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LIETUVIŲ PADĖTIS 
BALTARUSIJOS TSR 

1918. II. 16 buvo paskelbta ne- j 
priklausoma Lietuvos valstybė. 

1920. VH. 12 buvo sudaryta 
tarp Lietuvos ir Tarybų Rusijos 
sutartis, kuria nustatytos rytinės 
ir pietines Lietuvos valstybės sie
nos su Vilniaus, Breslaujos, Aš
menos, Lydos ir Gardino mies
tais. 

1920. X. 9 Lenkija, sulaužiusi 
Suvalkų sutartį, okupavo Lietu
vos sostinę Vilnių ir apie trečdalį 
Lietuvos žemių rytuose ir vaka
ruose. 

1939. X. 10 Lenkijai pralaimė
jus karą, Tarybų Sąjunga grąži
no Lietuvai jos sostinę Vilnių, 
bet negrąžino jai visu tu žemiu, 
kurios priklauso Lietuvai pagal 
1920. VII. 12 sutartį. 

1940. VI. 15 Tarybų Sąjunga 
okupavo Lietuvą ir sukūrė so

vietinę respubliką (Lietuvos TSR) 
1940. VUL 3 Baltarusijos TSR 

Aukščiausioji Taryba pasiūlė Ta
rybų Sąjungos Aukščiausiajai Ta
rybai sugrąžinti sovietinei Lietu
vai Švenčionių rajoną ir Vydžių, 
Adutiškio, Varenavo ir Rodūnės 
rajonu dalis, kuriose gyventojų 
daugumą sudaro lietuviai. Sis pa
siūlymas buvo priimtas. 

Bei 1941. VI. 22, kada prasidė
jo Vokietijos — Tarybų Sąjungos 
karas, buvo prijungta prie Lietu
vos TSR Švenčionių rajonas. Adu

tiškis, Druskininkai ir Marcinko
nių bei Dieveniškio apylinkės. 
Liko negrąžinta Lietuvos TSR 
pagal 1940. VHL 3 pažadą apie 
5 tūkst. kv. km. teritorijos: Apso 
(Breslaujos raj.), Gervėčių (As
travo ra j.) ir kitos lietuviškos 
apylinkės. Dabartinę Lietuvos 
TSR sudaro 65 tūks. kv. km., to 
dėl jai 5 tūkst. kv. km. yra dide
lis plotas. 

Be to, lietuviu gyvenama ir 
lietuviškai tekalbama ir kitose 
Baltarusijos vietovėse, pvz. Vijos 
rajono Lazdūnų (Lazūnu) apy 
linkės keliuose kaimuose, Ziete
los rajono Zasiečiu kaime ir ki
tur. 

Iš šio krašto, kuris liko Balta
rusijos TSR, yra kilę lietuvių raš
tijos pradininkas Jurgis Zabloc 
kis (1510 - 1563), Vilniaus uni
versiteto prof. gamtininkas Sta
nislovas Jundzilas (1761 — 
1847), prof. akademikas Tadas 

Ivanauskas (1882 —1970), da
bartinis Vilniaus vyskupas Juli 
jonas Steponavičius (Dabar iš
tremtas į Žagarę. Eina gandai, 
kad jį popiežius Jonas Povilas II 
yra paskyręs kardinolu in pecto-
re), lietuvių visuomeninės Helsin 
kio grupės narys kun. Bronius 
Laurinavičius ir daoisg kitų įžy 
miu Lietuvos žmonių-

(Bus daugiau) 

Kampanija prieš 
ginklų lenktynes 

Daug kam atrodo, kad ginklų užtenka 

Karinio režimo valdomoj Lenkijoj miestuose pilna patruli uojančių kareivių. Nuotraukoje — Krokuvos nuėsto vaiz
das. Lenkijoje plačiai pasklidęs anekdotas klausia, kodėl kareiviai vaikščioja po tris. Atsakymas: vienas moka 
skaityti, kitas — rašyti, o trečiasis prižiūri tuos "intelektualus". 

SOVIETŲ MARŠALAS 
RAGINA BUDĖTI 

Siūlo dar stipriau ruoštis karui 

KATALIKAI PASAULYJE 

Sovietu Raudono- mino atominę bombą, paskui — 
štabo viršininkas; branduolinę aienbą, ji pirma pra

dėjo statyti branduolinius povan
deninius laivus ir daugiagalves 
raketas. Ir dabar ji gamina erd-

Gavėnios temomis 
Sekmadienio ryte, lankydamas 

vieną parapiją Romos miesto 
centre, Jonas Paulius II Šv. Mišių 
metu kalbėjo gavėnios tema. 
"Gavėnia yra tiesos kelias, — 
kalbėjo Šv. Tėvas , —2mogus 
Dievo akivaizdoje turi pažvelg
ti į save su visu atvirumu. Turi 
įsigilinti į Dievo pamokymus, į 
Dievo įsakymus, į Dievo valią 
ir Dievo valios šviesoje įvertinti 
savo norus, savo veiksmus, savo 
siekius... Gavėnia yra tiesos ke
lias ir sąžinės atbudimo laikas..* 

Lietuviškai iš Vatikano 
Sekmadienį, kovo 7 dieną, 12 

vai. 20 min. Lietuvos laiku, Va
tikano radijas transliavo šven
tas Mišias lietuvių kalba. Lietu
viškų pamaldų transliacija buvo 
girdima 49-niu, 21-no, 31-na 
25-kių, 19-kos ir 16-kos metrų 
bangomis. 

Šv. Pranciškaus metinės 
Kroatijos vyskupai paskelbė 

bendrą ganytojinį laišką Šv. Pran
ciškaus gimimo aštuonių šimtų 
metų jubiliejaus proga. Laiške 
vyskupai iškelia Šv. Pranciškaus 
pasekėjų, jo įsteigtų vyrų ir mo
terų vienuolijų narių nepamai
nomą vaidmenį Kroatijos istori
joje. Švento Pranciškaus dvasia 
yra persunkusi visą mūsų tau
tos ir Bažnyčios septynių šimt
mečių istoriją, rašo kroatų vys
kupai, ypač iškeldami pranciš
konų nuopelnus palaikant ir ug
dant krašte krikščioniškąjį tikė
jimą. 

Gavėnios laiškas 
Gavėnios laikotarpyje Bažny

čia kviečia tikinčiuosius į maldą, 
į atgailą ir žmonių meilės dar
bais konkrečiai išreikšti savo ti
kėjimą, pažymi Gavėnios proga 
paskelbtame ganytojiniame laiš
ke Sydnėjaus arkivyskupas aus
tralas kardinolas Freeman. Gavė

nia yra laikotarpis, kuriame kiek
vienas žmogus privalo dvasiniai 
atsinaujinti, giliau pažvelgti 
į asmeninį, šeimyninį ir visuo- j 
meninį gyvenimą, apsvarstyti, ar 
jo laikysena pilnai atitinka Evan
gelijos mokslą. 

Šeimos auklėjimas 
Šeimos auklėjimas krikščioniš

koje dvasioje yra vienas esminiu 
katalikų Bažnyčios uždavinių 
Indijoje, nurodė šiomis dieno-1 
mis posėdžiavusi krašto vysku
pų konferencijos patariamoji ta
ryba. Taryba pasiūlė, kad auklė
jimas šeimyniniam gyevnimui 
vyktų ne tiktai mokyklose, bet 
taip pat ir parapijose, bendruo
menėse, tam tikslui panaudo
jant Indijos vyskupų konferenci
jos parengtus tekstus. 

Palaimintoji Agnietė 
Kovo antrą dieną suėjo septy

ni šimtai metų nuo Bohemijos 
karalaitės palaimintosios Agnie
tės mirties. Šią sukaktį primena 
popiežius Jonas Paulius II-sis 
Prahos arkivyskupui kardinolui 
Tomašek rašytame laiške. Šven
tasis Tėvas iškelia palaimintąją 
Agnietę kaip moteriškosios tobu
lybės pavyzdį, kaip nepaprastą 
asmenybę, kurioje moterišku
mas pasireiškė dosnia ir nesava
naudiška tarnyba žmogui, savo 
šeimai, tautai, ypač gi vargstan-
tiem ir nelaimingiem. Prieš sep
tynis šimtus metų Prahoj mirusi 
palaimintoji Agnietė įsteigė pir
mąjį seserų klariečių vienuolyną 
Bohemijoje. 

Popiežiaus kelionės 

Popiežius Jonas Paulius II šių 
metų spalio mėnesį keliaus į Is
paniją. Šia apaštaline kelione Šv. 
Tėvas nori atžymėti ispanų mis-
tikės šventosios Teresės iŠ Avilos 
keturių šimtų metų mirties su
kaktį. Šalia kelionių į Afriką, į 
Angliją ir Lenkiją tai bus ketvir-

Maskua. — 
sio armijos 
maršalas Nikolai Ogarkov pa
rašė 71 puslapio knygelę "Visa
da pasiruošę ginti tėvynę". Joje 
jis įspėja, kad reikia budėti ir lai
kyti visuomenę, ekonomiją ir 
karines jėgas aukštame pareng
ties stovyje. Nors maršalas pa
kartoja Kremliaus tvirtinimą, 
kad sovietai pirmi nepradės bran 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Palestiniečių vado Arafato 
vizito proga Rytų Vokietijoje 
esanti PLO atstovybė buvo pa
kelta į ambasados rangą. 

— Britanijos premjerė That-
cher gynė parlamente vyriausy
bės nutarimą kviesti prezidentą 
Reaganą pasakyti kalbą Britani-

Washingtonas. — Septynioli
ka senatorių ir 122 Atstovų Rū
mu nariai pasirašė rezoliucijos 
projektą, kuriame raginama už
šaldyti Amerikos ir Sovietų Są
jungos ginklų arsenalus, nega
minti, nebandyti naujų atomi

niu ar termobranduolinių gink
lu. Tarp rezoliucijos autorių esąs 
sen. Edward Kennedy pareiškė, 
kad reikėtų sustabdyti branduo
linių ginklų lenktynes. Tarp re
zoliuciją siūlančių senatorių yra 
keturi respublikonai. 

Tarp 122 Atstovų Rūmų na
riu, kurie pasisakė už ginklavimo
si sustabdymą, yra 17 respubli
konų. 

Sekretorius Haigas pareiškė, 
kad užsaldžius dabar esančią pa
dėtį, sovietai atominiuose gink
luose Europos fronte turėtų 6 — 
1 santykį savo naudai. 

Sekretorius pridėjo, kad šitoks 
Kongreso narių siūlymas gali 
neigiamai paveikti Ženevoje vyks
tančias su sovietais derybas dėl 
vidutinių nuotolių raketų Euro
poj apribojimo. "Tai ne tik bloga 
gynybos politika, bet ir bloga 
ginklų kontrolės politika", pasa
kė sekretorius Haigas. 

Vyriausybė susirūpino Ameri
koje prasidėjusiu sąjūdžiu prieš 

ką šiandien reprezentuoja bran
duoliniai ginklai, pasakė vysku
pas. 

Įdomu, kad Sovietų Sąjungoje 
irgi pastebėta valdžios kampani
ja prieš pacifizmo nuotaikas. 
Jau pernai šiuo klausimu pasisa
kė "Pravdos" vedamasis, raginęs 
panaikinti viską, kas informaci
jos ir propagandos tarnybose kve
pia pacifiimu. Komjaunimo va
das Boris Pastuchovas kelis kart 
rašė apie jaunuolius, kurie sto
koja patriotinio auklėjimo. Jis 
kaltino "klasės priešus", kurie 
bando silpninti sovietų jaunimo 
"heroiškas patriotines" šaknis. 
Dėl to kaltinama net užsienie
tiška muzika, drabužiai. Sovie
tų jaunime vyraujančios nuotai
kos, kad bet kokia taika yra ge
riau už bet kurį karą. Pastucho
vas ragino sugriežtinti partijos 
auklėjamąjį darbą mokyklose ir 
kariuomenėje, kad sovietinis jau
nimas turėtu atlikti heroiškus 
darbus ir žygius. 

Prancūzijos svečias 
Washingtonas. —Prancūzijos 

prezidentas Mitterrandas vakar 
keleiviniu lėktuvu su keliais pa
lydovais atvyko į Washingtoną 
pasikalbėti su prezidentu Reaga

vęs "keltus", įvairias naujas mū- i jos parlamente. Kai kurie opozi-
šio lanko raketas, laserio spindu- į cijos nariai tvirtino, kad Reaga-
lius. Amerika visada pirma pra- j nas tos garbės nevertas. Kiti prie-
dėdavo ginklų lenktynes, o sovie- j kaištavo, kad vyriausybė nepasi-
tai ją sekdavo. Dabar padėtis ! tarė su parlamento vadais. 
esanti tokia, kad sovietai turi ne 

duolinio karo, jis pabrėžia, kad į sekti, bet pirmi rūpintis naujo 
sovietų atkirtis į tokį karą bus 
automatiškas, visa apimantis, 
paliečiantis visus žemės rutulio 
kontinentus. Toks konfliktas bus 

mis priemonėmis stiprinti savo 
gynybą, rašo maršalas. 

Knygos pabaigoje, Ogarkovas 
paliečia sovietinio jaunimo 

sprendžiamas dviejų skirtingų so- • minkštėjimą ir taikingas nuotai-
cialinių sistemų — kapitalizmo 
socializmo — susikirtimo. 

Maršalas Ogarkovo pareiški
mas grindžiamas partijos dog
momis, Brežnevo pareiškimais, 
tačiau jo argumentuose galima 
įžiūrėti įspėjimą, kad karo rei
kalams negalima mažinti lėšų, 
kad negalima atsilikti naujų gink 
lų ieškojime ir gaminime. Jis ra
šo, kad Amerika, valdoma Rea-
gano administracijos, tapo pavo
jingu agresorium, kuris visai ne
turi intereso sustabdyti ginklų 
lenktynes, o siekia laimėti kari
nį pranašumą, siekia užminuoti 
turimus susitarimus ir derybas-
Amerikos strategija aiškiai ro
danti, kad ji pagrįsta planuoja
mu prieš Sovietų Sąjungą bran
duoliniu karu, rašo maršalas. Jis 
nurodo, kad Amerika visada pir
ma pagamina naujus ginklus, o 
Sovietų Sąjunga stengiasi ją pa
sivyti. Amerika pirmoji pasiga-

toji popiežiaus kelionė už Italijos 
ribų, planuojama šiais metais. 

Jaunimo posėdžiai 

Šiomis dienomis Fatimoje, Por
tugalijoje, pasibaigė nepriklauso
mo tarptautinio krikščioniškojo 
jaunimo sąjūdžio trečiasis pasau
linis suvažiavimas. Kelios dešim
tys delegatų iš Pietų ir Šiaurės 
Amerikos, Azijos ir Europos kraš
tų aptarė savo gyvenimo padėtį, 
pasidalijo veiklos patyrimais, 
ypač kiek jie liečia apaštalavimo 
darbą mokyklose. 

kas. Kaip žinoma, sovietų propa
ganda labai vertina panašias Va
karų jaunimo nuotaikas, de
monstracijas prieš naujus gink
lus. Maršalas apgailestavo, kad 
dabartinis jaunimas nematė "di
džiojo patriotinio karo*' ir dabar 
mano, kad išlaikyti ir stiprinti 
taiką galima be jokių pastangų. 

Ragina gerinti 
ryšius su Kuba 

Meksika. — Meksikos vyriau
sybė, ypač prezidentas Portillo, 
kuris palaiko draugiškus santy
kius su Kubos Fidel Castro, ma
no, kad žymiai lengviau išspręs
ti Centro Amerikos problemas, 
jai pagerėtų Amerikos santykiai 
su Kuba. Meksika pasiryžusi tar
pininkauti derybose tarp Ameri
kos ir Nikaragvos. Pagerinus 
Amerikos ryšius su Kuba, būtų 
lengvai išsprendžiami Salvadoro, 
Gvatemalos ir kitų šalių klausi
mai. 

Sankcijos paliete 
lenku paukščiu ūkį 
Washingtonas. — Iš Lenkijos 

grįžusi kongresmanų delegacija 
patarė vyriausybei atšaukti kai 
kurias ekonomines sankcijas, 
ypač vištų ūkiui reikalingo lesa
lo ir traktorių dalių tiekimo su
varžymus. Be Amerikos grūdų 
lesalo teks sunaikinti Lenkijos 
vištų pramonę, o nuo to nuken
tės lenkai. 

Valstybės departamentas svars-

Sovietų užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos konferencijo
je valdžios pareigūnai, moksli
ninkai ir karininkai gynėsi, kad 
Afganistane nebuvo naudojami 
cheminiai ginklai. Juri Cernia-
kov pasakė, kad ta žinia — melas 
nuo pradžios iki galo. 

— Baltųjų Rūmų komunikaci
jos direktorius David Gergen pa
reiškė spaudai, kad JAV vyriau
sybė neužsiima kitų šalių vy
riausybių nuvertimo darbais. 
Tuo jis paneigė JAV planus pa
keisti vyriausybę Nikaragvoje. 

— Argentinos valdžia panei
gė žinias apie Argentinos pa
stangas sudaryti samdytą kariuo
menę, kuri infiltruotų Nikarag
vą ir Salvadorą ir ten kovotų 
prieš komunistines jėgas. 

— Britanijos Scotland Yardas 
sukėlė didelį nepasitenkinimą 
paskelbdamas, kad dėl nusikalti
mų skaičiaus didėjimo kalta ne
didelė juodųjų grupė. Juodųjų or
ganizacijos kaltina policiją ra
sizmu. 

— Izraelio spauda rašo, kad 
Sirijos kariuomenės daliniai įsis
tiprino Libano istorinėje Beau-
forto pilyje, nepertoliausiai nuo 
Izraelio sienos. 

—JAV admirolas Nils Thun-
man paskelbė Atstovų Rūmuose, 
jog buvo išbandytas povandeni
nis laivas "Ohio", ginkluotas 
"Tridento" raketomis. Laivas 
esąs greitesnis ir tylesnis, negu 
buvo manyta. 

— Izraelio kareiviai vėl suėmė 
Sinajuje 30 nelegalių naujaku
rių ir sugriovė namus, kuriuose 
jie buvo apsigyvenę. 

to padėtį ir planuojama paskelb
ti, kad paukščių ūkio lesalas ir 
traktorių dalys yra šalpos prekės, 
ne prekybos objektas. 

branduolinius ir visus kitus! n u - T{* P*55* d i e n * 5is t u r ė i ° &&' 
ginklus. Ginklavimosi užšaldy- i t j namo. 
mą atskiromis rezoliucijomis pa-i Komentatoriai mano, kad 
rėmė valstijų "legislatūros: New į Prancūzija siekia sutvirtinti ry-
Yorke, Kansas, Wisconsine, Ore-! sius su JAV, nustatyti bendrą 1 
gone, Massachusetts, Connecti-
eute. Praėjusią savaitę 119 Ver-
monto miestų tarybos išreiškė pa
ramą ginklavimosi užšaldymui. 
Daug miestų tarybų pasisakė už 
ginklavimosi sustabdymą dar 
septyniose valstijose, jų tarpe Illi
nois, Indianoj ir Ohio. 

Kongreso rezoliuciją parėmė 
žymūs politiniai, religiniai veikė
jai, jų tarpe buvęs JAV ambasa
dorius Maskvoje George Kennan, 
buvęs CIA direktorius W. Colby, 
buvęs ambasadorius Maskvoje 
Thomas Watson, Amerikos heb
rajų kongregacijų unijos preziden
tas rabinas A. Schindler, kuris 
pasakė, kad branduolinių ginklų 
lenktynės šiame dešimtmetyje 
bus pagrindinis moralinis klau
simas, koks 1960 metais buvo 
Vietnamo karas. 

Nacionalinės Bažnyčių Tary
bos pirmininkas vyskupas James 
Armstrong pareiškė protestą, kad 
gynybos departamentas vieną 
branduolinį povandeninį laivą 
pavadino "Gorpus Christi" var
du. Tiesiog šventvagystė naudoti 
vardą "Kristaus Kūnas", nes Kris
tus buvo nusistatęs prieš viską, 

w 
Britanija pirks 
Trident" raketų 

Londonas. —Britanijos vy
riausybė paskelbė, kad ji pirks iš 
Amerikos modernių povandeni
nių laivų "Trident 2" raketų už 
13.6 bil. dol. Kritikai parlamente 
tuoj paskelbė, kad Britanijai to
kių raketų nereikia, be to, ji ne
turi joms pirkti lėšų. Karališkasis 
laivynas planuoja apginkluoti 
tomis raketomis keturis savo po
vandeninius laivus. Šios raketos 
gali skristi iki 6,000 mylių. Kiek
viena raketa neša 14 sprogsta
mųjų užtaisų, kurių kiekvienas yra 
150,000 tonų dinamito galingu
mo. 

niją tarptautinės politikos klau
simais. Pasitarimuose buvo pa
liesti Izraelio, Centro Amerikos 
ir santykių su Sovietų Sąjunga 
klausimai bei aukštos Amerikos 
bankų palūkanos, kurios kenkian
čios bizniui. 

Kinija pagrobė 
Vietnamo laivą 

Pekinas. — Kinijos karo lai
vai pagavo atviroje jūroje, neto
li Paracelo salų, Vietnamo žval
gybos laivą ir paėmė jį į nelais
vę su 10 jūreivių, pranešė kinų 
žinių agentūra Tai įvyko praė
jusią savaitę, po to, kai vietna
miečiai puolė tris kinų žvejų lai
vus ir 18 kinų nuskandino-

Paracelo salas savinasi abi 
valstybės. Kai kuriose salose kinai 
laiko savo įgulas. Sakoma, kad 
toje apylinkėje jūros dugne yra 
naftos šaltinių. 

Pasitraukė iš senato 
Washingtonas. — Kovo 11 pa

sitraukė New Jersey senatorius 
Ham'son Williams, kuris buvo 
nuteistas už kyšio ėmimą Abs-
cam skandale. Pasitraukdamas 
jis išvengė išmetimo iš senato 
po 23 metų senate. New Jersey 
gubernatorius Kean dabar turi 
paskirti į Williamsono vietą nau
ją asmenį, kuris būtų senatoriu
mi iki lapkričio mėn- rinkimų. 

KALENDORIUS 

Kovo 13d.: Saliamonas, Kristi
na, Meldutis, Vaiga. 

Kovo 14 d.: Leonas, Matilda. 
Sugardas, Vilgailė. 

Kovo 15 d.: Longinas, Liudvi
ka, Tautas, Gunta. 

Kovo 16 d.: Dionyzas, Euzebi-
ja, Vaidotas, Vilija. 

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:53. 
ORAS 

Debesuota, vėjuota, temperatū
ra dieną 50 L, naktį 35 1. 
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žiemos šalčiai pagaliau 
atleido sukaustytą Chicagą — 
pasinaudodami šia proga va-

0 sario 21 d. skubėjome j Lemon-
,tą, į Ateitininkų namus daly
vauti kultūrinėj popietėj, kurią 
ruošė Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius kartu su 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Chicagos židiniu. 
Nemažas būrys dalyvių atvy
ko jau pusę antros, kad popietę 
pradėtų bendra malda. Šv. 
Rašto žodžiai ir kun. Antano 
Saulaičio, SJ, mintys jungėsi į 
popiečio svarstymų sūkurį. 

Skyriaus pirmininkas Ka
zys Pabedinskas susirinku
siems pristatė svarstybų daly
v i u s: k u n . V y t a u t ą 
Bagdanavičių, MIC, Aušrą 
Liulevičienę ir prof. dr. Algį 
Norvilą. Kun. Bagdanavičius, 
įvesdamas j prof. Antano 
Maceinos knygos , Asmuo ir is
torija" svarstymus, patyrinėjo 
tris knygoje turinčias didelės 
reikšmės sąvokas: žmogaus, 
laiko ir istorijos. Bagdanavi
čius praskleidė Maceinos pri
ėjimo būdą, parodydamas pa
vyzdžiais, ka ip Maceina 
aptaria asmenį, laiką ir is
toriją. Šios sąvokos Maceinos 
pateikiamos labai sugestyviai 
ir nušviečiamos iš skirtingų 

- matymo kampų. Maceinos 
•sąvokų darymo būdas kiek pri
mena Hėgelio dvigubo neigi
mo dėsnį. Neigimu jis pradeda 
mąstyti apie žmogų, laiką ir 
istoriją, o vėliau, tą neigimą 
paneigia. Suimant kartu, ten
ka sakyti, kad vis dėlto į daly-

; kus turime žiūrėti pirmoje eilė
je tuo jų požiūriu, kuriuo jie 
mums prisistato save teigda
mi, o tik vėliau galime stebėti, 

- ar juose yra kokio trūkumo, ar 
savęs neigimo. Bagdanavi-
čiaus pagrindinių Maceinos 
sąvokų nušvietimas davė rė
mus tolimesnėms diskusijoms. 

Aušra Liulevičienė nagrinė-
• jo Maceinos pagrindinę tezę, 

kad išeiviui negalima įsijungti 
į svetimą istoriją, padarant ją 
savąja. Norėdamas pabrėžti 
keliamų klausimų svarbą, au
torius nuolat kelia išskirtinę 
tremties būklę, nors egzilė yra 
nuolatinė žmonijos istorijos 
dalis. Už išskirtinos tremties 
būklės nuolatinio pabrėžimo 
atrodytų, kad slypi prielaida, 
jog yra tvarkingas pasaulis, 
pasidalinęs į tautai , kurių 
kiekviena turi savo atsietą 
istoriją. Didelių sunkumų ke
lia staigus Maceinos perėji
mas nuo asmens prie tautos. 
Asmens ir kolektyvo santykį 
komplikuoja dar ir tai, kad ne 
vien asmuo įsijungia į savo ar 
kito krašto istoriją — bet ir ko-

Clevelando moksleiviai ateitininkai N. Balčiūnienė - globė
ja, S. Puškorius, J. Palūnas, A. Apanavičius, R. Balašaitis, R. 
Apanavičiūtė ir V. Staniškis rimtai nusiteikę klausosi pra-

lektyvas jį priima arba nepri
ima. Ir jeigu, kaip Maceina 
gražiai ir plačiai aiškina, isto
rija yra sudabartinta praeitis, 
tai ir įsijungti į ją asmuo gali 
dabar (nors jo protėviai nieka
da tame krašte ir nebuvo ir ne
veikė). Religijų istorijos moks
las yra atskleidęs kaip šis 
įsijungimo procesas vyksta ir 
nurodęs ritualo reikšmę bend
ruomeniniam gyvenime. Mū
sų problema nėra, kaip save 
dirbtinai atitverti nuo to kraš
to, kuriame gyvename, (ar ku
riame gimėme), bet kaip išlai
kyti ryšį su savo tėvyne, būti 
neišmestiems iš savo tautos 
istorijos tik dėl to, kad esame 
erdvės atskirti. Tad norint ap
ginti teisę būti savo tautos 
dalimi, mums būtų ypač pa
rankus Antano Maceinos ar
gumentas, kuris aptaria tėvy
nę kaip laiką, o ne tik erdvę. 
Pati knyga yra liudijimas troš
kimo, kad lietuviai neišnyktų 
— ji yra pavyzdys ir įkvėpi
mas. 

Dr. Algis Norvilas kreipėsi į 
istorijos analizę. Jam atrodė, 
kad Antano Maceinos siūlo
mas istorijos supratimas yra 
perdaug statiškas — juk tarp 
tautų vyksta nuolatiniai susi
lietimai ir tautos auga ir vys
tosi žmonijos istorijos fone. 
Taip pat ir istorija yra Žmo
gaus veikimo laukas. Tauta ir 
kraštas sudasp Maceinai idėji
nį vienetą — išeivis todėl yra 
klajoklis, pavainikis. Argi nė
ra naudinga anglosaksų įžval
ga, kad Čia įeina ir kontrakto 
aspektas? Tai įneša įsūnystės 
ir įdukrinimo galimybes (kal
bant šeimos analogija). Dr. Al
gis Norvilas kaip labai svarbų 
Antano Maceinos įnašą iškė
lė, kad tėvynės pavergimas tuo 
pačiu iššaukia moralinę parei
gą išeiviuose. Todėl dr. Norvi
las siūlė, kad šitą nusiteikimą 
ateinančioje kartoje turėtume 
ugdyti. 

Diskusijos buvo gyvos — jos 
praplėtė svarstybų dalyvių 
pasisakymus ir kėlė naujus 
klausimus. Jose dalyvavo dr. 
Viktorija Skrupskelytė, dr. An
tanas Razma, kun. Alfonsas 
Grauslys, stud. Linas Palu
binskas ir kiti. Skyriaus pir
mininkas Kazys Pabedinskas 
dalyvius pakvietė atsilankyti į 
sekančią kultūrinę popietę, ku
ri įvyks kovo 14 d.; joje arch. 
A lg iman tas T a m a š a u s k a s 
dalyvius supažindins su Lietu
vos gotika ir baroku. Dar 
valandėlę šnekučiavomės prie 
kavos ir namuose keptų pyra
g e 

Dalyvis 

PREZ. A. STULGINSKIO 
MOKSLEIVIU 

KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 26 d. įvyko prez. 
Aleksandro Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopos susi
rinkimas Tomo Paulio na
muose. Kol visi susirinko, 
moksleiviai kalbėjosi, bendra
vo ir susipažino su dviem nau
jais nariais. 

Kuopos iždininkė Viktutė 
Venclovaitė pravedė maldą ir 
pirmininkas Arūnas Pabe
dinskas padarė pranešimus. 
Šio vakaro paskaitininke bu
vo Rasa Šoliūnaitė. Rasa 
moksleiviams iškėlė klau
simą, „ Kas mus paveikia?" Bu

vo visokių atsakymų pvz.: ap
l i n k a , š e ima , d r a u g a i , 
mokytojai, tikėjimas, laikraš
čiai, žurnalai, televizija ir ra
dijas. Rasa pravedė diskusijas 
apie kiekvieną atsakymą ir 
kaip ir kiek tas daiktas ar žmo
gus mus paveikia. Buvo labai 
įdomu. 

Po paskaitos susirinkimas 
dar nesibaigė. Visi mokslei
viai paruošė dvi korteles, ku
riose aiškino mūsų kuopos 
veiklą. Tas korteles nusiun-
tėm Detroito ir Toronto moks
leivių kuopoms, kurios mums 
anksčiau buvo atsiuntę savo 
korteles. 

Susirinkimą baigėme mal
da. 

Rita Ostrauskaitė 
Kuopos sekretorė 

nešimo kuopos susirinkime. 

ATEITININKŲ 
DIENA 

AUSTRALIJOJE 
(Tęsinys) 

D r . A l e k s a n d r a s 
M a u r agi s skaitė paskaitą 
„Gairių ateities veiklai beieš
kant". Tos gairės yra aiškios, 
bet imam prarasti prasmin
gumą. Kol turim prasmės, tol 
turim vilties. Blėsta viltis, kai 
nebeįžiūrim prasmės. Rytai pa
teko sovietams. Kosmopoli
tinės valstybės sąvoką ko
munistai įdiegė ir Vakarams 
mokyklose, o tautiškumas lyg 
nusikaltimas. Mūsų moralė 
įpareigoja išlikti savo tautai iš
tikimiems, kurie tikime į Die
vą ir į savo tautos paskirtį. Kai 
šalinamės nuo Bendruome
nės, tai šalinamės ir nuo savo 
tautos. Gamtoje prie stipriųjų 
yra ir silpnųjų, taip ir pas žmo
nes — tarp didelių yra ir mažų 
tautų, čia svarbu dvasia! Dvy
lika apaštalų savo dvasia nu
galėjo visą Romos imperiją. Ti
kėjimas į savo tautos ateitį 
turėtų būti neginčijimas. Ar 
yra prasmės mums grumtis dėl 
lietuvybės, kai laikas sunai
kina mūsų pėdsakus? Ir nu
tautėjęs lietuvis gali daug nau
dos atnešti. Amerikoje 1918 m. 
daug padėjo Lietuvai Ameri
kos Vyčiai — jaunimo organi
zacija. Skurdi lietuvybė be lie
tuvių kalbos, bet dar skurdesnė 
ir lietuvių kalbą mokančių, jei 
nėra meilės savo tautai. Jei tė
vai būtų parodę daugiau mei
lės vaikus išmokyti lietuviš
kai, vaikai būtų geriau kalbėję. 
Reikia savo tautą mylėti, savo 
žmones, bet tai gali tik kultū
ringas žmogus. Savo tėvų mei
le išlaikome lietuviškumą. Jau
nimui reikia padrąsinančios 
pagalbos,- įtraukti į lietuvišką 
darbą, kad jis padėtų Lietuvai 
atgauti laisvę, atgauti nepri
klausomybę Privalome kovoti 
už lietuvybės išlaikymą ir ne
leisti užmiršti Lietuvos reikalų 
tarptautinėse sferose. Baltų 
tautų federacija būtų teigia
mas reiškinys, tam yra laiko 
paruošti planus ir žmones. Tai 
būtų mūsų veiksnių nau
dingas darbas. Ir lietuviškai 
nebekalbančius galima įtrauk
ti į lietuvišką veiklą. Jei įtikin-
sim jaunimą, kad ir kalbos 
nemokant, gali būti Lietuvai 
naudingas, jei jiems darbo sri
tį nurodysim. 

Po šių trijų paskaitų Simpo
ziumo moderatorė pravedė gy
vas diskusijas. Į iškeltas min
t i s d a u g e l i s r e a g a v o 
papildydami, paryškindami, 
pasiklausdami. Simpoziumas 
buvo baigtas visiems giedant 
„Lietuva brangi" 

V a k a r a s „Mūsų žodis 
i r d a i n a — Tau, 
T ė v y n e Lietuva!" 

Ateitininkų diena buvo baig
ta vakaru, vykusiu Melbourno 
Lietuvių Namų salėje. Progra
mos pranešėjas buvo Pr. Pus-
dešris. 

Jaunimo lietuviškajam žo
džiui atstovavo Adelaidė. Sie
tynas Kubilius atmintinai de
klamavo Bernardo Brazdžionio 
Pamokslą apie ilgai Sibire ka
lėjusį, vėliau Helsinkio grupės 
narį kun. Karolį Garucką. Ade
laidės jaunimas, mokytojos 
Elės Varnienės paruoštas, pa
statė porą įdomių vaizdelių 
„Gaila, kad mes nežinomi". Ki
tas vaizdelis iš E. Slavėnienės 
naujausios knygos „Nežinomi 

Nuotr. D. Barzduko 

keleiviai". Jei šis vaizdelis ne
turėjo daug veiksmo, tai labai 
džiugino jaunimo tiesiog tobu
la lietuvių kalba! Porą dainų 
sau pritardami — S. Kubilius 
pianinu, R. Vitkūnas gitara, 
padainavo Putino ir Aisčio ei
lėraščius, kuriems jie patys su
kūrė muziką ir melodiją. Taip 
Adelaidės jaunimas — vaidin
tojai, abu dainininkai, dek
lamatorius užsitarnavo ilgų, 
gausių plojimų. 

Lietuviška daina Melbourno 
jaunimui atstovavo Virginija 
Bruožytė ir jos brolis Arūnas 
Bruožis. Jie padainavo „Gin
tarėlis", „Grįžulio ratai", „Pū
kelį", „Kalnai ten dainavo", o 
publikai be perstojo vis plo
jant, dar padainavo „Mano te- tūrinė 
velis, senelis būdamas". 

jau treti meta i prikepa p. A. 
Valaitienė. Tėveliai aukojo 
sumuštinius, tortus ir kitokius 
skanumynus mūsų Užgavėnių 
stalui, kurį sutvarkė ir maistą 
pardavinėjo Lipniūno kuopos 
tėvų komiteto narės p. Bud
rienė ir p. O. Stukienė. 

Buvo labai malonu, kai stu
dentai ateit ininkai atskubėjo 
mums pagelbėti. Džiaugiamės 
vyresniųjų idėjos draugų glo
ba ir Ritos Dapkutės ir Rasos 
Narutytė8 pagalba.Mums bu
vo laba i maloni draugiška 
skauto Lino Kučo talka. 

Mūsų kuopos globėjams Rū
tai Musonytei ir Silvijai Kučė-
naitei nuoširdus lipniūnietiš-
kas ačiū. 

Koks gali būti balius be or
kestro ir šokių? „Aido" or
kestras savo nuotaikinga mu
zika visus dalyvius sujungė 
b e n d r a m d ž i a u g s m u i i r 
pasi l inksminimui. 

Mūsų kuopos globėjams Rū
tai Musonytei ir Silvijai Kučė-
naitei ir visiems prisidėju
siems prie baliaus rengimo 
ir pravedimo tikrai esame dė
kingi ir ver t iname jų darbą bei 
paramą. 

A P I E GOTIKĄ 
IR BAROKĄ 

Šį sekmadieni, kovo 14 d., 
Ateitininkų namuose įvyksta 
Chicagos sendraugių atei
tininkų skyriaus ruošiama kul-

popietė, kurios metu 
archi tektas Algimantas Tarna

is vyresniųjų lietuviškam žo- gauskas supažindins dalyvius 
džiui atstovavo kun. P. But- s u L į e t u v o 8 gotikos ir baroko 
kus, paskaitęs savo kūrybos paminklais . Arch. Tamašaus-
„Štai, aš veikiai ateinu" — dai- k a s y ^ atchitektūros istorijos 

specialistas, tad bus įdomu jo 
pokalbio pasiklausyti. Daly
viai ta ip pa t matys skaidres, 
kurios pokalbį iliustruos goti
kos ir baroko stiliaus pas ta tų 
detalėmis. Kultūrinė popietė 
prasideda 3 vai. po piet Atei
tininkų namuose, kurie y ra 

Vaseris skaitė savo ilgoką no- L e m o n t e prie 127 ir Archer gat
velę apie Onutę ir jos intriguo- ^ų s a n k r y ž o s (prie namų įva-

lų, literatūriškai paruoštą reli
ginį kūrinį. Poetas Juozas 
Mikštas paskaitė savo kūry
bos ritmingų eilėraščių iš ciklo 
„Išeivių Kalėdos". Poetas Pra
nas Pusdešris paskaitė šiai 
ateitininkų Dienos dvasiai 
skirtos savo kūrybos. Kun. Pr. 

jančią pirmąją meilę. Sol. J u r 
g i s R ū b a s ^ p a d a i n a v o , 
akompanuojant Zitai Prašmu-
taitei, „Žilas Vilniau", „Beauš-
tanti aušrelė", „Šią naktelę per 
naktelę", o antroje dalyje — 
„Baltos gėlės žydi", „Senber
nio dainą", „Ar žinai", o publi
kai vis plojant ir plojant, dar 
padainavo „Lauksiu tavęs 
ateinant". 

Koncertui pasibaigus, Mel
bourno Ateitininkų pirm. A. 

žiavimas per St. Vincent de 
Paul seminarijos kiemą). Kul
tūrinėje popietėje dalyvaut i 
yra kviečiami visi, kurie domi
si archi tektūra ir Lietuvos isto
rija. 

METINĖ 
SVENTE 

PD 
(„Tėviškės aidai") 

„SPURGŲ" BALIUI 
P R A Ė J U S 

1982 m. vasario 19 d. įvyko 
ilgai planuotas Lipniūno kuo
pos „Spurgų" balius, kuris la
bai gražiai praėjo. Daug žmo
nių dirbo, kad jis būtų 
sėkmingas. Rasa Šoliūnaitė la
bai nuoširdžiai ir kantriai mus 
mokė, taisė, barė ir gyrė — kol 
surežisavo „Gyvenimą su 
Liudmila". Mums buvo labai 
smagu vaidinti, tokiai mielai 
mokytojai vadovaujant. 

Darius Polikaitis pasigėrė
tinai pravedė muzikinę dalį. Be 
jo pagalbos ir muzikinio gabu
mo programa nebūtų taip ge
rai pavykusi. 

O koks būtų „Spurgų" ba
lius be pačių „spurgų", kurių 
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R E L I G I N I S 
S U S I K A U P I M A S 

Religinio susikaupimo die
na, kurią praves kun. Juozas 
Vaškas, MIC, įvyks balandžio 
4 (sekmadienį) Ateitininkų na
muose. Konferencijos prasidės 
10 vai. r. ir baigsis 5 vai. p.p. 
šv. Mišiomis. Bus duodami pie
tūs. 

Registruotis iš anksto šiais 
te lefonais : D. Kat i l ius -
Boydstun — 434-0298 ir Milda 
Tamulionienė — 246-5390. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų, straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Pasaulyje per mažai juokia
masi, ir čia yra didžiausia 
žmonių kaltė. 

Fr. Nietzsche 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12—4 

o—S; antr. 12—e>; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akuše r i j a ir mo te rų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Ch i ru rg i j a 

6 4 4 9 So. Pu lask i Road (Cravvford 
Medica l Bui ld ing) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . ofiso HE 4-5849, rez . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st S t ree t 

Vai.: p i rm. , antr . ketv. ir penkt . 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet . 

Cicero vysk. M. Valančiaus 
ateit ininkų sambūris rengia 
metinę veiklos ir susikaupimo 

Bakaitis tarė padėkos Žodį ir šventę kovo 20 d., (šeštadienį), 
programos 14 atlikėjų buvo ap- 7 v.v. šv. Mišias a tnašaus kun. 
dovanoti po gėlę, o Adelaidės dr. K. Tr imakas Šv. Antano 
jaunimo paruošėja Elė Vamie- parapijos bažnyčioje, Cicero, 
nė — gyvų gėlių puokšte. 1500 S. ir 5000 W. Šv. Mišių me-

Šiuo įspūdingu vakaru ir bu- tu iškilmingai prisieks nauji 
vo baigta Ateitininkų Diena, jaunieji ir moksleiviai atei-

D r . An t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagai susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

t in inkai — kandidatai . 
Po šv. Mišių parapijos salėje 

k a v u t ė su u ž k a n d ž i a i s ir 
sambūrio narių meniniais 

pasirodymai. 
M e n i n i u s p a s i r o d y m u s 

parengia ir koordinuoja jau
nųjų ateitininkų nuoširdi ir 
darbšt i globėja p. O. Šulaitie-
nė. 

Sambūris turi 25 gan akty
vius nar ius , kuriems nuolatos 
ta lkina dr. P. Kisielius ir J. 
Aršt ikys. 

Sambūris maloniai kviečia 
ne tik ateitininkus, bet ir pri
jaučiančius šventėje dalyvau
ti. 

Būtų labai teigiamas bend
radarbiavimo reiškinys, jei 
Chicagos ir apylinkių kuopos 
atsiųstų savo atstovus: 

Tad iki malonaus pasimaty
mo Sambūrio šventėje, 

Korespondentas 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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6449 So. Pulaski Road 
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DR. P. KISIELIUS 
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Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ , „ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Kasdien nuo 10 v. rvto iki 1 v. PP 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-291° 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus l igos 
2454 VVest Tlst Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt. 

3 ik: 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. S. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — BE V5893 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą L/darvta treč 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PL'SLĖS IR 

PROSTATO CHlRURCilA 
2656 VV. 63rd Street 

: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 
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Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
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3925 VVest 59th Street 

Va! ; pirm , antr , ketv ir penkt 
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Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St.. Ch icago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą - Pirm 
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Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
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2454 VVest 7lst Street 
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DR. PETRAS 2LI0BA 
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6745 VVest 63rd Street 
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2654 VVest 63rd Street 
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Tel. - 778-3400 



Romano premija — 

KŪRYBOS APRAIŠKA 
Tauta save apreiškia kul

tūrine, grožine, menine kūry
ba. Kūryba yra tautos siela, 
besireiškianti išorėje, bet kar
tu parodanti meninę tiesą. 
Laisva kūryba reiškiasi lais
vai ir rodo tai, ką kūrėjas iš
gyvena, jaučia ir gali žodžiu, 
teptuku ar instrumentu pa
sakyti. Dėl to nenuostabu, kad 
kūrybą išnaudoja ir visokie 
diktatoriai, kurie nori gražių 
žodžių, poezijos ar realistinio 
meno, kad tik galėtų daryti įta
ką savo valdomiesiems ir juos 
valdyti ne tik ginklu, bet ir 
dirbtiniu grožiu. Bet tai jau nė
ra kūryba, o tik kūrybos ir kū
rėjo pavertimas įrankiu skleis
ti propagandai ir versti 
žmones paklusti tirono val
džiai. 

Kūryba nėra tikra, jeigu joje 
nėra meninės tiesos, jei ji neat
sako į žmogaus giliausius jaus
mus, kad ir grožiniu pavidalu, 
jei ji neduoda pasitenkinimo 
estetiniam jausmui ir tik
rajam gėriui. O jo žmogus sie
kia. Kūrėjas gi, net piešdamas 
skaudžius vaizdus, pajėgia iš
reikšti džiaugsmo, pasigailėji
mo, skausmo ir kančios pajau
timą. 

Kūrybinis darbas yra kan
čia. Čia reikia pirmiau savyje 
išgyventi tikrosios kūrybos 
jausmą, o tik paskui perduoti 
laisvai, neklastotai ir neme
luotai tiesą. Kūrėjas yra tau
tos atstovas, jei jo kūrybinė 
kalba siekia jos gelmes, yra 
žmonių atstovas, jei jo žodžiu 
prakalba vidiniai žmogaus iš
gyvenimai. Be įsigyvenimo ir 
išgyvenimo meninės tikrovės 
neatsiveria tiesa, kurios lau
kia skaitytojas, žiūrovas, klau
sytojas. 

Nors premijos nenulemia kū
rybos paskirties ir gajumo, bet 
jos skatina kūrėją greičiau pra
kalbėti į t am tikrą auditoriją. 
0 auditorijos kūrėjui reikia, 
kaip tautai reikia karių, kurie 
ją gintų. Premijos nesukuria 
šedevrų, bet šedevrai iškyla, 
kai žmogus jame randa save 
patį, savo aplinką, išsakytą 
grožiniu žodžiu ar vaizdu. Kū
rėjas gali prakalbėti į visuo
menę, o visuomenė gali atsi
liepti į kūrėjo balsą. Tai ir yra 
tautos gyvybė, kuri sruvena 
kūrėjuje ir tautoje tuo pačiu 
pulsavimu ir tais pačiais jaus
mais. 

KOVOS DĖL AFGANISTANO 
Sovieta i mėgina pasidaryti naują prietiltį 

Rimties valandėlei 

DIEVO PROBLEMA 

Nesididžiuoja nei konkurso 
ir premijos organizatoriai, nei 
komisijos, kad jos išrinko ge
riausią ir jau išliekamos ver
tės kūrinį. Tai nuspręs litera
tūros kritika ir istorija. Bet 
organizatoriai ir komisijos ga
li džiaugtis, kad atlieka savo 
pareigas kiek galima sąžinin
giau, vieni ištesėdami premijų 
suradime, kiti perskaitydami 
daugelį rankraščių. Gal kar
tais ir menkesnės vertės pre
mijuojamas išrinktasis roma
nas, bet ne dėl premijos jis 
išrenkamas ir ne dėl geriausio 
kūrybiškumo premijuojamas. 
Tai yra kūrybinis, literatūri
nis judėjimas ir paskatas rašy
tojui kurti, kad jo veikalas bus 
greičiau išleistas ir jis pats ga
lės savo siela skleistis tarp sa
vos visuomenės. O kai dar iš
verčia į kitas kalbas, jis gali 
save išsakyti ir svetimiesiems. 
Tik viena reikia pabrėžti, kad 
jis kalba kaip lietuvis kūrėjas, 
nors ir liečia universalią temą 
ar kelia universalias idėjas. 

Daugelio mūsų asmeniniai 
karo, pabėgimo, emigracijos iš
gyvenimai yra kartu ir tautos 

įvykiai. Ką išgyvena paskiras 
tautietis, tą išgyvena ir jo tau
ta. Kūrėjas, grįždamas į praei
tį, kalbėdamas apie savo sun
kumus, svetimus kraštus, 
kartu jungiasi su savo tautos 
tam tikro laikotarpio istorija. 
Kūrėjas yra išaugęs savo tau
toje, išgyvenęs tautos tragedi
ją, laimėjimus ir pralaimėji
mus. Jis ir vaizduoja tą 
gyvenimą, kurį geriausiai pa
žįsta ir kuriame geriausiai yra 
įsigyvenęs. Stovyklų košma
ras, nors jame buvo ir nema
žai pragiedrulių, kūrimasis 
svetimoje žemėje, nors ir kitų 
globojamam, yra dabarties gy
venimo atspindys. Dabartis tu
ri matyti praeitį ir ateitį, nes 
jos viena su kita susijungia da
barties gyvenime. 

Kūrėjas ir perduoda dabar
tyje savo sielos spinduliais nu
šviestas dienas, prasklaido 
tamsumas ir suteikia vilčių 
ateičiai. Tai nėra tik užsidary
mas savam rate, bet stengima
sis išeiti iš savęs į platesnį gy
venimą, visuomet jaučiant, 
kad paskui kūrėjų eina didžio
ji tautos dalis, jo žodžiais ir 
menine tiesa gyvena išeivija. 

Ateinantį šeštadienį vienoje 
didžiųjų lietuvių apylinkių — 
Clevelande — bus iškilmingas 
šių metų laureatei rašytojai Bi
rutei Pūkelevičiūtei premijos 
įteikimas. Rašytoja žinoma sa
vo kūryba, teatrine veikla, dra
momis, poezija. Ar jau šis kū
rinys „Devintas lapas" bus 
išliekamos vertės ar jis bus še
devras, tai pasakys literatūros 
kritika ir literatūros istorija. 
Bet tai yra įnašas į lietuvių 
išeivijos literatūrą, kurioje lais
va kūryba ir parinktas žodis 
nesitaiko diktatoriams, norin
tiems valdyti žmones geležine 
rykšte ir prievarta kalėji
muose, sunkiųjų darbų stovyk
lose ar psichiatrinėse ligoninė
se. Čia žodis plaukia iš širdies 
gelmių į lietuvišką auditoriją, 
nors savo menine tiesa jis ir 
apima plačiau negu vienos tau
tos ribos. 

Iškilmėse susi jungs ir 
mecenatai, kurie šiemet yra 
jaunosios, Amerikoje išaugu
sios ir išsimokslinusios kartos 
atstovai — dr. Ričardas ir Rai
monda Kontrimai su savo šei
ma. Tai ne tik lietuviškas soli
darumas — remti savą kūrybą 
ir padėti jai plisti, bet ir paska
tas kurti, apreikšti giliausius 
tautos ir žmonijos jausmus, 
išgyvenimus, pajautimą ir 
ateitį. Mecenatai, kaip kiek
vienos kūrybos, ir romano pre
mijomis yra kartu kūrėjai, kar
tu visuomenė ir tautos 
atstovai, norį savo troškimus 
paversti kūrybos lauku ir iš
šaukti kūryboje tas galias, ku
rios veda kūrėją viešumon su 
savo giliausiais dvasios tur
tais. 

Kūrybos laukia su godžiu 
žvilgsnius ir lietuviška visuo
menė išeivijoje ir net paverg
toje tėvynėje. Norime ar neno
rime, ten seka mūsų žodžius, 
mūsų veiksmus, sugebėjimus 
kurti ir perteikti savo išgyve
nimus, savo vidaus pasau
lį bent savo žmonėms. Išeivi
jos visuomenė, kaip ji kritiška 
bebūtų savo žodžiais, laukia 
kūrėjų ir jų sielos atskleidimo, 
nes cik sava kūryba uždega, 
skatina, sulaiko nuo nutau-
timo ir išsisklaidymo. Čia ir 
yra taškas, kuriame susijun
gia kūrėjas, mecenatai ir kul
tūringos visuomenės dalis. 

Pr. Gr. 

„Russkaja Mysl" sausio 28 
d. numeryje įdėjo korespon
dento Rybakovo pasikalbė-
j i m ą s u A f g a n i s t a n o 
pasipriešinimo fronto „Nifos" 
vadu Suedu-Achmetu Gaila-
niu. Štai to pasikalbėjimo 
dalis. 

„Nifa" turi apie 120,000 
laisvės kovotojų ir veikia dau
giau pietryčių ir pietvakarių 
Afgan i s t ane — Pak t i jo s , 
Gaznijos, Vardako, Kanda-
garo, Zabul io , U r u z g a n o , 
Gilmendo provincijose ir taip 
pat Mazari-Safiro, Kunduzos ir 
Kabulo rajonuose. 

— Kokia yra dabartinė padė
tis Afganistane? — klausia 
korespondentas. 

— Sov. Sąjungos kariuome
nė iki šiol kontroliuoja tik 
didesnius mūsų šalies mies
tus. Per dvejus metus ji nepa
siekė žymių laimėjimų, tačiau 
pralaimėjo kelis mūšius. Sovie
tų kariuomenė bombarduoja 
daugiausia miestus, nušluoja 
nuo žemės mūsų kaimus ir 
nužudo ramius gyventojus. 
Provincijose, kur vyko kovos, 
kontrolė liko afganų pasiprieši
nimo rankose. 

— Ar esate gavę naujoviškų 
ginklų? 

— Mes esame apsiginklavę 
senais kariškais šautuvais ir 
karabinais. Dabartinių sovie
tinių ginklų esame pagrobę per 
susirėmimus a rba gavę iš į 
mūsų pusę perėjusių Karmalio 
armijos dalinių. Mes kovo
jame prieš komunizmą jau 
trejus metus ir per tą laiką 
negavome kaip ir nieko iš 
Vakarų. 

— Ko jūs visų pirma siekia
te? 

— A f g a n i s t a n o i s l am ų 
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Dieviškame apreiškime ne
turime atskiro įsakymo mylėti 
tėvynę, kaip neturime atskiro 
įsakymo valgyti, dirbti, mylė-, 
ti. Tačiau Šventojoje Istorijoje 
turime pakankamai pavyz
džių, rodančių, kad tėvynė ir 
jos meilė priklauso prie di
džiausių etinių vertybių. 

Lindhart 

išlaisvinimo sąjunga sufor
muota iš partijų. Mūsų tikslas 
sudaryti iš Islamo sąjungos 
pajėgą, kuri galėtų atstovauti 
a fganų t au t a i kovoti iki 
pergalės ir užtikrinti jai 
demokratinę ateitį. Dabar 
aukščiausią tarybą sudaro 15 
partijų atstovai, bet kol kas kai 
kurie religiniai fanatikai neno
ri su mumis kalbėti. Mes nori
me afganų žemę išlaisvinti nuo 
okupantų ir duoti tautai 
galimybę laisvai išsirinkti 
savo vyriausybę. 

— Kokie yra Sov. Sąjungos 
tikslai? 

— Sov. Sąjunga nori užkarti 
afganų tautai komunistinę 
ideologiją ir padaryti iš 
Afganistano savo koloniją. Bet 
Sov. Sąjungai Afganistanas 
reikalingas tik kaip bazė, per 
kurią ji siekia prieiti prie 
„šiltųjų jūrų" ir iš čia grasinti 
Persijos įlankos šalims. 

— Ar padeda jums ginklais 
JAV ir islamo kraštai? 

— JAV simpatizuoja mums, 
bet konkrečiai dar nieko neda
rė. Islamo kraštai mums pade
da, bet t a pagalba menka. 

— Ar bus suformuota užsie
ny Afganistano vyriausybė? 

— J o s dar nėra, bet 
Aukščiausia Islamo sąjungos 
taryba sudarys ją, kai prie jos 
prisidės įvairių tautelių vadai. 
Būtina, kad ta vyriausybė 
atstovautų afganų daugumai. 

— Kodėl Sov. Sąjunga nepa
didina Afganistane savo 
kariuomenės? 

— Kariuomenės padidini
mas j au būtų surištas su 
didesniais nuostoliais žmonė
mis ir technika. Be to, šis karas 
Sov. Sąjungai ir taip brangiai 
kainuoja. Tai būtų žalinga ir 
Sov. Sąjungos propagandai. Ji 
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vis tvirtina, kad Afganistane 
su „banditų gaujomis" kariau
j a nežymus kon t ingen tas 
karių. Padidinus karių skaičių, 
būtų atvirai prisipažinta, kad 
Sov. Sąjunga kariauja prieš 
Afganistano tautą. 

— Ar tiesa, kad sovietų 
kariuomenės vadovybė įsako 
savo aviacijai bombarduoti 
savo dalinius, kurie yra apsup
ti ir priversti pasiduoti į nelais
vę? 

— Tai įvyko jau keletą kar
tų. Dar neseniai mūsų dalinys 
apsupo kainuose kelias dešim
tis sovietų karių. Jie buvo iš 
oro lėktuvų sunaikinti. Sov. 
Sąjungos vadai yra linkę 
matyti savo karius mirusius, 
bet ne į nelaisvę pasidavusius. 

— Kaip išspręstas maisto 
klausimas? 

— Jį išsprendė sovietinė 
vadovybė. Karinė vadovybė 
įsakė sunaikinti kalnuose 
pasėlius ten, kur jais gali 
pasinaudoti sukilėliai, bet 
derlingų žemumų pasėliai 
nebuvo paliesti, nes, juos 
sunaikinus, visuose didesniuo
se miestuose kiltų baisus 
badas. Tada ir sovietų kariuo
menė negalėtų maitintis afga
nų tautos sąskaiton. Bet iš 
tiesų tais derliais pasinaudoja 
ne vien sovietų kariuomenė, 
bet ir mes, sukilėliai. Tačiau 
Sov. Sąjungai prisieina siųsti į 
Afganistaną savo kariuome
nei nemažai maisto. Tuo 
maistu pasinaudojame ir mes. 

— Bet jūs visgi gaunate 
kokią nors pagalbą? 

— Labai menką. Kai kurios 
religinės partijos gauna iš 
Irano po 100,000 dolerių į 
savaitę, kitos — daug mažiau. 
Ginklų gauname dažniausiai 
per Pakistaną. Nenuostabu, 

Serafiną - Maziliauskaitė, vienintelė lietuvė, su savo mokykla Havajuose 

Mūsų laikų žmonija skirs
tosi į (M priešingas ideolo
g i jas : kr ikščioniškąją i r 
materialistinę — ateistinę. Jų 
skiriamasis punktas yra Die
vas, kurį krikščionybė teigia, o 
materializmas neigia. Kokios 
yra priežastys šio išsiskyrimo 
ir kuo ateistai grindžia savo 
įsitikinimą, jog Dievo nesą? 

Negalima sakyti, kad ateiz
mas visiškai paneigia Dievą. 
J i s Dievo vietoje pastato kitą, 
visa kuriantį ir tvarkantį 
principą—materiją, kuri esan
ti vienintelė realybė, nuolat 
judanti ir kintanti paga l savo 
vidaus dėsnius. Taigi ką 
krikščionys pripažįsta kaip 
Dievo savybes — jo amžinu
mą, kūrybos jėgą, ateistai visa 
tai priskiria savam „dievui" — 
materijai. 

Ateistai savo ate izmą 
vadina moksliniu. J i s esąs 
m a t e r i a l i s t i n i u m o k s l u 
pagrįstų pažiūrų sistema. 
Taigi tas „mokslinis ateiz-

kad kai kurie Pakistano dali
n i a i s ta iga aps ig ink lavo 
au toma t in i a i s sovie t inės 
gamybos g inkla is . Mums 
reikalinga didelė pagalba, 
todėl aš ir atvykau į Vakarus 
pagalbos ieškoti. 

— Kaip Sovietai vykdo savo 
baudžiamąsias operacijas? 

— Arba ta i vykdoma 
masiniu smūgiu, panaudojus 
iš oro apšaudymą raketomis, 
napa lmo ir cheminėmis 
bombomis, arba po apšau
dymo nuleidžiamas desantas 
išnaikinti visus tos gyven
vietės gyventojus, taip pat 
moteris, vaikus ir senelius. Bet 
dabar vis rečiau pasirodo 
d e s a n t a i , n e s s o v i e t ų 
kariuomenės nuostoliai visada 
dideli: pakanka vieno ginkluo
to p a t r i o t o , n u t a r u s i o 
pasiaukoti, kad okupantai 
nustotų 10, kartais ir 20 karių. 
Okupantų baudžiamasis būrys 
atvyksta žudyti gyventojus tik 
tada, kai iš sovietinių išda
vikų sužino, kad kaime nėra 
ginkluotų sukilėlių. Mūsų 
ramių gyventojų žudymas 
skelbiamas kaip „dar vieno 
sukilėlių dalinio sunaikini
mas". Taigi kiekvienas užmuš
tas vaikas skelbiamas „sukilė
liu"! 

— Koką jūs numatote ateitį? 
— Pergalę! Afganistano 

tautai užtikrinta pergalė. Mes 
neturime kitos išeities. Niekas 
per Afganis tano istorijos 
laikus nepajėgė mus užkariau
ti. Afganistanas niekad nebu
vo kolonija ir niekad nebus 
kolonija. „ 

T. 

mas" nėra mokslo duomenų, o 
tik pažiūrų sistema. Tos pažiū
ros iš anksto sukuriamos, 
socializmo — marksizmo kūrė
jų Markso, Engelso, Lenino 
paskelbtos, moksliniam ateiz
mui yra dogmos, nuo kurių 
jokiu būdu negalima nukrypti. 

Mokslinis ateizmas, pačių 
ateistų teigimu, anaiptol neįro-
dinėja Dievo nebuvimo, nes tai 
esą beprasmiška. Tačiau, jei 
ateistai iš tikrųjų šio dėsnio 
laikytųsi, būtų nesuprantama 
ir ta kova su viskuo, kas 
primena Dievą. Kad Dievo 
nesą, ateistai panaudoja kitus 
argumentus. Dar taip neseniai 
komunistinėje spaudoje būda
vo daug laiškų, pasisakymų tų, 
kurie, kaip patys sakėsi, jau 
„praregėję" ir įsitikinę, jog 
jokio Dievo nesą. O tai įvykę 
tada, kai jie savo akimis pama
tę ir pergyvenę baisius hitle
rininkų siautėjimus, nekaltų 
žmonių žudymus. Esą, jei 
Dievas būtų, tai jis nebūtų lei
dęs tokius baisius dalykus. O 
kadangi visa tai vyko, tai tikrai 
Dievo nesą. Atrodo logiška 
išvada: Dievas nesudraudė, 
nesulaikė hitlerininkų daromų 
žudynių, tad, matyti, kad jo 
nėra. 

Kiti esą įstikinę, jog Dievo 
nesą, stebėdami nedorų kuni
gų žodžius, jų skelbiamą 
mokslą, nesutinkantį su jų 
darbais, elgesiu. Taigi ir čia ta 
pati logika: jei Dievas būtų, tai 

-tuoj nubaustų tokius veidmai
nius savo tarnus. O kadangi 
tokie neverti tarnai nesusi
laukia jokios bausmės, tai nesą 
nė Dievo, kuriam sakosi 
tarnaują ir jo mokslą skelbią. 

Yra ir daugiau priežasčių, 
dėl kurių atmetamas tikėjimas 
į Dievo buvimą. Vieni yra 
blogai informuoti apie tikėji
mo mokymą, kiti susidaro 
klaidingą tikėjimo į Dievą 
vaizdą pagal tikinčiųjų neto
bulus, nedorus elgesius, dar 
kiti nesidomi gilesniais 
pasaulėžiūros klausimais , 
pasitenkindami žemiška gero
ve ir laikinais šio pasaulio 
malonumais, paskendę prabė
gančiuose rūpesčiuose. Tokie 
d a ž n a i s a k o : m a n n ė r a 
reikalingas joks Dievas. Dievą 
pripažinti reiktų su juo skai
tytis, jo valios klausyti, savo 
gyvenimą su jo įsakymais 
derinti. Bet to daryti neno
rima, tad tokiems ir Dievo 
nėra. Teisingai tad Bacon 
sako: „Dievo buvimu netiki tik 
tie, kurie yra suinteresuoti, kad 
Dievo nebūtų". 

Bet šį klausimą gvildenti 
paliksime ateičiai. 

/ . V. 

G E R T R U D VON LE F O R T 

PILOTO ŽMONA 
— Ne kad keturkinkį valdysi, — atsakė 

Ji-

A L S 

Novelė 

Vertė 
T Y R U O L I S 

Šeimose sudėtos didžiosios 
žmonijos viltys ir lūkesčiai, 
nes ant šito švento pagrindo 
stovi židinys ir altorius. Šei
ma yra kaip gyvojo vandens 
šaltinis, iš kurio iškyla krašto 
genijai ir ramūs laukų artojai, 
šventnamių tarnai ir valsty
bių viršininkai. 

F Kapočius 

Tos garbės trokšdamas nuėjo ta ip toli, kad 
savo mylimą vergą atidavė pamokyti slaptų 
„menų" vienam iš tų magų, apie kuriuos bu
vo kalbama, kad jie, sudėję kažkokių žiau
rių aukų demonams, gaudavę galios laimėti 
cirke. Be abejo, tai buvo sunkiai suderina
ma su mūsų pono iškilesne samprata — aš 
pati negalėjau nenusišypsoti dėl tokio jo 
įgeidžio ir, berods, tą pat pastebėjau ir kuk
liojo vergo veide — tik Klaudija viena nesi-
šypsojo, tai išgirdusi, priešingai, dėl to ji dar 
labiau bodėjosi žaidimais. 

O prokuratorius tik pakratė galvą dėl jos 
nuotaikos. — Tu turėsi, tik džiaugtis dėl 
mano laimėjimo, — pasakė jis, pasitikėda
mas savimi, — ir visi džiaugsis dėl tavęs, 
triumfuodami dėl nugalėtojo žmonos: mano 
Klaudijos triumfas bus didesnis už mano pa
ties. — Bet jis susilaikė, pamatęs, kad šie žo
džiai jos nepaveikė. 

— Argi tikrai pamiršai, kad esi graži? — 
paklausė jis nustebęs. Bet ir tas klausimas 
nieko nereiškė. 

— Man baugu dėl tavęs, — pasakė ji ty
liai. 

— Baugu, kad valdysiu keturkinkį? — at
šovė jis rūstokai. 

Ir dabar jis pažvelgė į ją tikrai dėmesin
gai. Kelias sekundes atrodė, lyg tarp jų tu
rėjo užsimegzti pasikalbėjimas, kurio seniai 
laukta, bet niekad nesulaukta. Ir tą pačią 
akimirką prokuratorius labai greit nusi
gręžė, lyg negalėdamas pakelti jos žvilgs
nio. 

Netgi vėliau man atrodė, kad jis nerimo 
dėl to jos rūpesčio juo — mat, ta mažoji, se
niau taip įtikti geidusį egoistė darėsi vis 
jautresnė. 0 Klaudijos grožis tuo metu kaip 
tik buvo pilnai atsiskleidęs. Bet keista, kad 
tas grožis jo nebeveikė, ypač jos akys, se
niau taip labai žavėjusios, dabar jam nieko 
nebesakė, kartais netgi nesmagumo sukel
davo. Klaudijos grožis nebeveikė nė vi
suomenės, ir gal dėl to, kad ji vengė mados 
menų, kuriais tada taip žavėjosi visas pa
saulis. Nors ir parūpindavau jai visas gro
žio priemones ir ji jas mielai panaudodavo, 
bet jas ir vėl greit užmiršdavo, jei tik nepri
mindavau. 

— Jai labiau patinka griežti mūsų protė
vių papročiai, negu gyvoji Roma, — saky
davo žmonės, pamatę cirke rimtu veidu ir 
drebančią greta vyro. 

Iš tikrųjų reikėjo pripažinti, kad gyvoji 
Roma buvo nauja tikrovė, su kuria turi arba 
susidraugauti arba jos vengti. Kai mes 
kadaise išvykom į Judėją, dar tebeviešpata
vo didžiojo Augusto įpėdinis, ir jo vardo gar
sas kiekvienam kvėpė išdidumo ir pasitikė
jimo. Dabar tas garsas, žinoma, buvo 
nutilęs: žiaurūs kruvini teismai buvo pri-
temdę paskutiniuosius Tiberijaus metus. 

Veltui ieškota senate patikimų vardų. 
Romos aristokratija išmoko mirti, o išli
kusieji gyventi. Bemaž atrodė, kad tie šiur
pūs įvykiai, kuriuos jiems teko pergyventi, 
padėjo pasiekti lengvesnio ir ramesnio gyve
nimo. Iš tikrųjų Romoj niekas nebekalbėjo 
apie anuos įvykius, o garbingai mirusios 
aukos, nusikaltėliškai pasmerktos, buvo lyg 
užmirštos. Visi tik ir tekalbėjo apie jau
dinančius skandalus, meilės avantiūras ir 
ypač apie pasisekimus arenoj, ir visi tuo, ro
dos, ir buvo patenkinti. Nė prokuratorius ne
buvo išimtis. 

— Žmonės praeina, bet imperija amžina, 
— sakydavo jis, kai kartais būdavo užsi
menama apie tuos mirusiuosius. 

Bet vieną kartą mačiau, kaip jis staiga 
nusigando, išgirdęs vieno jo išlaisvinto ver
go, sarkastiškai besišypsančio, pasakojimą, 
kaip paskutinėmis mirusiojo ciesoriaus die
nomis visoj Romoj girdėjęs šūkius: „Tibe
rijų į Tiberį!" Panašių šūkių kadais buvom 
girdėję Jeruzalėj, bet abejoju, ar prokurato
riui iš viso toks palyginimas galėjo ateiti į 
galvą. Kaip jis galėjo su kuo lyginti Romos 
imperiją, tą aukščiausią jo idealą? Ir vis 
dėlto toks palyginimas buvo labai ir labai 
galimas. Tada vėl buvo pasigirdę kalbų apie 
šiurpias žudynes ciesoriaus namuose ir 
mieste. Nors prokuratorius dėl senojo Tibe
rijaus nusikaltimų buvo užmerkęs akis, bet 
dabar jis, atrodė, jautėsi esąs įpareigotas 
ginti jaunojo Kaligulos kraštutiniškus 
žygius. 

(Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
NEW YORKO 

P A N O R A M O J E 

Sakoma, kad Amerikoje susi
siekimas geležinkeliais beveik 
miręs ir Amtrako traukiniai to
li gražu pasiekia ne visus di
desnius šios šalies miestus. Ta
čiau vadinamam Amerikos 
„rytiniam koridoriuje", tarp 
sostinės Washingtono pietuo
se ir Bostono - šiaurėje, trauki
nių susisiekimas tebėra labai 
g y v a s ir patogus. Ta rp 
Washingtono ir New Yorko 
Amtrako traukiniai važinėja 
kas valandą, o šalia jų ir grei
tosios automatricos, *iš sos
tinės į New Yorką gausius ke
leivius nuvežančios per 2 vai. 
59 minutes. 

Tad ir mes vieną savaitgalį 
pabandėm traukiniu pasiekti 
New Yorką ir Brooklyne esan
tį Lietuvių pranciškonų pasta
tytą Židinį, kur vyksta New 
Yorko ir apylinkių lietuvių vi
suomeninis bei kultūrinis gy
venimas. Kartu New Yorko 
didmiesčio dangoraižių pano
ramoje troškome pajusti ir lie
tuviško vėjo, atskardėjusio net 
iš Chicagos. Būtent vasario 27 
d. vakare Kultūros židinyje 
Brooklyne buvo demonstruo
jamas kun. A. Kezio paruoštas 
filmas iš VI Tautinių šokių 
Šventės Chicagoje ir iš tos pa
čios šventės jaunimo paruoš
tas splavotų skaidrių monta
žas. Šį seansą ir kartu tautinių 
šokių foto vaizdų parodą ren
gė Tautodailės instituto New 
Yorko skyrius, tam gavęs Židi
nio didžiąją salę. 

Saulėtais viduržiemio lau
kais, sustojęs Baltimorės, 
Philadelphijos, Elizabetho, 
Newarko ir kai kurių mažes
nių miestų stotyse, kirtęs 
Marylą'hdo, Pennsylvanijos, 
Deiaware, New Jersey ir New 
Yorko valstijas (tiksliau New 
Yorko miesto dalį), traukinys 

vykusios Lietuvių dienos vaiz
dai su virš „Paramos" preky
bos mėlynam Chicagos dan
guje didingai plevėsuojančia 
Lietuvos trispalve, su miesto 
mere J. Byrne, apsupta ne tik 
policijos, seklių, bet ir lietuvių 
minios. 

Skaidrių montažą ypač gy
vai pasitiko jaunimas. Kai tik 
skaidrėse pasirodydavo New 
Yorko „Tryptinis", jaunimas 
taip ir kėlė smarkias ova-. 
cijas. O tame skaidrių monta
že ne tik „Tryptinis", ne tik 
įvairios Chicagos tautinių šo
kių šokėjų grupės, bet taip pat 
Baltimorės, Philadelphijos, 
Clevelando, Toronto ir daugelio 
kitų miestų. Kaip jiems bū
tų įdomu tą spektaklį pamaty
ti! Tas valandos filmo ir 
skaidrių seansas New Yorke, 
kuris kitą dieną buvo pakarto
tas Bostone, t ikrai vėl prikėlė 
jau praeitin nubėgusią VI Tau
tinių šokių šventę ir liks atei
čiai išeivijos lietuvių, ypač jau
nimo veiklos gyvu dokumentu. 
Nesigailėjo New Yorko ir apy
linkių lietuviai, gausiai susi
rinkę to spektaklio pasižiūrėti, 
nesigailėjom ir mes, važiavę 
apie tris šimtus mylių. O kaip 
miela buvo paskui, jau sean
sui pasibaigus, prie kavos, vy
no ir užkandžių dalintis įspū
džiais, a tnau j in t i senas 
pažintis ar užmegzti naujas. 
Seansui pasibaigus, dar nie
kas nenorėjo skirstytis iš jau
kaus Kultūros židinio, dar visi 
užkandžiavo, šnekučiavosi, ap
žiūrinėjo Chicagos lietu
vių fotografų atvežtas nuo
traukas. 

Vėlai vakare būrelį svečių į 
redakciją pasikvietė „Dar
bininko" redaktorius kun. dr. 
K. Bučmys. 0 iš čia tą patį bū
relį spaudos žmonių, visuo
menininkų mano sena pažįs
t a m a ž u r n a l i s t ė S. 
Narkeliūnaitė nusivedė pas sa-

GYVENIMAS LENKIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų b e n d r a d a r b i s E u r o p o j e 

PLB ryšininkas Viktoras Nakas (kairėje) ir Linas Kojelis 
(dešinėje) su Valstybės departamento atstovu Pabaltijo rei
kalams. 

-

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LAISVĖS DIENA 

mus į New Yorką nugabeno vo gerą kaimynę Oną Juzėnie-
per tris valandas ir keliolika n ę , čia pat Highland gatvėje 
minučių. Iš Penn geležinkelių 
stoties New Yorko vidurmies-
ty požeminiu traukiniu pava
žiavus pilną pusvalandį, atsi
randi East New York stotyje, o 
iš ten taksi už nedidelę kainą 
nuveža į kalną, į Highland 
bulvarą, kur stovi lietuvių 
pranc iškonų vienuolynas , 
„ D a r b i n i n k o " redakci jos , 

ant kalno, gyvenančią bene aš
tuntame daugiabučio namo 
aukšte, kur pro langus matyti, 
kaip šviečia New Yorko šviesų 
jūra. Tame šiltame bute pirmą 
kartą susipažintoje šeimoje 
skaniai kvepėjo lietuviškos 
dešros su kopūstais ir lietu-
viška New Yorko kepyklų ru
ginė duona. Tai kartu buvo 

administracijos bei leidyklos savotiška šventė atvykusiems 
namas, Kultūros židinys, Lie- iš sostinės, kur tokie lietuviški 
tuvių Religinės šalpos įstaigos patiekalai labai jau retas daly-
namas , taip pat specialiai pa- kas. 

Pirmą kartą Pabaltijo vals
tybių reikalu siekiama JAV 
Kongrese pravesti rezoliuciją, 
kuri turėtų ne patariamosios 
re ikšmės, bet įpareigoja
mosios galios. Amerikos Baltų 
Laisvės lyga vykdo projektą 
birželio 14-ją įstatymiškai 
paskelbti Pabaltijo valstybių 
laisvės diena, kaip atsakymą į 
1941 m. birželio 14 d. pradėtą 
v y k d y t i s o v i e t ų ba i sų j į 
nusikaltimą — didžiuosius 
trėmimus. 

Šiuo reikalu Illinois kong-
resmenas Henry J. Hyde 
sausio 27 Atstovų rūmams pa
siūlė rezoliuciją H. J. Res. 386, 
kuri per vasario mėnesį jau 
susilaukė 44 globėjų. 

Siūlydamas rezoliuciją, kong-
r e s m e n a s H y d e p a s a k ė 
kalbą, kurioje tarp kitko 
pareiškė: 

„Totalitarinės Sovietų S-gos 
vyriausybė niekina laisvę, 
demokratiją ir religiją, ir 
dabartinė jos akcija (Afganis
tane ir Lenkijoje) atsišaukia į 
anksčiau įvykdytą priespaudą 
ir kraujo praliejimą Vengrijoje 
ir Čekoslovakijoje ir dar anks
čiau — Pabaltijo respublikose: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

„Kai kam iš mūsų generaci
jos Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vardai jau nieko nebesako. 
Tai džiugina Sovietų Sąjungą. 
J i per 40 metų stengėsi iš žmo
nių atminties ištrinti faktą, 
kad šios Baltų respublikos bet 
kada egzistavo, ir, jei galėtų, iš 
visų istorijos knygų išplėštų 
jas primenančius lapus ir 
sunaikintų žemėlapius". 

Prisirninę8 okupacijų ir prie-

statytas namas Kultūros židi
nio prievaizdui Simui Kudir
kai ir jo šeimai gyventi. Visas 
tas lietuviškas kampelis su ne
maža automobiliams pasista
tyti aikšte yra aptvertas ir tai 
tarsi atskira, autonominė Lie
tuvos respublika. Vienas nepa
togumas ją pasiekti yra tas, 
kad prie Židinio neprieina 
miesto viešojo susisiekimo lini
jos. 

Tačiau, kad lietuviai gau
siai šį savąjį kampelį lanko, 
nors jį tegali pasiekti tik sa
vais ar draugų automobi
liais, įsitikinom tą patį vaka
rą. Į Tautinių šokių šventės 
filmų ir skaidrių spektaklį, 
nors gal ir nežadėjusį kokių 
ypatingų atrakcijų, susirinko 
netoli dviejų šimtų jaunosios ir 
vyresniosios kartos publikos. 
Moderni, šiltai prikūrenta di
džioji Židinio salė su tautinių 
šokių švenčių fotografijomis 
sienose tą šaltoką žiemos va
karą sudarė malonią ir jaukią 
atmosferą. Jei kun. A. Kezio 
spalvotas filmas iš VI Tauti
nių šokių šventės Chicagoje 
buvo daugiau oficialus ir do
kumentinis, tai visai kitokius 
įspūdžius padarė modernus, 
gyvas, spalvotas jaunimo 
atstovų R. Jelionytės, E. Bū
tėno ir A. Stasiulio paruoštas 
skaidrių montažas, į kurį įves
ti ne tik Tautinių šokių šven
tės vaizdai, bet taip pat ir jos 

Sekmadienio rytą anksčiau 
atsikėlęs vaikščiojau gatve pro 
Kultūros židinį, pro pranciško
nų vienuolyną, pro visą tą 
autonominę Lietuvos respubli
ką. Taip ir vėl dingtelėjo man, 
kad tik vienuoliai ar kunigai 
sugebėjo išeivijos lietuviams, 
ypač po II pas. karo, pastatyti 
tokius rūmus, kaip Jaunimo 
centras Chicagoje, kaip Kultū
ros židinys Brooklyne, kaip 

Rastenį. Tačiau netrukus po to 
jį palietė skaudi liga, ir dau
giau šioje žemėje jau nebepasi-
matėm. 

Atvažiavęs K. Miklas pra
nešė, kad laidotuvių namus 
Brooklyne vėlokai atidaro, o 
mums dėl svarbaus reikalo rei
kia tuojau grįžti į sostinę. Taip 
V. Rastenis ir liko neaplanky
tas, tačiau prisiminiau jį min
tyse ir maldoje. 

VL.R. 

spaudos pradžią, kongres-
menas Hyde kalbėjo: 

„Siekdama galutinai palauž
t i tų tautų valią, Sovietų Sąjun
g a 1941 birželio 14 d. pradėjo 
šimtų tūkstančių lietuvių, lat
vių ir estų deportaciją į Sibirą. 

„Mes, kurie naudojamės lais
vės palaima, galime parodyti 
savo solidarumą pavergtiems 
paba l t i eč iams , paremdami 
šiandien mano siūlytą jungtinę 
rezoliuciją, kad kasmet birželio 
14 d. būtų skelbiama Bal tų 
l a i svė s d iena , kuri sutaptų su 
didžiųjų deportacijų j Sibirą 
metinėmis. Tą dieną visi 
amerikiečiai, o ypač baltų 
kilmės, atkreiptų dėmesį į besi
tęsiančią priespaudą ir vienu 
balsu reikalautų laisvės. 

„Sovietų Sąjunga turi žinoti, 
kad laikas neištrins jų begė
dystės ir kad jų šiandien 
vykdomi nusikaltimai dar 
gyviau primins jų praeities 
piktadarystes. 

„Pabaltijo respublikų žmonės 
turi tai žinoti ir semtis stipry
bės iš fakto, kad amerikiečiai 
kartu išgyvena jų laisvės ir 
nepriklausomybės troškimą ir 
yra pasiryžę jų kančias rodyti 
visam pasauliui, o taip pat ir jų 
pavergėjams". 

Per vasario mėnesį H. J . Res. 
386 Atstovų rūmuose susilau
kė 44 rėmėjų (co-sponsors). 
Organizacijos ir atskiri asme
nys nieko nedelsdami turėtų 
rašyti savo distriktų kongres
ine nams, prašydami forma
liai paremti (to co-sponsor) 
H.J.Res.386. Laiškus adre
suoti: The Honorable (kongres
ine no vardas ir pavardė), 
H o u s e Office Bu i ld ing . 
Washington, D.C. 20515. 

Artimiausiu laiku tokią pat 
rezoliuciją Senatui siūlys įta
kingas N. Carolina senatorius 
Jesse A. Helms. Tada lygia
greti akcija prasidės ir JAV 
Senate. 

Kai tik bus priimta abiejuo
se JAV Kongreso rūmuose, 
rezoliucija taps krašto įsta
tymu. 

J. Kj. 

Kartybė jautėsi senutės 
lenkės žodžiuose pasikalbėji
me su vokiečių korespondentu 
ap ie š iandieninį Lenkijos 
gyvenimą. J i pergyveno vokie
čių ir rusų okupacijas. Tačiau 
kiekvieną kartą šį tą krautu
vėje buvo galima nusipirkti. 
„Bet dabar, kada Lenkijos 
kariuomenė kariauja — nieko 
nėra",-8ako senutė. Ne tik 
senutė kalba apie „karą". 
Kiekvienas sutiktas gyven
tojas skundžiasi vokiečiui 
„pokariniu", t.y. nuo gruodžio 
mėn. 13 d. laikotarpiu. Jeigu 
lenkai kalba apie karą, reikia 
suprasti ne Antrąjį pasaulinį, 
b e t į ve s t ą k a r o s tov į . 
Nesiskundžia jie maisto sto
ka, negaunamu net iŠ nusta
tytos normos maisto kortelėje. 

Ir lenkiškas išdidumas liko 
n e p a l a u ž t a s . K v i e t i m a i 
pietums priklauso prie senų 
lenkiškų papročių, tačiau sve
čias dažniausiai atsineša šį tą 
su savim tuo pačiu, prisidė
damas ' avo kukliu daviniu 
prie „iškilmingos" vakarienės 
su žvakėm ant stalo. Priešin
gu atveju svečią grauš sąžinė 
matant akyse tuščias lenty
nas krautuvėse, nykstančias 
prie jų žmonių eiles. Dar vasa
rio mėn. kabėjo kalėdiniai pa
puošalai, nors dalinai uždeng
dami krautuvės tuštumą. 

Kainos keliamos, tačiau tai 
ne problema, nes pinigų kiše
nėje yra, tačiau prekių visvien 
neatsiranda. 

Manding, sako lenkai, nelai
mė nevaikšto viena: karinis 

režimas įsibrovė ir į šeimos 
gyvenimą, i n t e r n u o d a m a s 
tėvą ar brolį, motiną ar dukrą, 
neleidžiant aplankyti toliau 
gyvenančių giminių ar pažįs
tamų, klausant telefoninių 
pas ikalbėj imų. Gyventoja i 
svyruoja — ar rezignuoti su 
kumščiu kišenėje, ar išeiti į 
atvirą pasipriešinimą. 

N e v i s i S o l i d a r n o s c 
pareigūnai yra internuoti. 
Dalis jų laisvai vaikšto Lenki
jos mies tuose , suke ldami 
gyventojų įtarimą, kad jie 
pasirašė būti lojaliais liaudies 
respublikos piliečiais, prisipa-
žindami buvę jos kenkėjai. 
„Nieko panašaus , — sako 
oficialūs Solidarnosc parei
gūnai j — jie niekuomet nėra 
kenkę Lenki jos l iaudies 
respublikai, tad ir nėra reikalo 
žygiuoti jiems į Kanossą" ". 

Tokiais ir panašiais žings
niais karinė diktatūra nori 
suskaldyti lenkų vienybę, 
nustatyti tautą prieš Solidar
nosc sąjungą. Tam tikslui, 
karinė diktatūra stato dar toli
mesnius žingsnius: intelek
tualus ji internuoja gražiuose 
viešbučiuose, puikiai juos ir 
viskuo aprūpina. Intelektua
lai gali laisvai bendrauti, 
ska i ty t i įva i r ią spaudą, 
klausyti radiją, stebėti tele
viziją. Priešingai darbininkai: 
jie yra talpinami stovyklose, 
labai blogose sąlygose. Tokiu 
būdu, norima vieną visuo
menės klasę nustatyt i priešin
gai kitai. Vokietis taip pat 
sužinojęs, kad siuntiniai labai 

kenkia suimtiesiems. Jis nepa
taria jų siųsti. Bendra vokie
čio korespondento išvada: 
lenkai nenustojo vilties į 
geresnį ir šviesesnį gyvenimą. 
Ar jis ateis?.. 

Pasikalbėjime su „Times" 
korespondentu Lenkijos min. 
pirm. M. Rakovski prisipa
žino, kad jo pirmoji žmona 
priklauso disidentų sąjūdžiui, 
o antroji yra Solidarnosc narė. 
Tyliai kalbama, kad jis prašęs 
Vokietijos socialistų partijos 
pirm. H. Wehnerį dėti visas 
pastangas grąžinimui pabė
gusio į Vokietiją sūnaus. Jo 
šeimos gyvenimas yra labai 
liūdnas. Tačiau prieš keletą 
mėnesių vokiečių spaudoje 
teko skaityti, kad sūnus su 
žmona ir vaiku nori apsigy
venti JAV, Kanadoje ar 
Australijoje. 

Lietuvių bibliografijos ir jos papildymų autoriai Filomena ir 
Adomas Kantautai iš Kanados su Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus vadovu St. Balzeku (vidury) ir Faustina ir prof. M. 
Mackevičiais. 

Istorijos žinojimas vaikus 
padaro seniais ir tų dalykų 
nežinojimas senius padaro vai
kais. 

Vives 

Padėka 
Jo Ekscei. Vincentui Brizgiai už 

pamaldas ir pamokslą bažnyčioje, 
Švč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažn. chorui ir dirig. A. Linui, 
vargonais palyd. A. Eitutytei. 
Solistams: A. Giedraitienei, M. 
Momkienei ir V. Momkui. 

Už atliktas pamaldas savo par. 
bažnyčiose: kun. A. Trakiui, kun. 
St. Neimanui ir kun. J. Juozapai-
čiui. i 

Lietuvos gen. kons. J. Daužvar-
dienei, kongr. Martin A. Russo, 
kongr. Edward J. Derwinski, Cook 
County Prezid. George W. Dunneir 
už turiningą paskaitą inž. J. Jurkū
nui. 

Dainavos ansamblio valdybai ir 
jos pirmininkui V. Jasinevičiui, 
dirigentui — muzikiniam vadovui 
A. Jurgučiui, pagelb. Vandai Alek
nienei ir Vt. Radžiui, montažo 
„Tėvų šaus" aut. rašyt. Nijolei 
Jankutei, B. Pakšto ragelių trio, 
skait. V. Kerelytei, muzik. A. 
Kaminskui, apšvietėjui Č. Rukui-
žai, solistams: A. Braziui ir Alv. 
Giedraitienei ir ansamblio 
talkininkams: K. Avižieniui, A. 
Bagdonui, A. Baleškai, J. Dudė
nui, J. Jankauskui, P. Kantui, B. 
Polikaičiui, St. Pulkauninkui, St. 
Stasiūnui, A Underienei, Aud. 
Utarienei, B. Naureckaitei ir L 
Bertulienei. 

Dėkojame visai lietuvių visuo
menei ir organizacijoms, kurios 
dalyvavo pamaldose ir Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo aka
demijoje. Nuoširdi mūsų padėka 
visiems su pinigine auka prisi
dėjusiems prie Lietuvos laisvini
mo darbo. 

Chicagos Lietuvių Tarybą 

Prisikėlimo parapija Toronte, 
Aušros Vartų parapija Mont-
realyje, Anapilis - Mississau-
goje. Tai vis lietuvių dvasinės, 
kultūrinės ir jaunimo veiklos gMliiillllliuiaiUlllUllllUU^^ 
židiniai. Kiek jaunų lietuviškų -

gretų juose užaugo! Ar su 
Los Angeles LB Jamrimo Ansamblio 

"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 
prantame tai, ar įvertiname? 

Po Mišių Pranciškonų kop-s 
lyčioje, po pusryčių vienuoly-g 
ne su maloniu poetu kun. L. S 
Andreikum ir redaktorium j 
kun. dr. K. Bučmiu rengiamės! 
aplankyti laidotuvių koplyčią,! 
kur pašarvotas miręs vienas iš 
didžiųjų mūsų laikraštininkui 
— a.a. Vincas Rastenis. Bičiu
lis K. Miklas buvo pažadėjęs! 
pavežioti visur, kur tik no-g 
rėsim. A.a. V. Rastenis nebu-E 
vo koks artimas draugas ar la-5 
bai pažįstamas. Per daugelį= 
metų buvau uolus jo straips-5 
nių skaitytojas, o kai paskuti-g 
niais metais Washingtone atsi-S 
rado progos porą kartų arčiaus 
pabendrauti, dar labiau pami-5 
lau iškalbų ir draugišką V.= 

Ei. Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis Kur tas šal
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynės maršas Kad aš jojau, šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budrumas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunir.io ansamblis 
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Uisakymus 
siųsti: DRAUGAS, tftf W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

1982 METŲ KELIONĖS 
KELIONĖS l LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva 13 NEW YORK CHICAGO 
Čikagos BOSTON 
Gegužės mėn. 23 d. /Birželio mėn. 13 d./Liepos mėn. 4 d $1130.00 $1285.00 
Liepos mėn. 25 d. Rugpjūčio mėn. 22 d. 
16-kos dienų kelionės: 
Gegužės mėn. 09—24 d. 
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis $1180.00 $1335.00 
Birželio mėn. 20—Liepos mėn. 5 d. 
MaskvaA^ILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis $1395.00 $1550.00 
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas $1580.00 $1735.00 
Rugpjūčio mėn. 08 d.—Rugpjūčio mėn. 23 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Roma $1495.00 $1650.00 
Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 04 d. 
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis $1295.00 $1450.00 

* * * 

KELIONE I EUROPĄ - 15 dienų, Rugpjūčio 16 d . - 2 9 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija $1405.00 $1475.00 
Registracija iki š.m. birželio mėn. 10 dienos 
KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, Gruodžio mėn. 4 d. Kainos nuo 
St. Maarten, Martiniąue, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265.00 
„World Renaissance" laivas; Registracija iki spalio 1 dienos 
KELIONĖ I KINIJĄ - 21 diena, spalio 0 9 - 2 9 d. Kaina iš San Francisco 
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shangbai, 
2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong $2960.00 
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kambaryje. 

NEDELSKITE REGISTRUOTIS! 
PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS SlAS KELIONES - TUOJ 

ATSIUSIME!!! 
AMERICAN T R A V E L S E R V I C E BUREAU 
9727 Sou th Wes te rn A v e n u e 
Chicago, I l l inois 6 0 6 4 3 t e l . (312) 238-9787 

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo. 
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Chicagos 
pamėgta 

solistė 

Šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 13 d. 

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TKOY ST., CHICAGO, ILL. 60629. TEUEF. (312J 92*5-5988 

Pokalbis su provinciolė sesele 
Aloyza 
šaulyte 

Negausi narių skaičiumi, bet 
g i l i a i į p r a s m i n u s i s a v o 
egzistenciją svetur, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 
kongregacija yra plačiai žino
m a lietuvių tarpe ne tik čia, 
JAV-ėse, ar Kanadoje, bet ir 
kituose kraštuose, kur tik yra 
mūsų tautiečių. Ši kongregaci
j a gimė kartu su Nepriklau
soma Lietuva. Ją įsteigė Dievo 
ta rnas arkv. Jurgis Matu
laitis, todėl ji yra mums labai 
artima. 

Ši lietuvaičių kongregacija 
sparčiai augo Nepriklausomo
je Lietuvoje narių skaičiumi. 
J o s vyriausia vadovė, lyg 
nujausdama artėjančią tautos 
nelaimę, 1939 m. išsiuntė savo 
5 nares į JAV-es. Čia pirmo
sios kregždės, sunkiai dirb
damos, įsteigė Nk. Pr. Marijos 
seserų kongregacijos šaką Put-
nam, Conn. Jos iki mūsų laikų 
išliko ištikimos savo konsti
tucijai, savo pašaukimams ir 
savo tautiečiams. 

Amerikoje pirmoji viršinin
kė buvo paskirta sesuo Aloyza 
Šaulytė, kuri su pertraukomis 
vadovauja šiai kongregacijai 
iki šios dienos. Provinciolė 
sesuo Aloyza Šaulytė šiais 
metais sausio 6 d. motiniš
kame name Putname, Conn. 
tyliai atšventė auksinį jubilie
jų, kuriuo minima, kaip ji prieš 
50 m. įprasmino savo gyveni
mą tarnauti Dievui ir tėvynei. 
Apie šią neeilinę seserį būtų 
galima daug rašyti, nes ji yra 
įmynusi giliai savo pėdas į 
lietuvišką gyvenimą, auklė
dama jaunas seseris ir vesda
ma kongregaciją lietuviškuoju 
keliu. 

Po kelių „atostoginių" metų 
sesuo Aloyza Šaulytė prieš 
dvejus metus vėl buvo išrinkta 
provinciolės pareigoms. J i 
gimusi ir užaugusi lietuviškoje 
Pennsilvanijoje, vienuoliškam 
g y v e n i m u i s u b r e n d u s i 
Nepriklausomoj Lietuvoj, o 
nuo pat pirmųjų dienų Ameri
koje — vadovė. Nors ir 
p a v ė l u o t a i , u ž k a l b i n a m 
jubiliatę, provinciolę seserį 
Aloyzą Šaulytę. 

— Nedaug iš mūsų rėmėjų 
žinojo, kad Jūs jau atšventėt 
savo auksinį jubiliejų 
vienuolyne. Daug rnetų 
vadovaujate kongregacijai ir, 
būdama net kitose pareigose, 
visą laiką su šypsena pasitin
kate svečius išplėstomis moti
niškomis rankomis. Kur 
gaunate tiek jėgų ir energijos1? 

— Dievo darbą dirbant, Jis ir 
duoda jėgų bei energijos. 

— Kiek metų vadovaujate ir 
kokiose kitose pareigose jums 
teko būti? 

— Teko vadovau t i su 
pertraukomis 24 m. Buvau 
novicijų magistrą 6 m. ir 8 m. 
Matulaičio namuose rūpinau
si senelių socialiniais reika
lais ir pastoraline globa. 

— Kokios buvo Jūsų 
įsikūrimo sąlygos Amerikoje ir 
kur gavote materialinę para
mą? 

— Pačioje pradžioje tėvai 
marijonai paskolino mums 

Seselė Margarita (kairėje), čikagietė Marija Remienė ir seselė Aloyza. 
Abi seselės atvyksta Chicagon į jų vienuolyno rėmėjų tradicinę švente-
vakarienę kovo mėn. 28 d. 

pinigų įsikurti. Seserys dirbo 
jų įstaigose ir tuo būdu grąži
no skolas. Pirmas nuosavas 
vienuolynas taip buvo nupirk
tas Thomsone (Villa Maria). 
Vėliau atsirado geradarių, 
kurie mums padėjo ir aukomis. 
Geradariai daug padėjo ir 
vėliau išvystė pastovių rėmėjų 
būrelius, Lietuvių susitikimo 
šventę — pikniką ir t.t. Chica-
ga ypač daug padėjo. Kun. J. 
Dambrauskas, MIC ir a.a. Juo
zas Kul ikauskas pradėjo 
seimus. Tie darbai toliau išsi
vystė į madų parodą, koncer
tus, metines vakarienes ir t.t. 
Tikrai gili mūsų padėka Chica
gos rėmėjams ir visuomenei. 

— Kiekvieneri metai atneša 
naujų rūpesčių ir naujų vilčių. 
Kas šiuo metu kelia Jūsų 
rūpestį? 

— Š i u o m e t u e s a m e 
sus i rūpinus ios sutvarkyt i 
Neringos stovyklą. Reikalin
ga pastatyti nauja valgykla ir 
salė, nes senosios jau atsisako 
toliau tarnauti. Saugumo dėlei 
reikia rūpintis nauja statyba. 
Dalį pajamų stovyklos staty
bai turime iš a.a. kun. V. 
Puidoko ir Jono Vizbaro pali
kimų. Kitą dalį paaukos, tiki
mės, buvusieji stovyklautojai 
ir dabartinių stovyklautojų 
tėvai. 

— Neseniai Jūs užbaigėte 
statybą Putname — naujas 
motiniškas namas ir kartu 
lietuvių dvasinis centras. Ar 
pasitvirtino Jūsų svajonės ir 
ar šis centras yra mūsų tautie
čių lankomas? 

— N e p a p r a s t a i esame 
dėkingos Dievui ir mūsų rėmė
jams už pagalbą, statant naują 
vienuolyną ir dvasinio atsi
naujinimo centrą. Taip, svajo
nės pildosi, didėja rekolekcijų 
skaičius, ir neabejojame, kad 
a t s i r a s daug iau norinčių 
pasinaudoti dvasiniu turtu. Ne 
tik mūsų tautiečiai lanko, bet ir 
platesnė visuomenė, kuriai 
jaučiame pareigą padėti. 

— Ar naujuoju centru domisi 
jaunimas ? O kaip su pašauki
mais? 

— Sunku dar pasakyti. Po 
įvairių rekolekcijų, kursų, 
seminarų ir pan. susidarys 
geresnis (tikresnis) vaizdas. 
Dievui laiminant, tikimės, atsi
ras ir pašaukimų. 

— Putnamo miestelis yra 
toliau nuo lietuviškų centrų, 
bet mūsuose gerai žinomas. Ar 
ir amerikiečiai kaimynai žino 
apie Jus — lietuvaites seseris ir 

kaip skelbiate Lietuvos vardą 
kitataučių tarpe? 

— Putnamiečiai mus žino, 
kaip lietuvaites. Atvažiuo
jantieji paklausia, kur yra 
Nekalto Prasidėjimo vienuo
lynas — nelabai žino, tačiau 
paklausus, kur yra lietuvaitės 
seselės — pasakys. Ypač per 
Matulaičio namus yra ryšys su 
nelietuvių visuomene: tarnau
tojai, gydytojai, dalis gyven
tojų ir jų giminės yra nelie
tuviai . Matula ič io n a m ų 
gyventojų du trečdaliai yra 
lietuviai. Įvairiom progom duo
dame apie Lietuvą medžiagos 
pasiskaitymui, ypač bandome 
skleisti Kroniką. 

— Ar rėmėjai reikalingi? 
— Tai neabejotinas atsa

kymas — labai ir labai! 
Žvelgdamos į daugelio metų 
praeitį, prisimindamos rėmėjų 
pastovią, nuoširdžią ir visoke
riopą pagalbą — galvojame: ką 
būtume be jų galėjusios pada
ryti? Ačiū Dievui už juos ir 
būsimuosius rėmėjus. 

— Kokiu žvilgsniu žiūrite į 
kongregacijos ateitį, kurioje 
tikitės toliau lietuvių išeivių 
visuomenei dirbti? Nuo ko toji 
ateitis priklausys? 

— Giedriu žvilgsniu žiūrime 
pirmyn. Mūsų vienuolijos stei
gėjo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio užrašuose skaitome: 
„Bučiuoju Tavo Apvaizdos 
ranką, pilnai ir visiškai atsi
duodu Tau, Viešpatie, mane 
vesti". Ir mes stengiamės sekti 
jo pavyzdžiu ir nurodymais, 
nes jis visa širdimi sekė Kris
tumi. Ateitis priklauso nuo Jo . 
Kol Jis duos jėgų, dirbsime ir 
aukosimės savo tautiečių gero
vei. 

# 
Provinciolę seserį Aloyzą 

Šaulytę Chicagoje matysime 
kovo 28 d., sekmadienį , 
Jaunimo centre. Tą dieną 
kongregacijos rėmėjai ruošia 
metinę — tradicinę šventę, kuri 
prasidės 3 vai. p.p. tėvų jėzuitų 
koplyčioje — šv. Mišios, o po jų 
vakarienė ir koncertas. Meninę 
dalį atliks mūsų čikagiškių 
pamilta lietuviškos operos sol. 
Margarita Momkienė. 

Su meile ir susižavėjimu 
sekame Nk. Pr. Marijos seserų 
kongregacijos darbus. Jos 
neša gyvas katalikiškas ir 
lietuviškas įdėjas į priau
gančias kartas. Mūsų vaikams 
leidžia „Eglutę". Jos yra 
reikalingos mums. Pagelbė
kime savo aukomis ar daly
vavimu rėmėjų šventėje šiai 
lietuvaičių vienuolijai. 

Marija Remienė 

Chicagos lietuvių parengi
muose viena iš dažniausiai 
kviečiamų dainuoti solisčių 
yra Margarita Momkienė. J i 
labai paslaugi savo talentu pri
sidėti prie bet kokio naudingo 
užmojo, nestatydama kokių 
sąlygų. Dažnai ji pasirodo ir 
duetuose su savo vyru sol. Vac
lovu. J i dabar sutiko kovo 28 d. 
dainuoti Jaunimo centre įvyk
siančioje metinėje Putnamo se
selių rėmėjų vakarienėje. Ją 
kviečiasi ir kitų kolonijų lietu
viai, pvz. Detroitas ir artimes
ni miestai. 

Bo lšev ikų k a l i n t o 
k a r i n i n k o duk t ė 

Sol. Momkienė yra gimusi 
Kaune Jos tėvai - dzūkai. Tė
vas — Juozas Ivašauskas bu
vo generalinio štabo karinin
k a s . Bolšev ika i jį buvo 
areštavę. Mažytė Margarita, 
su savo motina, jausdamos, 
kad tėvą gali išvežti ar net su
šaudyti, buvo nuėjusios į 9-tą 
fortą, kur jis buvo kalinamas, 
atsisveikinti. Gavo trumpai 
pasikalbėti būdami kalėjimo 
grotų perskirti. Išėjusios, gi
liai nuliūdusios, susėdusios 
an t kalnelio dar ilgokai žiūrė
jo į tą fortą, kur kalinamas tė
vas. Matė išvedamus sušaudy
ti karininkus, bet tėvo tuo metu 
ten nebuvo. J i s liko, o vokie
čiams užimant, išsilaužė su ki
tais į laisvę. 

P i rmie j i 
ž i n g s n i a i muz iko je 

Margari ta mokytis pradėjo 
bolševikų ir nacių okupacijoje. 
Pasitraukus į Vakarus, Vokie
tijoje lankė tremties gimna
ziją. Pasiekusi Chicagą, stojo į 
šv. Kazimiero — Marijos aukš
tesniąją mokyklą, kur buvo pa
stebėti jos muzikiniai gabu
mai. Sesuo Bernarda ją mokė 
fortepijono, o patyrusi apie jos 
pajėgų balsą, ėmė daugiau 
lavinti ir dainavime. Tiesa, jau 
jų šeimai iš pradžių atvažia
vus į New Jereey valstiją, mu
zikas Žilevičius ją dar mokė 
skambinti pianinu, ir įtraukė į 
talką, tvarkant muzikinius rin
kinius. J i buvo viena pirmųjų 
muzikologijos archyvo bend
radarbių. 

Baigusi aukštesniąją mo
kyklą, norėjo studijuoti muzi
ką, tačiau šeimai išgyvenus 
tremties vargus, buvo gyvas 
klausimas, o kaip pragyvensi? 
Dėl to Illinois universitete pra
dėjo studijuoti ekonomiją. Čia 
susipažino su Vaclovu Mom-
kum, sutarė sukurti šeimą, bet 
vos po sutuoktuvių, Vaclovas 
buvo išsiųstas į Korėją, kur iš
buvo net aštuonetą mėnesių. 
Dabar jų vedybinis' gyveni
mas toliau vystėsi. Padaugėjo 
šeima. Studijoms galimybės 
pasunkėjo. Gerai, kad mamos 
rankos padėjo atžalyną globo
ti. 

A n s a m b l y i r opero je 
Įsijungusi į Dainavą, buvo 

dainavime lavinama muz. St. 

V.s. Ona Zailskienė, veikli visuomenininke, išeivijoje ats ikūrus Lietu
vių skautų sąjungai, 10 m. buvusi Lietuvių skaučių seserijos vyriausia 
skautininke, didelė Balfo ir kitų organizacijų darbuotoja. 

Išėjusi, bet nepamirštama 
Kiekvieno žmogaus mirtis 

palieka gyvųjų tarpe tuštumą, 
kurią pamažu užneša laiko 
tėkmė. Tačiau yra žmonių, 
kuriems amžinybėn išėjus, toji 
tuštuma pasilieka didesnė, 
gilesnė, sunkiai beužpildoma. 
Tokia buvo velionė Ona Zails
kienė, viena iš nepamirštamų 
asmenybių, kuriomis didžiuo
jasi žmonių bendruomenės. 

Ona Zailskienė gimė Kuršė
nuose, mokėsi Šiauliuose ir 
Marijampolėj, vėliau moky
tojavo Mažeikių ir Vilniaus 
pradžios mokyklose. Moky
tojos profesija velionę nuo 
jaunų dienų suartino su vai
kais ir jaunimu. Jos įgimtas 
geraširdiškumas ir veiklumas 
čia rado plačią dirvą. Nesiste-
bėtina, kad velionę greit 
patraukė skautybė, dinamiška 
jaunimo organizacija, siekian
ti tobulėjimo per tarnybą Die
vui, tėvynei ir artimui. 

Įsijungusi į skautiškas gre
tas, O. Zailskienė pedagogės 
gabumus sėkmingai panau
dojo vadovaudama Mažeikių 
skaučių tuntui. 1937 m. buvo 
pakelta į skautininkės laipsnį. 
o 1938 m. Tautinėje stovyk
loje, Pažaislyje, ji pasirodė 
kaip sumani ir išradinga 
Žemaitijos rajono viršininkė. 

Lietuvių skautų sąjungai 
a t s i k ū r u s i š e iv i jo j e , O. 
Zailskienė ėjo vyr. skautinin
kės pavaduotojos preigas 
Vokietijoje. Atvykus į JAV, 
sesei Zailskienei greit atiteko 
vyriausios skautininkės parei

gos, kurias ji su pertraukomis 
ėjo net dešimtį metų, parody
dama daug takto, ištvermės ir 
vadovavimo gabumų. 

O. Zailskienės jautri širdis ir 
darbščios rankos priglaudė ir 
apglėbė ne vieną lietuviškąjį 
reikalą: ją matėme ir Vasario 
16-tosio8 gimnazijos rėmėjų 
eilėse (ji įsteigė šių rėmėjų būrį 
Cicero mieste ir daug prisidėjo 
prie sėkmingos jo veiklos); ją 
regėjome ir kaip rūpestingą 
Balfo direktorę bei Cicero 
Balfo skyriaus pirmininkę. 
Balfo veikloje velionė parodė 
ypatingo pasišventimo ir suge
bėjimo, šelpdama ir besirū
pindama vargan patekusiais 
tautiečiais. 

Iš tikrųjų, kur mes, lietuviai, 
0. Zailskienės nematėme? J i 
buvo visur, kur tik reikėjo 
paramos, pagalbos ir darbo 
rankų. Plati ir sėkminga velio-
nės veikla visuomenėje rėmėsi 
motto: „Padėti, pagirti ir 
padėkoti". Tai plaukė iš jos šir
dies ir iš jos charakterio. 

Metams bėgant, daugelis 
mūsų esame pajutę 0. Zailskie
nės motinišką pagalbą ir es
ame girdėję šilumą žmonių 
santykiams nešančius jos žo
džius: „Malonu susitikti! Kaip 
puikiai padarei! Ačiū!" A.a. 
Onos skubi eisena, šilta šypse 
na i r m a l o n u s r a n k o s 
paspaudimas visiems lietu
viams buvo gerai pažįstamas. 
Viso to net laiko tėkmė 
neįstengs nuplukdyti užmarš
tin. 

Mūsų veikla 
* Lietuvių t au toda i l ė s ins

t i tuto Chicagos skyriaus 
visuotinas narių susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo mėn. 
21 d., 11 vai. Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje B3. Bus 
rodoma va izd inė juostelė 
(video tapė), paruošta su prof. 
Tamošaičiu, apie margučius, 
keramiką, medžio darbus bei 
tautinius drabužius. Instituto 
nariai bei asmenys, susidomė
ję lietuvių tautodaile ir kultū
rine veikla, prašomi daly
vauti. 

* Sol. G i n o s C a p k a u s -
kienės naujai plokštelei išleis
ti sudarytas komitetas Toron
te, Kanadoje, balandžio 4 d. 
rengia jos koncertą. Montrea-
lyje tuo tikslu koncertas įvyks 
gegužės 1 d. 

* P u t n a m o sesel ių r ė m ė 
jų v a k a r i e n ė Chicagoje įvyks 
kovo 28 d. Jaunimo centre. 
Pradžia 3 vai. p.p. Tėvų jėzui
tų koplyčioje šv. Mišias at
našaus vyskupas Vincentas 
Brizgys, o po šv. Mišių — 
vakarienė. Po vakarienės 
meninę programos dalį atliks 
sol. Margarita Momkienė. 
Bilietus į vakarienę galima 
įsigyti pas valdybos narius. 

Kvail ių g ink l a s 
Vienas asilas gali sukelti 

daugiau triukšmo, kaip tūks
tantis lakštingalų. 

Žydų priežodis 

Apie any t ą 
• 

r -

Lietuvoje sakoma: „Anyta — 
velnio pramanyta!" 

Tuo tarpu žydai turi savo 
„jidišką" prakeikimą: „Kad 
tavo vyro tėvas vestų net tris 
kartus, jog tu turėtum net treje
tą anytų!" 

Bedarbės m o t e r y s 
Moterys nukentėjo dvigubai 

daugiau nuo nedarbo, kaip 
vyrai, — skelbia International 
Labor organizacija. Tačiau 
1982 m. darbo statistikų kny
gos rodo, kad naujai priimant į 
darbą, darbdaviai mėgsta ge
riau samdyti moteris. 

1 

i 

Solis te Margarita Momkienė kovo 
mėn. 28 d. atliks vokalinę progra
mą Putnamo seselių rėmėjų tra
dicinėje Sventėje-vakarienėje. 

Sodeikos. Muz. VI. Baltrušai
tis pastebėjo jos balso pajėgu
mą, įvedė į bažnytinį chorą. 
Rodė jai pasitikėjimą, o tai su
žadino didesnį norą gilintis 
muzikoje. 

Vyt. Radžiui plečiant operos 
chorų veiklą, įsijungė sol Mar
garita, o taip pat ir sol. Vaclo
vas Momkai. Sol. Margarita 
tapo Moterų operos choro na
re, kurį laiką riet buvo jo seniū
nė. Muz. Kučiūnas pakvietė ją 
Traviatos operoje dainuoti 
Aninos vaidmenį. Kai buvo 
statoma Jūratė ir Kastytis, 
muz. Kučiūnas mūsų sol. Mar
garitą suvedė su muzikos mo
kytoju Tomu Wikman. Ruo
š i a n t i s Pa jacų ope ra i , 
Margaritai teko Nedos partija 
ir ji tada gražiai padirbėjo su 
muz. A. Vasaičiu. 

Nuolat tobul inas i 
Gausiai atlikdama progra

mas įvairiuose Chicagos 

parengimuose, ji kartu ir to
liau tobulinasi, dabar daugiau 
dirbdama su profesionalu bal
so lavintoju Belland, kuris turi 
mokinių ir iš Chicagos Lyric 
operos. 

Paklausta, iš kur ji gauna 
tiek ryžto taip dažnai atlikinė
ti meninę programą įvairiuose 
parengimuose, ji aiškina, kad 
visa jų šeima šį reikalą gerai 
supranta, leidžia dalyvauti. Vi
si gerai sugyvena, ir nėra kliū
čių išeiti iš namų gausioms re
peticijoms ir pasirengimams. 

Dabar bus malonu ją išgirs
ti Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolijos Chicagos ir apylin
kių rėmėjų metinėje vakarie
nėje — koncerte — kovo 28 d. 
Jaunimo centre. Parengimas 
prasidės 3 vai. p.p. Mišiomis, 4 
v. p.p. — vakarienė, o 5 vai. kon
certas, kur svečius savo skam
biu balsu pradžiugins mūsų so
listė Margarita Momkienė. 

J. Pr. 

Plepėj imas i r v ienuma 
Pasikalbėjimai praturtina 

supratimą, bet susikaupimas 
vienumoje yra genijų mokyk
la. 

Kiniečių priežodis. 

K a n t r y b ė 
Saujelė kantrybės yra daug 

vertingesnė už visą krepšį 
smegenų. 

Kiniečių priežodis. 

S a v o s e s ė s O n u t ė s 
skaudžiausiai pasiges Lietu
vių skaučių seserija. Per ilgą 
metų eilę ji buvo pavyzdžiu 
skautėms, nes gyveno tomis 
vertybėmis, kurios šiais laikais 
pamirštamos ir net atme
tamos. Tai — pareigingumas, 
ištesėjimas, tarnyba artimui ir 
religinė bei tautinė ištikimybė. 
Skautybė, kuri remiasi šiomis 
vertybėmis, buvo skautinin
kės Zailskienės gyvenimo bū
das. Skautybė gyvendama, ji 
paliko neišdildomą žymę ne tik 
lietuvių skaučių širdyse, bet ir 
visuose, kuriuos palietė savo 
asmens taurumu. 

Šviesios nuotaikos, plačios ir 
pozityvios veiklos, jaunat
viškos ištvermės brangiai 
velionei apibūdinti tinka poe
tės Augustaitytės-Vaičiūnie-
nės, kuri taip pat buvo skautė, 
posmai: 
Kiekviens praeidamas ruduo 
Mano širdin po aukso lapą 

dėjo. 
Senatvės laukiau pažymių. 
Bet man širdis jaunėjo ir 

jaunėjo... 

Aš nežinojau rytmečiais, 
Ar sveikint saule deimantinę. 
Ar iibančią dar iš nakties 
Gesinti žvakę paskutinę... 

Ilsėkis ramybėje. Nepa
mirštamoji! 

Nijolė Jankutė 
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M O Š Ų KOLONIJOSE 
Cape Cod, Mass. 

VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Cape Cod LB pastangomis ir 
rūpesčiu gražiai atšvęsta Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
64 metu sukaktis. Vasario 16 die
ną po 5 vai. vakariniu žinių per 
radijo stotį WSDH pusės valan
dos programoje amerikiečiai klau
sytojai buvo supažindinti su oku
puotos Lietuvos padėtimi. Pro
gramą labai gerai paruošė ir radi
jo stotyje ją pravedė jaunosios 
kartos atstovė Gailė Rastonytė. 

Pagrindinis minėjimas įvyko 
vasario 21 dieną. Prasidėjo 12 
vai. Šv. Mišiomis, kurios buvo au
kojamos už Lietuvos prisikėlimą 
Our Lady of Victory, Centervil-
le, Mass., bažnyčioje. Pamaldose 
dalyvavo pilnutėlė b?žnyčia ame
rikiečiu — parapiečių ir išklausė 
parapijos klebono kun. Perry pa
mokslą apie Bažnyčios persekioji
mą Lietuvoje. Reikia pastebėti, 
kad kun. Perry ir jo asistentas kun. 
McLellan yra gerai susipažinę su 
dabartine Lietuvos padėtimi ir 
kiekviena proga savo parapiečius 
supažindina su jos vargais ir sie
kimu laisvės. Pamaldų metu lie
tuviškas giesmes giedojo solistas 

Benediktas Povilavičius, vargo
nais palydėjo — muzikas Jeroni
mas Kačinskas. 

Su platesne programa minėji
mas buvo tęsiamas tos pat parapi
jos salėje tuojau po pamaldų. 
Valdybos pirmininkas V. Židžiū-
nas trumpu žodžiu atidarė minė-

pravedimą perdavė tautiniais rū
bais pasipuošusiai Rimantei Ja
nulaitienei. Pagrindinę paskaitą 
skaitė inž. Jonas Vasys iš Ded-
hem, Mass. Paskaita buvo labai 
gerai ir įdomiai paruošta, be 
įprastiniu datų ir vardų, bet nu
rodanti naujus budus ir kelius 
siekiant Lietuvai laisvės. 

Su dėmesiu ir labai šiltai pub
lika sutiko trijų sesučių — Aidos, 
Žaros ir Laisvydos Janulaityčių 
deklamacijas. Nors labai jaunu
tės, bet JŲ aiškia lietuvių kalba ir 
eilėraščių atlikimu publika gėrė
josi. Rašytojas Jonas Rūtenis pa
skaitė du šios dienos dvasiai para
šytus kūrinius. Pasirodo, kad jis 
yra ne tik puikus rašytojas, bet ir 
ekspresyvus kūrinių skaitytojas. 
Klausytojai audringais plojimais 
jam išreiškė už kūrinius padėką. 

Solistas Benediktas Povilavičius 
sodriu baritonu dviem išėjimais 
padainavo septynias dainas: Auš
ta aušrelė — liaudies daina, 
komp. Gaidelio; Nuplasnok — 
Tallat Kelpšos; udrio daina — iš 
op. "Pilėnai" — Klovos; Ave 
Maria —Luccy; Buvimas — Shu-
bert; arija iš operos ,,Don Carlo" 
— Verdi ir Dzūkų daina. Solis
tui akompanavo muzikas Jero
nimas Kačinskas. Publika ilgais 
plojimais dėkojo solistui ir akom-
paniatoriui, nes gal pirmą kartą 
Cape Cod įvyko tokios apimties 
vokalinis koncertas lietuviams. 

Po meninės dalies buvo pri
imtos Amerikos vyriausybei skir
tos rezoliucijos ir minėjimas baig
tas giesme "Marija, Marija". 

Pasibaigus minėjimui, visi daly-

vaišems paruošti daug darbo ir 
rūpesčio įdėjo valdybos narės 
Irena Jansonienė ir Elena Straz
dienė. 

Minėjimo metu pagal laisvą 
aukotoJŲ apsisprendimą laisvini
mo veiksniams dalyviai sudėjo 
1420 dolerių aukų. 

Be to, LB Cape Cod apylinkės 
valdyba jau treti metai iš eilės 
Vasario 16 proga įteikia Cape Cod 
Community College bibliotekai 
anglų kalba vertingų knygų apie 
Lietuvą. Šiais metais buvo įteik
tos 7 knygos. Vietinis dien
raštis "Cape Cod Times" pami
nėjo, kad lietuviai dovaną kny
gomis universitetui įteikė švęsda
mi Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventę. 

V. 

BRANGŪS BROLIAI IR SESES LIETUVIAI * 

jimą ir, visiems dalyviams sugie-'viai buvo pavaišinti ponių suau-
dojus Lietuvos himną, minėjimo kotais pyragaičiais ir kava. Šioms 

PL DIENŲ SPORTO ŽAIDYNES 
Antrųjų Pasaulio Lietuvių to žaidynių programas anglų 

dienų komitetui 1981 m. spalio i kalba, buvo aptartos tam reika-
2 d. posėdyje nutarus sporto žai-! lingos patalpos ir priemonės, 
dynes ruošti Illinois universite-! Kartu buvo aptartas patalpų 
to Chicago Girele patalpose, jos j nuomavimas ir Jaunimo kongre-
dar rudenį buvo apžiūrėtos ir dėl I so atidarymui. Prieš savaitę bu-
jų nuomavimo buvo pradėti pa- j vo aptarta sporto paviljono iš
sitarimai. Universitetas, nore- nuomavimas dainų šventei. Pa-
damas žinoti, kokios patalpos 

F L O R I D O S 
L I E T U V I A I 

Miami, Fla. 
RETA VIEŠNIA 

Miami Lietuvių Amer. Pilie
čių klubas turi judrų pirminin
ką dr. Albiną Liaugminą. Jis 
susirašinėjo su operos soliste 
Audrone Simonaityte - Gaižiū-
niene. Susitarė su soliste, kad 
jos koncertas bus Lietuvių klu
be kovo 21 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Akompanuos pianistė Da
nutė Vasiliauskaitė - Iiaugmi-
nienė. Solistė atvyksta automo
biliu kartu su vyru dr. Gaižiūnu 
ir dviem vaikučiais -— sūnumi 
6 metų ir dukrele trejų metų. 
Svečius iš tolimos kelionės glo
bos Joana ir Danutė Kaunai-
tės ir Vaičekoniai savo reziden
cijoje, Surfside, Fla. 

Programai pasibaigus bus šil

ta vakarienė. J . Narūne 

Kreipiuosi į visus reikalu, ku
ris turėtų rūpėti kiekvienam 
lietuviui 

Viešos komunikacijos priemo
nių dėka kasdien sužinome net 
nedidelės reikšmės dalykus, kas 
vyksta laisvojo pasaulio net 
mažiausiose šalyse. 

Apie mūsų tautos kančias ir 
didvyrišką kovą Lietuvoje mes 
patys sužinome tik iš Lietuvos 
pogrindinės spaudos, ir reikia 
nemažų pastangų, kad tos žinios 
pasiektų ir kitataučius. Kad pa
rėmus tautos kovą, nepakanka 
tuos leidinius turėti savo knygų 
lentynoje, apie tai dažnai pasi
kalbėti. Tauta yra reikalinga 
konkrečios pagalbos, kuri ją 
pasiektų Lietuvoje. Tokią pa
galbą pagrindiniu savo tikslu 
yra pasiskyrusi lietuvių Katali
kų religinė šalpa, šiuo tikslu ji 
padaro tiek, kiek prisideda vi
suomenė?. Atsiranda ir nelietu
vių, kurie savo auka paremia 
Lietuvių Katalikų religinę šalpą. 
Tuo labiau turėtų nelikti nė 
vieno lietuvio, kuris nebūtų dali
ninkas paramos tiems reikalams, 
kurie šiandien yra reikalingi 
kovojančiai tautai Lietuvoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kiekvie-

reikalingos, paprašė sporto žai
dynių programos, nurodant lai
ką, dalyvius ir žiūrovus. Komi
teto pirm. dr. A. Razina dar ru
denį šių žinių paprašė iš sporto 
žaidynių vadovybės, tačiau dėl 
ŠALFO vadovybės keitimosi, 
suvažiavimų ir kitų priežasčių 
provizorinė žaidynių programa 
buvo gauta š. m. vasario gale. 

Turint sporto žaidynių pro
gramą, kovo 2 d. buvo sukvies
tas universiteto vadovybės po
sėdis, jame dalyvaujant komi
teto pirmininko pavad. Broniui 
Juodeliui, sporto žaidynių pir
mininko pavaduotojui Rimantui 
Dirvoniui ir Kęstučiui Ambutui. 
Universitetui atstovavo kancle
ris dr. D. Riddle, vicekancleris 
dr. R. Johnson, programų vys
tymo direktorius dr. N. Morav-
ševich, atletinių reikalų direkto
rius W. Roetzheim. sporto pa
viljono direktorius S. Delaney 
ir jo pavaduotoja Pat Nelson. 
Universiteto svarbių administra
torių dalyvavimas parodė, kad 
iš jų pusės Pasaulio Lietuvių 
dienoms skiriamas didelis dėme
sys. 

Posėdyje visiems įteikus spor-

vil jono statyba jau baigta, atlie
kami vidaus tvarkymo darbai 
ir jo naudojimas prasidės š. m. 
balandžio mėnesį. Universiteto 
galutinės patalpų nuomavimo 
sąlygos bus pateiktos raštu ar
timoje ateityje ir, reikia tikėtis, 
jos II Pasaulio Lietuvių dienų 
komitetui bus priimtinos. 

B. J . 

MiHmmiiimiHmmiiiiumiiimuimriii 
S O P H I £ B A R C U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai, ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7158 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 00629 

TeL — 778-1543 
liiniiiimiiMiuiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimsii 

nam Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos bendradarbiui ir visus 
raginame ir prašome konkrečia 
auka būti dalininku pagalbos 
mūsų tautai, kovojančiai savo 
tėvynėje. 

Nuoširdžiai su Jumis Dievo 
ir Tėvynės meilėje, 

Vysk. Vincentas Brizgys 

Aukas galima Įteikti per savo 
parapiją arba siusti: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, Inc., 351, 
Higihland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vaL vakaro 

TEL. — 847-7564 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA FOB RENI 

ISNUOM didelis miegamas kamb. 
Galimybė naudotis virtuve ir visais 
patogumais. Marąuette Parke. Skam-
776-9267. 

ISNUOM. bizniui ar ofisui patalpa. 
Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie
šais Marąuette parką. Skambinkite — 
5 8 5 - 6 4 8 1 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(10/20/5 VM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 S o . Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

VYRAI EB MOTERYS 
»——•»• mm m m ss • «» mpm m * »̂ * * m —— mm — — 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
VYRAI, MOTERYS, STUDENTAI 

Dirbti pilną ar daliną laiką. Parduoti 
prekes didmenomis (wholesale) ar 
mažmenomis (retail) per katalogą. 
Kreiptis i Algį, po 5:30 vai. vakaro, 
telef. 471-0678. 

M I S C E L L A . V E O U S 

PUNCH - 153 

• 

I 

EDWARD J. SCHUMANN 
ŠUMANAS 

for 

COOK COUNTY COMMISSIONER 
MARCH 16, 1982 

REPUBLICAN PRIMARY 
(SUBURBAN VOTERS ONLY - COOK COUNTY) 

(VOTE FOR ONE ONLY) 

IŠSIKIRPKITE 

I 
I 
I 

J 
JAV DRUGS VAISTINĖ 

2759 W. 71st St., Chicago, WL 60629 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

.VEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

illilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliill 

M. A. Š I M K U S 
1NCOME TAX SERVICE 

NOTA R Y PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tei. 254-7450 
Taip pat daromi VEttTIMAi 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
•iiiiimmnnrmnirnimmumiuiunniiHi 

M.4R0UETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos Firmos 

PACKAGE EXPRESS * TRAYEL AGENCY, INC. 
(UCENSED BY VNBSHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA JSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA 

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai 
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro Šeštadieniais ir aekmadie 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St„ tel. 776-1486 
IIIIIIIIIIIHIIIlllllllllllilIlIlIlIlIlIiUllIIUIIt 
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iimiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiifiiii 
{vairiu, prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS P ARCELS E X P B E S 6 
2501 W. 69th St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas VaSantinas 
imiHiimiimiHiiiniiuimiumuiiiminiH 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rasių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

* • • • - • • • - • - * - • * • « • • * * * • • # • * * 

Master P lumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

C— 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Eocyclopedia Lituanica 6 tomai $125.00 
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $32.60 
Iš mano atsiminimu — Petras Klimas . . . $1125 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. s 

Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95,So. Boston, MA 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 

M O Š Ų S K Y R I A I 
AJlentown, Pa. — 12* TUghman Street .... 
Baltifflore 31, Md. — 1828 Fleet Street 
Brooklyn, K. Y. 11218 — 488 McDonald Ave 
Buffaio 12, N. Y. — 701 FDlmore Avenue 

435-1*54 
347-4240 
633-0080 
885-0700 

Mlllllllllinill!lltMIHHIIIIIIIIIIIIII!lilll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIiUII!llllllll||||||||>i 

I s -• v. A. T V E R A S I 
* A C X ^ LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES = 

^šjy Pardavimas ir Taisymas = 
2646 VVest SSth Street — Tel. RE 7-1941 | 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiHiii): 

Chester, Pa. 18013 —- 2819 W. 3 S t ..._ TeL 302-478-2871 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenne 486-2818 
Chicago, lU. 60629 — 2608 VVest 69th Street 925-2787 
Chicago, 111. 60622 —- 2222 West Chicago Ave. - TeL' 312—227-4850 
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Road - (216) 845-6078 
Detroit 12, Mkth. — 11691 Jos Campau Aveno* „ 365-6780 
Hamtramck, Mlch. — 11339 Jot Campau Avenoa 365-6740 
Los Angeles 4, CaHf. — 159 So. Vermont Avenue „ 385-6550 
New York S, N. Y. — 78 Seeond Averue „ ~ 674-1540 
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St „ 475-7430 
Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St 305-673-8220 
PhfladdpMa, Pa. MUS - IMS N. Marsfaall S t . MS-WA-«878 
Phoenli, Arta 85027 — 22047 Black Canyon Hwy 602-942-8770 
Rahway, N. J. — 47 Eatt Mfltoa Avenue ^ _ 381-8800 
SOver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave. 301-589-4464 
South Rivsr, N. J. — 41 Whitehead Avenue _ ™ 257-6320 
Syracoss, N. Y. 13264 — 818 Marčėnus Street 475-9746 

B E A L E S T A T E 

Giminingom šeimom gyventi — 3-jų 
miegamų mūr. namas. Garažas. Apyl. 
73-cios ir Washtenaw Avenue. $52,000. 
Skambinti (angliška:) — 

7 7 8 - 6 8 2 8 

Apartmentiniai namai nuo 4 iki 13 iki 
60 vienetų. Savininkas finansuos nuo 
9%. Dabar pats laikas įs'gyti pelningą 
nuosavybę ir su mokesčių palenvini-
mais. Kreiptis angliškai į 

GROEBE — TeL 636-9700 

Savininkas parduoda 3-jų miegamų 
mūr. "raised ranch" namą. 1J4 vo
nios, centrinis oro vėsinimas, pilnas 
įrengtas rūsys. Naujas 2 maš. garažas. 
Apyl. 83 ir Kostner. $71,900. skam
bint vakarais ir savaitgaliais telef. 

5 8 1 - 4 7 8 5 

Mūrinis — Geras m u m 6 kamb. 
(3 mieg. ir valgomasis). Kabinetinė vir
tuve. Keramikos vonia. Naujas pečius 
ir stogas. Prie 62-os ir Whipple. 

Brokerio tel. 778-6916 

WISCONSINE — 3 2 akro žemes akly-
pas "subdivision'e". 360 mylios nuo 
Chicagos. Galima statyti namą arba 
"mobile". Duos paskolą už 10%. 

Kaina $6,900. 
Skambint (312) 523-7031 

Statytas 1969 m. — u butų namas, 
kaip naujas. Apyl. 63-čios ir Narra-
gansett, Pajamų $42,500, plius naujas 
mokesčių kreditas. Jmokėti 75,000 doL 
Pageidaujant galima gauti paskolą už 
lVA<7c "No points". 

RELIANCE — TeL 286-1132 

LEMONTE — Ypatingai geroje vietoje 
labai nebrangiai parduodami 32 akrai 
žemės. Palikimo pardavimas. Geros są
lygos. Galimas didelis investavimo pel
nas. Prašome palikti pavardę ir 
telefoną. 7 3 7 - 2 6 4 6 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Ta*, Insurance, Notary Pubtte 
2B51 VVest 63rd S t — TeL 436-7878 

nirmmnnmirnnnffiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymu 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
«"«»»»HHHH|||HiniMinl|tln,l||||||H|t|fc) 

HELP WANTBp _ MOTERYS 

REIKALINGA 

RECEPTIONIST 
Dirbti daliną laiką mūsų bendrovės 
centrinėje įstaigoje. 

Lietuvių ir anglų kalba būtina. 
Puiki proga asmeniui ieškančiam pa

pildomos algos. 
Kreiptis į Ramoną 2ygas 

TeL — 476-7575 
CHICAGO SAVTNGS AND LOAN 

ASSOCJATION 
6245 S. Western Avenue 

M O V I N G 
SERSNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-S068 

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nu., ugnlea tr automo
bilio pas miuL 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 H West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

HOUSEKEEPER — LTVE IN 
Hard woxking mother of 4 children 
seeks eąually hard working woman to 
take care of children, keep house and 
take full charge of running house-
hold. 6 days a week. References need-
ed. English speaking. Own room. TV 
TOP WAGES. 

Tel. — 388-4241 

uiiiimiiiimiimiiliiiiiiiiiimimiiiiiii!.!. 

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

Apdraustas perkraustymas 
(vairių atstumų 

Tel. 376- 1882 a rba 376-5996 
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIilIlIlIilIlIilIlHlliUJIIIIIII 

E L E K T R O S 
ITEP1MAI — PATAISYMAI 

Turiu Chlcagros miesto leidimą. 
Dirbu ir užmierty. Dirbu areltaiT «a-
rantuotai I, Bažlniniut. * r e l l w - •"* 
4514 S. Talman Ave. 927-3580 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taisą 
Viii 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
Ml« So. Pulaski Rd.. Chicago 

Pbone - 581-4111 
: 

+m*m 



KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Qnt. 

VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ 

Toronto, Ont, 
VASARIO 16 TORONTE 

Hamiltono kolonijos lietuviai Si didžioji mūsų tautos šventė 
iškilmingai paminėjo Vasario 16 'iemet buvo atšvęsta vasario 21 
-šios šventę- Iškilmės prasidėjo! d., nors kai kurie šventės epizo-
sekmadienį, vasario 14 d., 10:30 'dai įvyko ankstyvenėmis dienomis. 
vaL r. Aušros Vartų parapijos j Lietuvos vėliava plevėsavo ant 
bažnyčioje Šv. Mišias atnašavo ir stiebo prie Toronto rotušes jau 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. nuo vasario 15 dienos. Ji tenai 
St. Šileika. Parapijos choras, vad. I išlaikyta ligi vasario 21 d. 
muzikės Darijos Deksnytės,giedo-1 Vasario 19 d., penktadienį, Pri-
jo Mišių metu. Organizacijos su sikėlimo salėje įvyko priėmimas, 

skirtas kitataučiams svečiams, 
kuriame dalyvavo miesto savi-

p. p. Scott Park gimna-! valdybės, valdžios ir mums drau-
zijOs auditorijoje įvyko iškilmin-1 g i š k u t a u t ų a t s t o V ai — iš viso apie 
gas šventės minėjimas. Minėjimą j 1 5 0 a s r n enų, atliko meninę pro-
pradėjo KLB Hamiltono a p y - j g r a m ė I ę gįntarietės dainininkės, 

vėliavomis dalyvavo pamaldose 

"A vai. 

logistas, pasitraukęs iš grupės so
vietu mokslininku, su kuriais bu
vo pakeliui į X-tąjį tarptauti
nį kongresą botanikos srityje Syd-
nėjuje, Australijoj. 

Toliau vyko meninė programa. 
Toronto Jaunimo ansamblio 
"Gintaro" dainininkai padainavo 
"Miškas ūžia" pagal Maironio 
žodžius ir J. Naujalio harmoni
zaciją. 

Sveikintojų dalyje kalbėjo kon
servatorių parlamento narys Mi-
chael Wilson ir estu bei latviu 
konsulai Kanadoje. Rezoliucijos 
tekstą perskaitė A. Rinkūnas. 

Toronto Jaunimo ansamblis 
"Gintaras" — vyresnioji grupė 
pašoko patrepsėlį ir Zanavykų 
aplinkinį, o dainininkai — pa
dainavo Jaunystę pagal muziką 
M. Vaitkevičiaus, o žodžius — S. 

Mielam jaunystes draugui 

1 
i 

A. A. 

A R N O L D U I A L E K N A I 

":* 

m i r u s 
jo žmoną Vandą, dukrą AUDRĄ ir 
sūnų PAULIŲ širdingai užjaučia ir 
kartu liūdime. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 13 d. 7 
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GILAUS SKAUSMO VALANDOJE, 
MIRUS MOTINAI 

A f A. ONAI ŠIDLAUSKIENEI, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkui dr. KAZIUI ŠIDLAUSKUI ir velio
nės dukterims: ONAI RADAMSKIENEI, JUZEI JAKU-
BĖNIENEI, MARIJAI GORODICKIENEI, ELENAI 
DAMBRIŪNTENEI i r ČESLOVAI ALEKSONTENEI. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

NIJOLĖ IR ALFREDAS URBAI 

ALDONA IR ZIGMAS URBAI 

linkės pirm. D. Pajarskaitė, pa-1 vadovaujamos Giedrės Paulionie- Žlibino. Dainavo liaudies dainą 
kviesdama kun St. Šileiką sukai-1 n ė s šventei skirtos iškilmingos 
bėti invokaciją. Minėjime daly-j pamaldos įvyko visose trijose pa-
vavo ir sveikino Hamiltono mies-' r a p į j o s e (dviejose kataliku ir vie-
to meras Powell, Hamiltono n0]-e evangelikų) vasario 21 d. 
apylinkės savivaldybės pirm. Annl §ešiasdešimt ketvirtųjų Lietu-
Jones, The Multicultural Coun- v o s nepriklausomybės atstatymo 

atstovas, latvių bendruo-i m e t i n i Ų minėjimas vyko didžio-
Pagrin 

eil 
menės atstovas ir 
dinę šios šventės 

kiti. joj Anapilio salėj vasario 21 d. 4 
paskaitą skai-įval. p p Pianinu ir dalyvių 

visuomenininke b a l s a i s sug iedojo Kanados himną 
Rasa Lukoševičiūtė iš Montrea 
Ik). Kalbėtoja savo gerai paruoš 
toje kalboje iškėlė daug 

Canada". Atidaromąjį žodį 
anglų ir lietuvių kalbomis tarė 

gražių į K L Boronto apyl. pirm. adv. 
minčių lietuviškai ateities veikiat. | A I g i s pacevičius, invokaciją su-

"Pievos pražydo", harm. J. Damb-, 
rausko ir pašoko du šokius — 
abrūsėlį ir pasiutpolkę. 

Programa baigta Lietuvos him
nu. Muzikinės dalies vadovai bu
vo Juozas ir Rita Karasiejai (jų 
parengti tautiniai šokiai), dai-j 
nininkų vadovė — Giedrė Pau- į 
lionienė, pavaduotoja — Žibutė 
Šilinskaitė, muzikantai — J. Ba-
laišis, S. Goudie, A. Kairys, J. 
Kriščiūnienė ir Ž. Šilinskaitė. Pro
gramos pranešėja — Aušra Kar-
kienė. Minėjimą surengė KLB 

Po paskaitos buvo meninė dalis,. fcjįį^ Lietuvos Kankinių para-! Toronto apyl..valdyba. Progra-
kurią atliko Hamiltono meninės j p i j o s k l e b k u n T> S t a š k e v i č i u s . 
jėgos- Pirmieji scenoje pasirodė j ^ t a r ė L i e t ^ k o n s u l a s dr. J. 
' Gyvataro" šokėjai: vaikų grupė,; 2 m u i d z i n a s . P o t 0 kaibėjo KLB 
vad. Vidos Beniušienės, pašoko į kra^to ^ ^ p i r m a d v J o a n a K u_ 
"Suktinį' ir "Noriu miego", o; ra i t ė_ p a g r i ndįnę paskaitą skaitė 
vyresniųjų grupė, vad. G. Breich-
manienės, pašoko "Čigonėlį" ir; 
"Malūną". Šokius akordenu paly
dėjo K. Deksnys. Jauna teatro 
"Aukuras" narė Onutė Stanevi
čiūtė su giliu įsijautimu pade
klamavo Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį "O Nemune". Aušros: 
Vartų parapijos choras, vad. muz. i 
D. Deksnytės, padainavo keletą j 
dainų. Mergaičių choras taip pat 
padain-avo lietuviškų dainų. Pa
čioje pabaigoje Matas Stanevi
čius lietuviškai nesuprantančius j 
supažindino su Lietuvos himno 
žodžiais. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Minėjimą suruošė 
KLB Hamiltono apylinkės valdy
ba. 

NAUJA LB APYLINKES 
VALDYBA 

Vasario 14 d. buvo renkama 
nauja KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba ir revizijos komisija. Į vai 
dybą išrinkti: D. Pajarskaitė, K 
Deksnys, Br. Grajauskas, K. Mik
šys, B. Pakalniškis, P. Kanopa ir 
St. Pilipavičius. Revizijos komi-
sijon išrinkti: J. Bajoraitis, A Pa
tamsis ir A. Povilauskas. Visuo
menė rinkimais domėjosi, balsavo 
324 asmenys. 

PIRMOSIOS PREMIJOS į 
ĮTEIKIMO IŠKILMES 

.KLB Kultūros komisijos skirtą 
kultūrininko — visuomenininko 
premiją laimėjusiai režisorei Ele
nai Kudabienei kovo 14 d. 4 vai. 
p.p. Hamiltono Jaunimo centre 
rengiamos įteikimo iškilmės. Ta 
proga įvyks įdomus koncertas, 
kurio programą atliks sol. V. Pau-
lionis iš Toronto, aktorius V. Žu
kauskas iš New Yorko ir režiso-
rė — aktorė Elena Dauguvietytė-
Kudabienė. Šiose iškilmėse daly
vaus ir apie laimėtoją kalbės inž. 
J. Danys iš Otavos. 

Po koncerto bus karsta vaka
rienė. Bilietai į koncertą ir vaka
rienę asmeniui 10 dol., o tik į 
koncertą —5 dol. Bilietai gau
nami ir visą informaciją apie iškil
mės* teikia E. Gudinskienė, 101 
Ptospect So., Hamilton, Ont 
telef. 547 — 1967. Rengėjai kvie
čia visą lietuviškąją visuomenę tą 
sekmadienio popietę skirti kultūri
ninkės pagerbimui. / . P-

prof. dr. K. Eringis, lietuvis eko-

mas atspausdino "Time Press Lith 
LDT". Viršelį nupiešė — Aida 
Vekterytė. Minėjime buvo renka
mos aukos Tautos Fondui ir 
Liet. Bendruomenei. 

Pr. Alšėnas 

M i r t i e s m e t i n ė s 
A. 4- A. 

Vet. gyd. ANTANAS MOCKUS 
Mirė 1981 m. kovo 14 dieną Lenkijoje. 

Jo brangiam atminimui, už jo sielą bus atlaikytos 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje, sekmadie
nį, kovo 14 d., 8 valandą ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdusios dukterys: Eleonora ir Ona su šeima. 

Brangiai motinai 

A. f A. 
ONAI ŠIDLAUSKIENEI mirus, 

sūnui ALT-os pirmininkui dr. KAZIUI ŠIDLAUS
KUI ir jo ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Jau sukako 15 metų, kai mano mylima žmona 

A. f A. 
JADVYGA JUCAITIENĖ 

išsiskyrė iš mūsų tarpo. Už jos sielą bus aukojamos šv. 
Mišios sekmadienį, kovo mėn, 21 dieną 10 valandą Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje, 18022 Neff Rd., 

A f A. LIUCINAI VILKUTATTIENEI 
mirus, jos vyre Vytautę, dukterį Ramune 
Rimienę, seserį Sofiją Pacevičienę, brolį 
Stasį Barą ir JŲ seimas giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

n 
Clevelande. 

PRANAS JUCAITIS 

VANDA, GEDIMINAS, ANDRIUS, 

LAIMA ir DANA BALUKAI 

Šviesios asmenybės 

A. f A. ONOS ZAILSKIENĖS 
gyvybei užgesus, jos vyrą mielą PRANĄ, sūnus: ALGI
MANTĄ su šeima, ARŪNĄ ir svainį ANTANĄ su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

JOANA IR ROMANAS DRUKTEINIAI 
VIRGUTĖ IR IMUTĖ SU ŠEIMOMIS 

PACKAGK KJKPRKSS AGENCY 
M AKU A R O M S m l 

į SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
l Labai pageidaujamos g*ro» rQSi«a 

pR-ok&s Maistas iŠ Europos sandglijj. 
2O0K W «9th SC, Chlcaąo. m. 

TeL 925-2787 

LADAS 
LADAS 
LADAS 

STATE REPRESENTATIVE 
Demokratas/29-to Distrikto 

Endorsements 
PUNCH #63 

Sun-Timcs—Ladas yra „ypatingai gerai apsišvietęs kandidatas"... 
Ladas „be abejo labiau užjaustų savo rinkiminio 
distrikto balsuotojus negu kiti kandidatai". 

„Mūsų rekomendacija už James G. Ladas — (fhicajo (Tribūne 

BALSUOKITE UŽ JAMES G. LADAS - KOVO 16 D., 1982 
P«id for by th* CiUz*n» for I-adan. 2551 W 7 1 * Str*«. Chieano. 111 60629 

Mylimai motinai ir močiutei 

A. f A. MARIE TAMOŠIUS 
mirus, sesei MARYTEI KUPCIKEVICIENEI. jos vyrui 
LEOPOLDUI ir dukroms JŪRATEI, MILDAI ir VIDAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Jūrų skaučių "NERIJOS" Tuntas 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOML 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest " I St., C h k . i g o 
1410 So. 50 th A v., C k e r o 

Te! 47t»-2345 
AJKŠTl M rOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asoclad|o$ Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO LITUANICA AVENUE TeL YArd» 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK <LACUWICZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubHe 7-1213 
11028 South west Hlghway, Palos HU!s, niinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELiONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3372 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArts 7-1911 

VASAITIS. BUTKUS 
1444 SO. SOth AVE, CICERO, UJU Tci. OLyn*>ic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 13 d. 

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincio-
las, tik grįžo iš Marianapoiio, 
Thompson, Conn., ir pirmadienį 
išvyksta į Clevelandą. Dievo Mo
tinos par. bažnyčioje pravesti 
lietuviams gavėnios susitelkimo 
— rekolekcijų. Jos bus kovo 
16-19 dienomis. X Rašyt. Birutei PūkeleviSū-

tei dviejų tūkstančių premiją 
už romaną "Devintą lapą" bus 
įteikta pačių mecenatų, atvyku
sių iš Kalifornijos, dr. Ričardo 
ir Raimondos Kontrimų. Hamil
tono Dramos teatras "Aukuras" 
suvaidins B. Pukelevičiūtės ko
mediją "Antroji Salomėja pai
niavose". Komisija, vadovauja
ma Mildos Lenkauskienės, uoliai 
ruošiasi "Draugo" premijuoto 
romano iškilmėms, kurios bus 
ateinantį šeštadienį, kovo 20 d., 
7 vai. vak. Dievo Motinos pa
rapijos salėje, Oevelande. 

x VIHus Bražėnas, žymus an
tikomunistinis kovotojas ameri
kiečių tarpe, šiuo metu nuvyko 
į Anchorage, Alaskoje, sakyti 
kalbų ir nušviesti daromą komu
nizmo žalą pavergtiesiems ir 
grėsmę laisviesiems. 

X PanevėžJečiŲ klubo nariu 
ir jų svečių susirinkimas bus 
tuoj po šv. Mišių, kurias laikys 
panevėžietis kun. J. Zaremba, 
jėzuitų provinciolas, kovo 21 d. 
12 vai. Jėzuitų koplyčioje. 

X Patikslinimas. "Draugo" 
kovo 4 d. laidoje, 6 psl., apra
šant Mažlietuvių pobūvį, įsivėlė 
nemalonios klaidos. Turėjo būti 
pavardės: Rita Paulikaitytė, 
Viktoras Jurkšaitis ir "šalty-
šių" harmonizavęs prof. J. Ži
levičius. Dėl korektūros klaidų, 
iškreipiant pavardes, nuoširdžiai 
paliestuosius atsiprašome. 

X Juozas Kulys ateinantį an
tradienį, kovo 16 d., dalyvaus 
pirminiuose rinkimuose demo
kratų sąraše į miesto komisio-
nierius. Balsavimuose reikia tik 
paspausti 213 numerį. 

X Retų Lietuvos žeroėlapiij 
paroda šiuo metu išstatyta Bal-
zeko muziejuje. Kovo 21 d. 5 

X Dermotologas dr. Kęstutis 
Jučas kovo 21 d. 1 vaL p. p. skai
tys paskaitą LMF Chicagos klu
bo susirinkime Jaunimo centro 
kavinėje "Moterų dermotologi-
nės problemos", šios naudin
gos ir įdomios paskaitos pasi
klausyti kviečiamos narės ir 
viešnios. 

X Uršulė Astrienė praves dvi 
margučių dažymo pamokas 
(nuo 10 iki 12 vaL ir nuo 1 iki 
3 vai. p. p.) Balzeko muziejuje 
kovo 27 d. Norintys dalyvauti 
turi atsinešti 4 svagūnų lukštais j liejus 
dažytus kiaušinius. Reikia luk
štus pamerkti šaltame vandeny
je per naktį. Rytojaus dieną 
išimti lukštus, sudėti kiaušinius, 
žiupsnelį druskos, užvirinti van
denį ir ant lėtos ugnies virti 
10-15 min. Rezervacijoms skam
binti Ralzeko muziejui telef.: 
523-5523. 

x Jonas Žebrauskas, No. 
Miami Beach, Fla., atsiuntė 
100 dol. čekį už dvi prenume
ratas , "o kas virš, tai auka 
"Draugo" palaikymui". J. Že
brauskas yra čikagiškis ir mus 
dažnai paremia aukomis. Labai 
ačiū. 

X šv. Kazimiero akademiją 
bei Marijos aukšt. mokyklą bai
gusiųjų metinis banketas ruošia
mas gegužes 7 d. Burbank Ma-
nor, 6345 West 79th. Street. Ban
kete bus paminėtas 6v. Kazimie
ro vienuolijos deimantinis jubi-

Taip pat bus pagerbtos 
1922, 1927, 1932, 1937, 1942, 
1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 
1972 ir 1977 m. laidų abiturien
tės, žinantys šių laidų abitu
rienčių adresus, prašomi iki ba
landžio 19 d. kreiptis į buvusių 
auklėtinių ("alumnae") įstaigą: 
Sister Bstelle, 6727 South Ca-
lifornia, Chicago, BĮ. 60629; tel.: 
925-8686. Negalinčios dalyvauti 
prašomos atsiųsti savo nuotrau
ką, adresą ir biografiją. 

X Gražina Markonienė, Chi-

"Margučio" surengto smuikininkų A. ir R. Bankų koncer to klausytojai. Nuotr. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DARBINGAS LB 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Vasario 28 d. tuojau po SLae-

cago, BĮ., atsiuntė kartu su pre-, t u v o s nepriklausomybės šventės 
numerata ir 8 dol. auką. P» Mi»ejb»B Švč. M. Marijos Gimi-
6 dol. — Saulė Šatas, Warwick, į m o U e t p a r a p į jos salėje Mar-
Ri., Bernice Pilipauskas, Lemont, j q u e t t e Parke vyko Marąuette 

X Edward J . Schumarui (ša 
manas) kandidatuoja į Cook ap 
skrities apylinkių komisijonie 
riaus pirminiuose rinkimuose 
kovo 16 d., respublikonų sąraše. 
Balsuoti už jį gali gyvenantieji 
Cook apskrityje, bet ne Chica-
goje. Septyni komisijonieriai 

vai. vak. paskaitininkas George Į turi būti išrinkti iš aštuonių 
Ritidin kalbės apie senų žemėla
pių rinkimą. Įėjimas nemoka
mas. 

X Chicagos l ietuvių Moterų 
klubas ruošia susipažinimo ar
batėlę Gintarėlėms ir jų tėve
liams sekmadienį, kovo 21 d., 

kandidatų. Edvardas Šumanas 
yra Cook apskrities teismo įs
taigos tarnautojas, iš profesijos 
mokytojas. 

X Monte Cario Casino lošimo 
vakaras, ruošiamas Korp! Neo-
Lithuania, įvyks kovo 26 d. 

Conrad Hilton viešbutyje. Gin- į (penktadienį) 8 v a i vakaro Tau-
taro balius įvyks birželio 5 d. 
Conrad Hilton viešbutyje. Dėl 
informacijų skambint Ramonai 
Kaveckaitei teL 776-8430 po 6 
vaL vak. (pr.). 

X Rūtos restoranas., 6812 S. 
Western Ave,, teL 778-34.93 ati
darytas 6 dienas savaitėje, nuo 
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už
darytas. Kugelis, virtiniai, cepe
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska
niausiai paruošta plekšnė, viš
čiukas Kiev, vyniotas veršienos 
kotletas, blynai ir kiti patieka
lai iš jautienos, veršienos, kiau
lienos ir vištienos. (sk.) 

x Prižiūrėsią vaiką ar vyres
nio amž. žmogų Marąuette Par
ko apylinkėse. Prašau skam
bint po 6:30 vaL vak. telefonu 
471-2406. (sk.). 

x Akiniai siuntimai } Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę— 
Optical Studio 2437V2 W. U -
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, PI. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

tiniuose namuose (6422 So. Ke-
dzie). Kviečiami studentų am
žiaus jaunimos ir vyresnieji. Pa
žadama gera nuotaika, žaidimai, 
užkandžiai ir baras. Įėjimo auka 
2 doL ( p r ) . 

X InteBgemtas lietuvis, 37 me
tų, ieško susipažinti su rimta 
mergaite vedybų tikski. Rašy
ti: "Drangas" Adv. No. 1113, 
4545 W. 63rd St., Chicago, BL 
60629. («*•)• 

X Birutė 3Watorienė persikė
lė dirbti į Foremost Travel, 150 
So. VVacker Dr., Chicago, Blinois 
60606. Telef. 346-6643. (sk.). 

X Lietuvių Fondo Fed. Kredi
to Kooperatyvas moka 13.3 c'c , 
už 90 dienų (5,000 dol. min.).\ " J J ? 
12% už vienerių metų 
dol. min.), 13.17c už trejų me
tų (5,000 dol. min.) 

I1L Labai dėkojame. 
X Dr. Moacir de Sa Pereira, 

New Bedford, Mass., AJibert Lo-
renzen (Mrs.) Nipomo, Cal., 
prof. A. Mickūnas, Ohio Univer-
sity, Athens, Ohio, A. šarka, 
Omaha, Nebr., A. Karaliūnas, 
Cicero, BĮ., A. Rukuiža, Chica
go, BĮ., Antanas Zubavičius, 
Hot Springs, Ark., B. N. Radve-
nis, Los Angeles, Cal., J. šepe
tys, Detroit, Mich., užsisakė 
naujausių leidinių lietuvių ir an
glų kalbomis apie Lietuvą. 

X Muz. Stasys Sližys, Dear-
born, Mich., Jonas Kriaučeliū-
nas, LĮįghland, Ind., P. Stirbys, 
Nev-f Britam, Conn., Cecilija 
Balsys, Radford, Mich., S. Au-
dinis, Linden, N. J., visi įvairio
mis progomis atsiuntė po 7 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X M. LigmaBenė, Chicago, 
BL, buvo išvykusi pas sava duk
rą Aną R. Bavers, CarmeL Cal., 
ir ten išbuvo 2 mėnesius, bet ne
siskyrė su "Draugu", kuris jai 
labai patinka skaityti. Per duk
rą Aną, išreikšdama savo pasi
tenkinimą, atsiuntė S20 dol. 
auką. Labai dėkojame už lietu
viško rašto vertinimą. 

X šiandien, 8 vai. vak., Ma
rijos aukšt mokyklos auditori
joje, įvyksta paskutinis Šio sezo
no operos spektaklis. Der Frei-
schūtz operą diriguoja Alvydas 
Vasaitis, kurioje dainuoja Dana 
Stankaitytė, Audronė Simonai
tytė - Gaižnlnienė, Stef an Wicik, 
Jonas Vaznelis, Algirdas Brazis, 
Bernardas Prapuolenis, Julius 
Savrimas, Bronius Mačiukevi
čius, pamergės j — Gražina 
Stauskas, Aldona Buntinaitė, 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Rū
ta Pakštaitė ir Operos choras. 
Demono rolę atlieka akt. Jonas 
Kelečius. Bilietai dienos me 
tu gaunami Vaznelių krautu
vėje, 2501 W. Tlst S t , o nuo 
6 vai. vak. jau Marijos mokyklos 

Prašome Jus atvykti į 
(pr.). 

Parko LB apylinkės narių me
tinis susirinkimas. Susirinki
mui pirrnininkavo Juozas Poli-
kaitis, sekretoriavo Kazimiera 
Leonaitienė. Susirinkimo pra
džioje tylos susikaupimo minute 
pagerbti šios apylinkės LB na
riai, jau išėję į amžinybę. 

Apylinkės valdybos pirminin
kė Birutė Vindašienė padarė iš
samų valdybos pranešimą. Iš 
pranešimo, buvo matyti, kad 
apylinkės valdyba kruopščiai 
dirbo ir atliko visą eilę reikš
mingų darbų. Buvo ruošiamos 
įvairiomis temomis vakaronės, 
suruoštos savanoriams - kūrė
jams ir Baliui Pakštui pagerbti 
akademijos, talkinta LB apy
gardai, talkinta krašto valdybai, 
piniginėmis aukomis paremta 
Lietuvos pasiuntinybė Washing-
tone, lituanistinės mokyklos, ra
dijo valandėlės, lietuviškoji spau
da. Iždininkas Antanas Kareiva 
padarė finansinį pranešimą. Ka
soje yra 2736.67 dol. 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė pirmininkas Adolfas Šim-

nistinėm mokyklom. Dovanas 
įteikė pirm. Birutė Vindašient 
ir iždin. Ant. Kareiva. Priėmė 
Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos vedėjos — O. Jegė-
lienė ir Br. Prapuolenienė. Kr. 
Donelaičio lituanistinių mokyklų 
direktorius Julius Širka ta pro
ga išreiškė padėką už paramą 
LF, LB krašto valdybos švie
timo tarybai ir Marąuette Par
ko apyL valdybai. J. Širka pir
mininkei B. Vindašienei įteikė 
atminimui ką tik tos mokyklos 
išleistą "Sinonimų žodyną". Chi
cagos aukšt, lit. mokyklai skir
tas dovanas priėmė direkt. J. 
Masilionis, taip pat padėkoda
mas minėtom institucijom. Da
riaus - Girėno mokyklai dova
nas priėmė vedėjas J. Plačas, 
Pedagoginiam lituanistikos in
stitutui — Robertas Vitas ir 
Kriaučeliūno vardo Montessori 
vaikų darželiui — Daina Dum-
brienė. Šių metų dovanos mo
kykloms buvo ne visai mažos. 

Šiais metais keturi valdybos 
nariai — pirmininkė Birutė Vin
dašienė, sekretorė Aleksandra 
Likanderienė, vicepirmininkas 
Kostas Juškaitis ir informacijos 
vadovas Jurgis Janušaitis — 
baigė dvejų metų kadenciją ir 
atsistatydino. Tačiau iš anksto 
nepavykus surasti į jų vietas 

tvirtino, šiame susirinkime bu
vo išrinkti ir atstovai į balan
džio 25 d. įvykstantį LB Vidu
rio Vakarų apygardos atstovų 
suvažiavimą. 

kus. Susirinkimas, išklausęs pra- j kandidatus, susirinkimas prašė 
nešimus, juos priėmė. Kontrolės j j ^ ^ pasilikti ateinančių dvejų 
komisijos pirm. Adolfas Šimkus 
valdybai už kruopštų darbą pa
siūlė išreikšti padėką. 

Buvo įteikta Lietuvių Fondo 
per JAV LB krašto valdybą 
skirtos krašto valdybos ir Mar
ąuette Parko LB apylinkės val
dybos piniginės dovanos litua-

metų kadencijai. Jiems sutikus, 
susirinkimas jų perrinkimą pa-

Liudas Šimaitis, Marąuette 
Parko LB rinkiminės apylinkės 
pirmininkas, painformavo apie 
X-tą L B tarybą įvykstančius 
rinkimus, kvietė rinkimams 
ruoštis ir gausiai dalyvauti. 

Pirmininkė Birutė Vindašie
nė, baigiantis susirinkimui, pa
darė įdomų pranešimą iš "Stee-
ring komiteto", kuris veikia prie 
policijos. Ji nurodė daugelį pa
vyzdžių, kaip gyventojai turi 
saugotis užpuolimų, vagysčių ir 
kaip tur i kovoti su vykstančiais 
nusikaltimais, bendradarbiau
jant su vietine policija. 

Plačiau apie artėjančius LB 
rinkimus kalbėjo Vidurio Va
karų apygardos pirmininkas 
Kazys Laukaitis. Apygardos 
rinkiminei komisijai vadovauja 
Izabelė Stončienė. 

Pirmininkavęs susirinkimui 
J. Polikaitis išreiškė padėką da
lyviams, palinkėjo naujai valdy
bai našaus darbo. Susirinkimas 
baigtas sugiedojus vieną posmą 
Lietuva brangi. Adolfas Šim
kus savo lėšomis visus pavai
šino kavute, saldumynais ir 
vynu. Marąuette Parko LB 
apylinkės valdyba ryžtasi ir ki
toje kadencijoje nuoširdžiai 
dirbti. 

Jurgis Janušaitis 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
_ Vladas Velža, L B Santa 

Monicos, Calif., apylinkės valdy
bos pirmininkas, Los Angeles 
"Herald-Examiner" dienraštyje 

i paskelbė laišką ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
sukaktimi. Priminęs seną Liet
uvos istoriją, nepriklausomybės 
atstatymą 1918 m. ir Molotovo-
Ribbentropo paktą, laiško auto-

j rius pažymi, kad to pakto vai-
! sius nuskynė Sovietų Sąjunga, 
1 pavergdama Pabaltijo valstybes 
ir prisijungdama daugelio kitų 
Europos valstybių teritorijas. 

i Toliau savo laiške Velža rašo: 
į "Neseniai Sovietų Sąjunga Jung-
| tinėse Tautose, remiama komu-
į nistinio bloko ir "trečiojo pasau-
1 lio" valstybių, pasmerkė Izraelį 
kaip "netaikingą'' valstybę už 
tai, kad aneksavo nedidelį Siri
jos teritorijos gabalą, Golan 
aukštumas. Jei (Jungtinės Tau
tos) naudotų tą patį moralės 
standartą visiems, turėtų "ne
taikinga valstybe" paskelbti So
vietų Sąjungą ir pareikalauti 
pasitraukti iš valstybių ir teri
torijų, kurias aneksavo po ant
rojo pasaulinio karo". 

KANADOJE 
— Inž. Aleksandras Veiavi-

čius iš Brazilijos lankėsi Toron
te, ypač aplankė lietuviškas 
institucijas. Jis yra Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkas. 

— Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Montrealy gavėnios 
rekolekcijos, kurias ves kun. 
Leonardas Andriekus, pranciš
konas, bus kovo 26-28 dieno
mis. 

Advokatas JONAS GIBAiTES 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IHuiois 60628 

Te!. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki l vai. d. 

indėlius. 
f s k ) . 

x Batt&c Monumentą, 

x Žadame aplankyti Snmiy 
Hills Floridoje kovo mėn. 19-22 
dienomis ir balandžio 2-6 dieno
mis. O po Velykų planuojame 
10 dienų kelionę per Sunny 

Inc., I Hills į St. Petersburg ir atgal. 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882. i Informacijas teikia Marius Kiela 
Vienintelė lietuviška paminklų j tel. 737-1717. (sk.). 
bendrovė Chicagoje. Nelaukite' 
pavasarinio kainų pakilimo, už
sakykite dabar. Prieinamiausios 
kainos lengviausiomis sąlygomis 

(ak.). 
j 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjtmais ir priei-

X KeBaukite! Rūpestingo va
dovo būsite palydėti nuo pat 
Chicagos arba New Yorko ir vi
soje kelionėje maršrutu: "Vil
nius (6 d.» — Ryga <4 d.) — 
Leningradas (2 d . )" P. m. ge
gužės 12-26 dienomis. Sutvar
komi iškvietimai priminėms: 

namais nuošimčiais. Kreipkitės į Kreiptis bet kuriuo metu į D. 

X Venta Del — mūsų ga
mintos dešros, šaltiena, rūgštus 
pienas, jvairūs virtiniai, kuge
lis, cepelinai, skaniausi lašiniuo-
čiai, baronkėlės. žagarėliai, spur
gos, Napoleonas, gardžiausios 
babkos, šakuotis ir daug kitų 
neišvardintų aukščiausios koky
bės namie gaminto lietuviško 
maisto. Apsilankykite ir įsiti
kinsite. Atdara kasdien 9—6. 
24L9 W. Iithuaman Plaza Court, 
tel. 476-4622. (sk). 

X Gautos papildomos 8 vietos 
"Laiškai Lietuviams" kelionei 
liepos 3-čiai dienai. Norintieji 
keliauti skubėkit registruotis. 
Užsimokėjus už lėktuvo bilietus 
iki kovo 2"> d., apsisaugosit nuo 
kairia j»akilimo. American Tra
vel Service Bureau, 9727 So. 

į Mutual Federal Savings. 2212 Žilevičiene, 6H33 So. Maplewood We»te.rn Ave., Chicago, 
West Cermak 
VI 7-7747. 

Road - Telef. Ave.. Chicago. III. 60629 arba 60643. 
fsk> telef. 312 — 476-3803. (sk.).į 

Illinois 
T. ' : - »:*x H87. 

(sk.). 

CHICAGOS 2INIOS 
MERGATTOS 

IR MATEMATIKA 

Chicagos universiteto tyrimai 
parodė, kad mergaites lygiai ge
rai gali mokytis matematikos, 
kaip ir berniukai. 
LTOVERSrTETUI 34 MBL. DOL. 

Northwestern universitetas 
Chicagoje 1961 m. iš viso aukų 
gavo 34.2 mil. dolerių, 9% dau
giau negu 1960 m. 

1V4 MIL. DOL. UŽ KOJA 

Toni Parson, 19 m. amžiaus 
moteris, turi gauti iš Chicagos 
miesto 1% mil. dol. kompensa
cijos už prarastą koją. Tokį 
sprendimą padarė Cook apskr. 
apylinkės teismas. Jos koja tu
rėjo būti amputuota po to, kai 
automobilis, pataikęs į duobę 
grindiny, praradus kontrolę už
gavo moterį, kai ji stovėjo prie 
savo namų. 

NUTEMP* 
KOM1SIONIERIAUS 

AUTOMOBILĮ 

Chicagos gatvių ir sanitarijos 
komisionierius J. Donovan kovo 
9 d. nuvažiavo pasportuoti Mc 
Clurg sporto centre. Paliko sa
vo automobilį 6 vai. ryto gat
vėje. Išėjęs rado automobilį jo 
tarnautojų nutemptą į tolimą 
aikštę. 

R. Balytė sukamame televizijai filme apie Dievo Motinos lietuvių parapiją 
Clevelande. Nuotr. VL Bacevičiaus 

iiUimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiinnniimij 

Advokatas 
GINTARAS P, fcEPINAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60629 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

4lilllllllllliiillilllll!llllll!lllUllllllllllllllU 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDO KIELAI 

TeL: 434-9655 arba 737-1717 

44 Atpber HoHdays" 
1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO 

i 

MASKVA/VILNIUS 

gegužes 5 $995.00 
gegužes 12 $1095.00 (su Ryga) 
gegužes 24 . . $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio I« $1135.00 
liepos 5 . . . . $1165.00 

liepos 19 $1135.00 
rugpiūčlo 4 $1135.00 
rugpiūčio 18 $1350.00 (su Ryga) 
rugsėjo 0 $1171.00 
rugsėjo 1S $1045.00 
ruj-sejo 27 $1082.00 
spalio* $995.00 

i 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 
Grupes lydės vadovai. 
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j-

TRANS-ATLANTIG TRAVR SERVICE, INC. 
39S W. Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 TeL 617—268-8764 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2IŪNAS. 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 


