidurvasario nakties 
sapnas", „Mėnulio užtemimas", 
„Čičinskas" ir kt. 

x Lietuvoje tinkami Toshi
ba V83CZ video rekorderiai 
tik už 375 dol. Geros kokybės, 
su visais reikalingais pritaiky
mais. M-7 Panasonic cam corde-
riai — tik 1200.00 dol. Priedo — 
penkios tuščios, pirmos rūšies 
dažnam naudojimui Fuji T-120 
kasetės (120 min.) už 20 dol. 
Galima užsisakyti užeinant į 
įstaigą, paštu arba telefonu. Pa
togiai pristatoma į namus viso
je Amerikoje per UPS sistemą. 
Taip pat siunčiame į Lietuvą. 
Šiais ir visais video reikalais 
kreiptis į: International His to 
ric Films, 3015 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. Tel . 
312/436-0038. Vedėjas Petras 
Bernotas. 

(sk) 
x Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreiptis į V. Karosaite — 
Optical Studio, 2620 VVest 71 
Street, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc.," 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

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

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

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

(sk) 

x J a u n i m o c e n t r o Moterų 
klubas balandžio 23 d., sekma
dienį, rengia blynų pusryčius 
nuo 8:30 v.r. iki 1 vai. po pietų. 
Tą dieną Jaunimo centre bus 
Lietuvių Bendruomenės su
važiavimas ir Ratilio koncertas, 
tai visi galės po pamaldų pa
valgyti blynų. 

x Rasa ir Pau l i u s Ragai 
sausio 15 d. susilaukė dukters. 
Daivos Marijos vardais buvo pa
krikštyta balandžio 1 d. Krikš
to tėvai buvo Laura Ragaitė ir 
Gytis Petkus. Krikšto apeigas 
atliko kun. Leonas Zaremba, 
SJ. Naujagime džiaugiasi vyres
nis broliukas Andrius, seneliais 
iš naujo tapę Aldona Kaman-
tienė, dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai ir Vytautas Kamantas. 

x Lietuvių Mote rų klubų 
federacijos Chicagos klubas, 
vadovaujamas dr. Vilijos R. 
Kerelytės, ruoš ia tradicinį 
abiturientų pristatymą — „Pa
vasario žiedų" balių balandžio 
30 d. Niko's salėje, Bridgeview, 
111. 

x A. a. pulk. lt . J o n o Švedo 
mirties metinių proga šv. Mišios 
už velionio sielą bus atna
šaujamos Tėvų Jėzuitų koply

čioje balandžio 16 d. 9 vai. r. 
Draugai ir pažįstami kviečiami 
Mišiose dalyvauti. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių centro 
administracija Lemonte ieško 
šeimininkės aptarnauti nuola
tinius gyventojus. Bus parū
pintas butas, maistas ir alga. 
Smulkesnei informacijai skam
binti Danai a r b a Jud i t a i , tel. 
257-8787. 

(sk) 
x Savininkas skub ia i par

duoda prižiūrėtą „bungalow" 
su garažu. Kreiptis angliškai, 
3209 W. 66th P L . vakarais, ar
ba savaitgaliais. 

(sk) 

x Liepos 15 kel ionė į Skan- , 
dinaviją ir Europos Lietu- ; 

vių dienas. Informacijai skam
binkite Birutei Zalatorienei, 
Travel Advisers Inc., 1515 
N. Har lem #110, Oak P a r k , 
60302. 312-524-2244. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės, 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Vik toras . Vik toras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro-

' vės ir privatūs asmenys. Je igu 
mes negalim parduo t i : mes 
galim patys nupi rk t i ! 

(sk) 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos Dauivardžio jaunam žurnalistui skiriamos premijos komisija. Iš 
kairės: Petras Petrutis, Ritonė Rudaitienė, Bronius Juodelis, Rita Likanderytė ir Antanas 
Juodvalkis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kriaučeliūnų Vardo Liet. 
Montessori Va ikų Namelių, 
2743 W. 69th St., Chicago, 
apžiūrėjimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 22 d. 10 v.r. — 12 v. 
p.p. Visi tėveliai su priešmo
kyklinio amžiaus vaikais malo
niai kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x Važiuojant is į Lietuvą 
nori nuvežti LIETUVOS BAŽ
NYČIOS (Br. Kviklio), Pane
vėžio vyskupiją, 4 tomą. Kas 
turite, skambinkite į „Draugą" 
585-9500, nupirksime. 

(sk) 

x Siunčiame prekes i Lietu
vą kargo . Jūsų dovanos, kaip 
video kameros, magnetofonai, 
radijo 2-jų kasečių aparatai ir 
kitos, Lietuvoje pageidaujamos, 
prekės pasieks Vilnių per 5 
dienas, saugiai ir pilnai ap
draustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St., Chicago, 111., 
tel. 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 

(sk) 

ABITURIENTŲ 
SUPAŽINDINIMAS SU 

VISUOMENE 

Lydia Viržintaitė, Reginos ir 
Mariaus Viržintų duktė. Baigia 
Maria High School. Priklauso 
„Rūtos" rateliui. Yra narė Stu-
dent Council. Pasižymi mene. 
Šiais metais laimėjo „Chicago 
Vechicle Sticker" konkursą. 
Baigė Kristijono Donelaičio 
aukštesniąją mokyklą. Priklau-

x Metinis Lemonto Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
p o b ū v i s įvyks šeštadienį, 
balandžio 22 d. 7:30 v.v. Pasau
lio Lietuvių centre. Programoje 
Antro Kaimo aktoriai: E. Tus-
kenis, A. Vitaitė, J. Jakšty-
tė-Landfield, J. Kapačinskas ir 
J. Riškus. Bilietai 25 dol. asme
niui. Vietas rezervuot pas Dai
vą Bakšienę, tel. 349-9460. 

(sk) 

x Naujausios žinios iš Lie
tuvos kasdien girdimos ne tik 
naujais, bet ir senais Grundig 
radijais. Gradinskas 2512 W. 
47th St., 3761998. 

(sk) 

x Ieškau Bronės Rutkaus-
kienės-Stankutės, kilusios iš 
Jurbarko, arba jos vaikų. Ji 
buvo Anastazijos Kuzmarskie-
nės pusseserė. Gyveno 4300 S. 
Western, Chicagoje. Žinantieji 
apie Bronę, prašomi pranešt 
P rane i Ivan, 3414 Pinegrove, 
Midland, MI 48640. 

(sk) 

x Perspausdinamo „Var
p o " (1889-1905) I tomas jau 
spaustuvėje. Visų 5 t. 
prenumerata 100 dol. Priima
mos ir aukos. Čekį rašyti Lithu-
an ian Historical Society var
du ir siųst šiuo adresu: J. 
Masilionis, 4632 S. Keating 
Ave., Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku 
šiems iŠ Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

(sk) 

so Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopai ir „Vyčių" tauti
nių šokių grupei. Mėgsta sli
dinėti ir muziką. Mokosi skam
binti pianinu ir fleita. Rudenį 
pradės studijas Univ. of 111. in 
Chicago. 

Virgiaus Norkų duktė. Baigia 
Benet Academy. Honor roll 
mokinė. Priklauso Outreach 
charity organizacijai, Rho Ep
silon Delta spirit group, pom 
pons, powder puff — mergaičių 
football, junior achievement ir 
Spanish klubams. Baigė Chi
cagos aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą. Lanko pedagoginį li
tuanis t ikos ins t i tu tą . Yra 
moksleivių ateitininkų Prez. 
Stulginskio kuopos vicepirmi
ninkė. Gintarė skautė. Stovyk
lose vadovauja jūrų skautėms ir 
jaunučių ateitininkams. Šoka 
„Grandies" tau t in ių šokių 
grupėj. Mėgsta slidinėti, šokti, 
stovyklauti ir muziką. Daug 
metų mokosi skambinti pianinu 
ir dalyvauja garbės rečitaliuose. 
Studijuos Loyola University, 
planuoja baigti teisės mokslus. 

IŠ VISŲ ŠALIŲ 
KELEIVIAI RENKAS 

Edvardas Simokaitis, Nijo
lės ir Raimundo Simokaičių sū
nus. Baigia Fenwick High 
School. Honor Roll mokinys. Il
linois State Scholar. National 
Honor Society narys. Aprašytas 
„Who's Who Among American 
High School Students. Priklau
so vokiečių kalbos „National 
German Honor Society", mo
kyklos speech-debate team, 
track komandai ir tutor grupei. 
Edis lankė Lemonto Maironio 
lituanistinę mokyklą. Yra jūrų 
skautas ir šoka „Vyčių" tau
tinių šokių grupėj. Studijuos biz
nio administraciją. Yra priimtas 
į „Honors College" Univ. of 111. 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 

' kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono j Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies 
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuva. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, Dl. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) Aldona Norkutė, Romos ir 

Tik šį sykį ne į gimtuosius tė
viškės namus, bet įsijungti į 
Chicagos Lietuvių operos 
„Trubadūro" pastatymą. Į 
Chicagą jau atskrido Irena 
Milkevičiūtė, Vilniaus operos 
solistė. Iš Youngstown, Ohio, 
atvažiavo dirigentas dr. Br. 
Kazėnas. Režisierius atvyksta iš 
New Yorko, tad bus jo pilna 
sudėtis. Trečiadienį, balandžio 
12 d., įvyko paskutinė repeticija 
Jaunimo centre. Visos toli
mesnės repeticijos vyks jau Mor
ton auditorijos scenoje. 
Išnuomotos dekoracijos ir teatro 
rūbai, tad bus tikras operos 
vaizdas. Morton auditorijos 
scena yra tinkama ir grandio
ziniams pastatymams. Kurie 
lankėsi Chicagos Lietuvių 
operos pastatymuose, tai jau 
žino, bet yra daug tokių, kurie 
dėl vienų ar kitų priežasčių į 
operos pastatymus neatvyksta. 
Tad tokius ir tenka paraginti, o 
kurie dalyvaus — tai neapsi-
gaus. 

Šių metų „Trubadūro" pa
statyme dalyvauti yra labai 
didelė paskata, tai solistė Irena 
Milkevičiūtė. Žiniomis atei
nančiomis iš Lietuvos, kai ji 
dainuoja Vilniaus operoje, tai 
bilietų nė su žiburiu negalima 
surasti. Visuomet visos vietos 
yra išparduotos. Vilniaus 
visuomenė ją mėgsta. Mes, 
kurie gal neturėsime progos jos 
Vilniuje girdėti, pasinaudokime 
galimybe ją čia išgirsti. O ji yra 
solistė su tarptautiniu vardu. 
Tad ir tie, kurie turi išlepintą 
skonį, šįkart neturėtų būti ap
vilti. 

Mūsų jaunieji intelektualai 
šia proga galėtų ne tik patys 
dalyvauti, bet ir savo draugus 
amerikiečius atsivesti. Gal daug 
neapsiriksiu sakydamas, kad 
opera yra aukščiausia meno for
ma. Savo buvusia Lietuvos 
opera mes dar ir šiandien pa-

IS ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Renata Nelsaitė, Angelės 
Barkauskaitės ir Romo Nelsų 
duktė, ir Raimundas Paulius, 
Bronės Kulytės ir Vytauto 
Paulių sūnus, šių metų kovo 10 
d. susižiedavo. Renata su tėvais 
gyvena Fullerton, Cal., o 
Raimundas — Allendale, N.J. 
Jie susipažino praėjusią vasarą 
Lietuvių Tautinių šokių 
šventėje Hamiltone, Kanadoje. 
Vestuvės numatomos šių metų 
ankstyvą rudenį. 

— Neseniai į JAV Atstovų 
r ū m u s išr inkta demokratų 
partijos kandidatė Jill Long į 
savo administracinės asistentės 
vietą paskyrė Ingą Šmulkštytę. 
Inga buvo sėkmingos Long rin
kiminės kampanijos menadžerė 
ir dabar vadovaus jos VVa
shingtono įstaigai. Rinkimai 
įvyko kovo 28 d. ketvirtame 
Indianos kongresiniame dist-
rikte, kuriame viceprezidentas 
Dan Quayle pradėjo savo poli
tinę karjerą ir kur respubliko
nai normaliai rinkimus lengvai 
laimi. Inga Šmulkštytė turi 
valstybinių mokslų ir politinės 
analizės bakalauro ir magistro 
laipsnius iš Chicagos ir Indianos 
universitetų. Jos tėvai yra 
Julius ir Nijolė (Jūodakyte) 
Šmulkščiai. 

— A. a. Eugenija Nijolė Ba-
siulienė, 56 metų amžiaus, 
mirė vasario 7 d. Los Angeles. 
Palaidota iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios. Nuliūdime 
liko dukra Yolanda ir sūnus 
Jonas. 

K A N A D O J E 

— Gaila Naruševičiūtė ir 
muz. Aleksandras Stanke
vič ia i laimingai susilaukė 
pirmosios dukrelės. Muz. A. 
Stankevičius yra žinomas Mont-
realyje muzikas ir choro va
dovas, taip pat pasižymėjęs tarp
tautinėje muzikoje. 

— A. a. Steponas Styra 
mirė Londone, Ont., kovo 10 d. 
Palaidotas Delhi kapinėse, už 
velionį Mišias atlaikius kun. L. 
Kemešiui. Laidotuvėmis rūpi
nosi velionio draugai Elena > 
Jonas Mačiuliai, pas kuriuos jis 
anksčiau gyveno. 

— A. a. Vladas Ališauskas, 
76 metų amžiaus, mirė Toronte 
ir kovo 23 d. palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. 

grįstai didžiuojamės. Tad visi 
turėtų šią progą, kuri pasitaiko 
kar tą per metus, ir iš
naudoti. Neužmiršti yra ir pen
sininkai bei vyresnio amžiaus 
žmonės, kurie negali patys nu
važiuoti. Bus jiems specialūs au
tobusai iš Marąuette ir Brigh-
ton Parkų. 

(jž) 
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