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Šventiko Dudko 
pareiškimas 

„Tai ne mano žodžiai4' 
(Tęsinys) 

Prasidėjo fizinis ir morali
nis kank in imas . Fizinis: 
atėmė elastinius tvarsčius, ku
riuos aš dėvėjau, kentėdamas 
dėl įsisenėjusio trombo-fle-
bito; į mano prašymus atsaky
davo paniekinančiais ir ciniš
kais a t sakymais ; neleido 
vartoti mineralinį vandenį, 
kurį gerdavau dėl skrandžio 
negalavimų; nežiūrint, kad 
man padidėjo kraujospūdis, 
mane visiškai iškamavo ilge
sys ir rūpestis dėl savo šeimos 
narių, paliktų be mano pagal
bos, nežinia apie jų likimą. 
Suprantu, pažiūrėjus iš šalies, 
tvarsčiai ir mineralinis van
duo gali pasirodyti kaip smul
kūs ir nereikšmingi dalykai, 
ar net juokinga priežastim, 
ypač kaliniui. Nejaugi tu ėjai į 
kalėjimą tikėdamasis ten 
konforto ir nežinojai, kas 
tavęs laukia? Ir man dabar 
taip atrodo. Tačiau tada man 
visa tai atrodė per daug reikš
minga: jeigu gali atimti tvars
čius, samprotavau aš, reiškia, 
gali viską padaryti; ir draudi
mas naudotis tvarsčiais man 
prilygo draudimui naudotis ir 
vaistais. Tie, kuriems pažįs
tamas tromboflebitas, žino, 
kad tokiu atveju gali paaštrėti 
liga: venų uždegimas, trom-
gai, kraujo indų užsikimšimas 
ir žaibiška mirtis. Reiškia — 
tas pats, kaip ir sušaudymas. 
Suprantu, kad galima tokiu 
atveju sudirginti vaizduotę, 
tačiau toks fizinis susidoroji
mas ir priveda prie panašaus 
sudirginimo. 

Moralinis: atėmė iš manęs 
šventiko rūbus, numovė ir nuo 
piršto, ir nuo kaklo kryžių, 
draudė save vadinti šventiku, 
pareikšdami: „Jūs mums ne 
šventikas, o nusikaltėlis; į 
jokius paaiškinimus nekreipė 
dėmesio. Tiesa, nei mušimo, 
nei grubumo nebuvo, tačiau 
mušimą kar ta i s lengviau 
pakel t i negu metodiškai 
a p s k a i č i u o t ą spaud imą : 
įkalbinėjimai, reikalavimai 

gailėtis, pasiūlant už tai 
mineralinio vandens, pasima
tymą su šeima a r susirašinė
jimą su ja. 

Aš pajutau, kad mano valia 
pasipriešinimui s i lpnė ja , 
padidėjo baimė dėl savo gyvy
bės — visgi 59-ti metai — 
neišgyvensiu. Pradėjau galvo
ti, ar reikalinga kam mano 
mirtis? Pradėjau kabintis kaip 
skęstantis — gal dar sugebė
siu ką nors nuveikti, jeigu 
pasisektų ištrūkti? Įrodinėti 
jiems savo nekaltumą buvo 
beprasmiška — kaip į sieną. 
Jie į nieką nekreipė dėmesio. 
Tokiu būdu aš nusprendžiau 
kalbėti su jais, pusantro mėne
sio tylėjęs. Sprendimas kilo iš 
apaštalo žodžių: „Su graiku — 
kaip graikas, su žydu — kaip 
žydas". 

Matomai kažkokią kalbą 
galima rasti ir su bedieviais, 
galvojau aš. Tačiau, kaip 
matyti, kalbėtis su bedieviais 
jų kalba, tai tas pats, kaip kal
bėtis su šėtonu. Pradėjau taip 
samprotauti: iki šiol žvelgiau 
savom akim, t.y. šališkai, o 
dabar noriu pažvelgti kaltin
tojų akim. 

Suprantu, kad pašaliniams 
tokios akys nesuprantamos, 
nes kaip galima žiūrėti kaltin
tojo akimis, o neturėti savų. 
Tačiau įsivaizduokite, kad 
žudikas įrėmė jums į kaktą 
peilį, ir jūs norit kaip nors 
atitraukti jo dėmesį. Gal ima 
sakyti ir taip, kaip aš sakiau. 
Prašau, pasamprotaukime: 
„Suprantu tave, žudike, tu 
nori mane užmašti, tačiau aš 
noriu žinoti, kodėl nori mane 
nužudyti", ir pradedi vardinti 
visus galimus žmogžudystės 
motyvus, tuo pačiu lyg ir 
sukeldamas gailestį sau. Ir 
staiga įvyksta stebuklas — 
kaip ir mano atveju — jis pasi
duoda. Išsiveržus į laisvę, visa 
tai gali pasirodyti juokingai ir 
net bailokai. Tačiau kai buvo 
įremtas peilis, taip neatrodė. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Vyskupas A. Deksnys 

apie šv. Kazimierą 
Kovo 4 d. vakare popiežiško

je Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijoje Romoje įvyko 
dangiškojo Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero iškilmingas 
minėjimas. Iškilmingose 
pamaldose kolegijos koplyčio
je gausiai dalyvavo Romos 
lietuviai ir jų bičiuliai. Šv. 
Mišias aukojo Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas Antanas 
Deksnys drauge su keturiais 
kunigais: kolegijos rektorium 
prelatu Ladu Tulaba, prelatu 
Kazimieru Dobrovolskiu, 
r"ečiu iš Kanados Hamiltono 
lietuvių parapijos klebonu 
prelntu Juozu Tadarausku ir 
svečiu iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių kunigu Vincu 
Andriuška. Šv. Mišių metu 
vyskupas Deksnys suteikė 
žemesniuosius šventimus trim 
k o l e g i j o s a u k l ė t i n i a m : 
K a z i m i e r u i Kaknev ič iu i , 
Edmundui Putrimui ir Danie 
liui Staniškiui. Kreipdamasis į 
pamaldų dalyvius, vysk. 

Deksnys po Evangelijos tar
tame žodyje priminė, kad 
šventieji priklauso ne kuriai 
nors vienai tautai ar valsty
bei, bet visai Bažnyčiai. Dėl to 
nėra pagrindo rūpintis ar 
pavydėti, jei mūsų šv. Kazimie
rą vertina bei garbina ir 
kaimyninės tautos. Priešin
gai, tuo galėtume t i k t a i 
didžiuotis. B ū d a m a s da r 
jaunuolis Kazimieras jau paro
dė ypatingus gabumus. Kroku
voje ir Vilniuje jis ne kartą 
pavadavo savo tėvą karalių 
Kazimierą. Vėliau tėvas jį 
rengė paveldėjimui Lenkijos 
karūnos ir Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos sosto. Bet Dievo 
planai buvo kiti. Jauno gabaus 
karalaičio mirtis Vilniuje 
tiesa, buvo didelė tragedija ir 
politinis nuostolis Lietuvos 
valstybei. Bet Dievas ir tiage-
dijas gali pakeisti laimė
jimais, — pažymėjo savo žody
je Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas. — Nela imėjęs 

Kolumbija siūlo 
blokuoti Kubą 

Castro ginkluoja Kolumbijos teroristus 

Prezidentas Reaganas supažindino reporterius su 
naujai paskirtais jungtinio kariuomenės štabo na
riais. Kairėje štabo viršininkų pirmininkas, armi
jos gen. John Vessey Jr., prezidentas Reaganas, 
karo laivyno operacijų viršininkas admirolas 

James Watkins ir karo aviacijos štabo viršinin
kas gen. Charles Gabriel. Admirolas Watkins 
pakeis adm. Thomas Hayward, o gen. Gabriel — 
gen. Lew Allen Jr., kurie liepos 1 išeina atsargon. 

Mažiau pardavė 
automobilių 

W a s h i n g t o n a s . — Prezi
d e n t o R e a g a n o v y r i a u 
sybė svarsto, kaip federalinė 
valdžia galėtų sustiprinti 
automobilių ir statybos pramo
nę. Abi šios šakos pateko į 
sunkumus. Automobilių trys 
didžiosios bendrovės paskel
bė, kad per pirmas 10 kovo 
mėnesio dienų naujų automo
bilių buvo parduota 31 nuoš. 
mažiau, negu pernai per tą patį 
laiką. Automobilių pramonės 
bedarbių yra 20.8 nuoš. Staty
bos pramonė irgi pergyvena 
didžiausią krizę nuo II-jo 
Pasaulinio karo dienų. Staty
bininkų bedarbių yra 18.1 
nuoš. 

Japonijos planas 
Toki jo . — Japonijos vy

r i a u s y b ė , s p a u d ž i a m a 
sumažinti savo prekybos su 
JAV perteklių, svarsto planą 
pirktPdaūgiau Amerikos javų 
ir tuo sumažinti savo 18 bil. 
dol. pelną, gautą prekyboje 
1981 m. Dalį tų javų Japonija 
galėtų padovanoti atsiliku
sioms šalims kaip paramą. 

žemiškojo karaliaus vainiko, 
karalaitis Kazimieras savo 
šventu gyvenimu laimėjo dan
giškąjį vainiką, kuris spindi 
daug šviesiau ir plačiau, negu 
bet kokia žemiškoji garbė. 
Karalių ir imperatorių vaini
kai sunyksta, šventumas — 
pasi l ieka amžinai . Savo 
šventumu Kazimieras Lietuvą 
išgarsino daugiau už kitus 
kunigaikščio Gedimino gimi
nės atstovus. Jo šventumo 
įtaka visada buvo jaučiama 
lietuvių tautoje. Šv. Kazimiero 
dvasinė įtaka ir pagalba ypač 
yra jaučiama Šiandien, kai 
lietuvių tautai yra iškilę nauji 
dideli pavojai. 

B a i g d a m a s savo žodį, 
Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas atskirai kreipėsi į 
tris teologijos studentus, kurie, 
priimdami pirmuosius šventi
mus, apsisprendė eiti kuni
giško tarnavimo keliu. Šiuo 
savo apsisprendimu — kalbėjo 
vyskupas, — jūs atsiliepiate į 
Kristaus kvietimą: Sek mane! 
Jūs drauge su apaštalu šv. 
Paulium galite tarti: „Aš ver-
žiuosi pirmyn, į tikslą, į idea
lą, kurio Dievas kviečia siekti 
Kristuje Jėzuje" (Plg. Fil. 3,14). 

Salvadore žuvo 
keturi žurnalistai 
S a l v a d o r a s . — Keturi Olan

dijos televizijos vieneto 
žurnalistai rasti negyvi Salva
dore, kur jie bandė susitikti su 
sukilėlių jėgomis. Artėjant 
Salvadoro rinkimams, priva-

JE<V 

žiavo daug užsienio korespon
dentų. Viešbutyje, kur jie apsi
g y v e n o , r a s t a s r a š t a s , 
pasirašytas Salvadoro Anti
komunis t inės Santarvės . 
Rašte grasinama mirtimi 35-
kiems užsienio spaudos ir radi
jo atstovams, kurie Salvadoro 
įvykius iškraipę ir patarnavę 
komunizmui, darę Salvodorui 
gėdą, rašoma įspėjime. Raštą 
pas i rašė ant ikomunis t inės 
grupės „Gen. Maximiliano 
Hernandez Martinez". „Mirtis 
demokratijos išdavikams", 
sakoma rašte. 

Belgų darbininkų 
protesto žygis 

Briusel is . — Belgijoje ant
radienį įvyko plieno darbinin
kų demonstracijos ir susikir
timai su policija. Lazdomis ir 
akmenimis ginkluoti belgų 
darbininkai sužeidė 179 poli
cininkus, i šdaužyta daug 
langų, sužalota 12 automobi
lių. 

Plieno darbininkai bijo 
prarasti darbus dėl pramonę 
išt ikusios krizės. Dėl to 
kaltinama vyriausybė. Pačia
me miesto centre sudegintas 
vienas autobusas, sudaužyta 
daug eismo kontrolės lempų. 
Nukentėjo 22 demonstracijos 
dalyviai. 

— Prezidentas Reaganas 
pasirašė nutarimą sugrąžinti 
Vakarų Vokietijai apie 6,000 
meno kūrinių, kuriuos karo 
metu JAV armija surinko ir 
atgabeno į JAV. 

— Senato komitete, prašyda-
m a s l ė š ų c h e m i n i a m s 
ginklams, gen. N. Fulwyler 
pasakė, kad sovietams pradė
jus naudoti dujas, Amerika 
turėtų panaudoti atominius 
ginklus, nes cheminių ginklų 
srityje sovietai turi didelę pers
varą. 

— JAV vyriausybė planuoja 
įsileisti daugiau lenkų pabė
gėlių iš Austrijos, kur jų yra 
apie 50,000. Pabėgėliai Austri
jai sudaro didelę naštą. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Tris kart kandidatavęs į 
prezidento vietą Eugene 
McCar thy paskelbė savo 
kandidatūrą į JAV senatą, 
kurį jis paliko prieš 12 metų. 

— Valstybės departamento 
spaudos ryšininkas Dean Fi-
scher pasakė, kad vyriausybė 
ruošiasi strateginių ginklų 
deryboms su Sovietų Sąjunga. 
Derybos prasidės, kai bus 
palankios sąlygos. 

— Lenkijos kariuomenės 
laikraštis dėl ginkluotų išsi
šokimų kaltina „Lenkijos 
Pogrindžio Ginkluotas Jėgas". 
Iki šiol nebuvo žinių apie tokio 
vardo lenkų organizaciją. 

— Indonezijos sostinėje Ja-
kartoje valdžios partijos šauk
tas mitingas pavirto į masines 
riaušes, kuriose sužeisti 64 
žmonės ir 89 suimti. 

— Jordano karalius Hussei-
nas pareiškė reporteriams, kad 
Amerika neturinti pastovios 
politikos Viduriniųjų Rytų 
klausimams spręsti. Amerika 
tapo jau nuo sekretoriaus 
Kissingerio laikų lyg paštinin
kė, pareiškimų nešiotoja. 

— Lietus sugadino Edward 
aviacijos bazės Kalifornijoje 
nusileidimo takus, todėl daug
kartinio naudojimo erdvėlai
vis „Columbia", atlikęs savo 
misiją, nusileis White Sands 
bazėje, Naujoje Meksikoje. 

— Vatikane posėdžiavo 15 
kardinolų, svarstydami finan
sinę padėtį. Paskelbta, kad šių 
metų biudžete bus apie 30 bil. 
dol. nuostolių. 

— Graikijos socialistas 
premjeras Papandreou pagyrė 
Brežnevo siūlymus Vakarams 
nedislokuoti naujų branduo
linių ginklų Europoje. Tai esąs 
pozityvus sovietų žingsnis. 

— J A V t e i s i n g u m o 
departamentas tyrinėja Ameri
koje veikiančios Nacionalinės 
Išlaisvinimo Armijos veiklą. Ši 
^ rupė p a s i g y r ė , kad j i 
susprogdino Nikaragvoj šešis 
tiltus. 

— Londone vėl tarėsi JAV, 
Kanados, Britanijos, Prancū
zijos ir Vakarų Vokietijos 
diplomatai dėl Pietvakarių 
Afrikos, vadinamos Nami-
bijos, ateities. 

— Libano sostinėje Beirute 
prie prancūzų kultūros centro 
sprogo bomba sužeidusi 
keliolika žmonių. 

Bogota . — Kolumbijos 
prezidentas Julio Vesar Tur-
bay Ayala pasikalbėjime su 
„New York Times" atstovu, 
nagr inė jo padėtį Cent ro 
A m e r i k o j e . J i s a t m e t ė 
Washingtone paskelbtą žinią, 
kad Kolumbija, kartu su 
Argentina ir Venecuela įsteigs 
specialią kariuomenę, kuri 
bandys trukdyti Nikaragvai ir 
sustabdys ginklų siuntimą iš 
Nikaragvos. Kolumbija į jokias 
t a rp t au t ines ka r iuomenes 
nesijungs, niekas mūsų į 
jokias kariuomenes nekvietė ir 
neturime žinių, ar tokia jėga 
organizuojama, pasakė prezi
den tas , p r idėdamas , kad 
valstybės sekretorius Haigas 
praėjusį pirmadienį atsiprašė 
Kolumbijos užsienio reikalų 
ministerio dėl tokių žinių 
paskleidimo. 

Prezidentas pridėjo, kad 
kiš imas is į komunis t inės 
valstybės reikalus yra lygiai 
smerktinas, kaip ir komunistų 
kišimasis į kapitalistinių šalių 
reikalus. J i s tačiau pasiūlė 
panaudoti 1947 metų Rio de 
Janeiro sutarti, kuri numato 
bendrą Vakarų hemisferos 
gynybą. Amerikos Valstybių 
Organizacija turėtų sudaryti 
bendrą karo laivyną, kuris 
užblokuotų N ika ragvą ir 
Kubą, kad jos nesiųstų ginklų 
ir kareivių į kitas Pietų Ameri
kos valstybes. Bet kurie kari
niai žygiai turėtų eiti per 
hemisferos organizaciją. Jei 
Amerika viena ką nors darys 
prieš komunistines jėgas, ji 
bus apkaltinta imperializmu. 
Todėl reikėtų veikti visiems 
kartu per Amerikos Valstybių 
grupę, pasakė Kolumbijos 
prezidentas. J is kaltino Sovie
tų Sąjungą, kuri per savo 
marionetes: Kubą ir Nikarag
vą siekia pakirsti pastovumą 
ir taiką kitose valstybėse. 

Prezidentas pareiškė, kad 
reikia veikti skubiai. Karibų 
jūroje vyksta kova tarp demo
kratijos ir marksizmo, o ne 

Susišaudė jūroje 
Mangva . — Nikaragvos 

chunta apkaltino Salvadorą, 
kurio karo laivas apšaudė 
Nikaragvos laivą ir mirtinai 
sužeidė vieną jūreivį. Tą pačią 
dieną Nikaragvos kariuo
menės būrys susišaudė prie 
Hondūro sienos su sukilėlių 
grupe, kuri prarado 11 vyrų, 
nušauti ir trys Nikaragvos 
kareiviai. 

Nikaragvos valdžios narys 
Ramirez Mercado pareiškė, 
kad Nikaragva pasirengusi 
derėtis su JAV atstovais. Jau 
vyksta pasitarimai su Meksi
ka, kuri deryboms tarpinin
kauja. 

Karalienė priėmė 
Vatikano atstovą 

L o n d o n a s . — Kovo 18 d. 
Britanijos karalienė Elzbieta 
II-ji formaliai priėmė Vatika
no pronuncijų šveicarą prela
tą Bruno Heim. Tuo formaliai 
užbaigtas keturis su puse šimt-
mečių t r u k ę s s a n t y k i ų 
nutraukimas. Vatikanas per 
60 metų palaikė neoficialius 
ryšius su britų vyriausybe. 

Popiežius Jonas Paulius II-
sis gegužės 28 atvyks į Brita
niją ir aplankys 9 miestus. 
Numatytas vizitas jau sukėlė 
f a n a t i š k ų p r o t e s t a n t ų 
pasipriešinimą Liverpulyje. 

tarp demokratijos ir fašizmo, 
nes tas beveik pranyko. Tur-
bay Ayala kaltino Nikaragvą, 
kuri prisijungė prie Kubos 
subversijos eksportavimo į 
Kolumbiją. Kolumbija prieš 
septynerius metus pripažino 
komunistinę Kubos vyriausy
bę. Kolumbija rėmė ir sandi-
nistų sukilimą prieš dikta
torių Somozą Nikaragvoje. 
Tačiau nežiūrint Kolumbijos 
gerų norų, Kuba rėmė ir tebe
remia komunistinius banditus 
Kolumbijoje, todėl Kolumbija 
pernai nutraukė su Kuba 
diplomatinius ryšius. Pats 
Kubos ambasadorius pernai 
pripažino, kad jo valstybė 
ginkluoja ir treniruoja Kolum
bijos teroristus. 

Kolumbijos santykius su 
Nikaragva sugadino Nikarag
vos pretenzijos į San Andrės 
salą, kurią jau seniai valdo 
Kolumbija. Jos prezidentas 
pasakė, kad neseniai kariuo
menė atėmė iš sukilėlių daug 
ginklų. Visi jie atėjo iš Nika
ragvos. Buvo nuskandintas 
Nikaragvos laivas, irgi pilnas 
ginklų ir amunicijos tero
r is tams. Nikaragva yra 
apsiginklavusi daugiau, negu 
jai reikėtų. Dabar ji planuo
ja panaudoti savo jėgas 
tarptautiniu mastu, nusiskun
dė Kolumbijos prezidentas. 

Nauji aviacijos 
ir laivyno vadai 

Washing tonas . — Prezi
dentas Reaganas paskyrė karo 
laivyno ir karo aviacijos štabo 
viršininkus, kurie pakeis į 
atsargą išeinančius karinin
kus. Kovo 4 d. prezidentas 
paskyrė jungtinio štabo virši
ninku armijos generolą John 
Vessey, kuris perims pareigas 
iš dabartinio viršininko gen. 
D. Jonės liepos 1 d. 

Aviacijos viršininku paskir
tas gen. Charles Gabriel, 54 
metų, buvęs Korėjos ir Viet
namo karų naikintuvų lakū
nas, dabar vadovaujantis JAV 
aviacijos jėgoms Europoje. Jis 
jau Korėjoje buvo generolo 
Vessey pavaduotojas. 

Karo laivyno operacijų virši
ninku paskirtas admirolas 
James Watkins, 55 metų 
amžiaus. Jis buvo povandeni
nių laivų kapitonas, buvęs 
Šeštojo laivyno Viduržemio 
jūroje vadas, dabar vadovau
jąs karo laivynui Ramiajame 
vandenyne. Naujus štabo 
viršininkus turės patvirtinti 
senatas, jie pareigas perims 
liepos 1 d. 

A t e i n a n č i a i s m e t a i s 
prezidentas turės progą pakeis
ti ir armijos bei marinų korpu
so vadus. Tuomet visi penki 
jungtinio štabo nariai bus Rea
gano paskirti. 

KALENDORIUS 
Kovo 20 d.: Prasideda pava

saris. Anatolis, Klaudija. Žygi
mantas. Vilė. 

Kovo 21 d.: Benediktas, Filo
mena, Nortautas, Sanga. 

Kovo 22 d.: Oktavianas, Kot
ryna, Linas, Gante. 

Kovo 23 d.: Domas. Akvilė, 
Galigintas, Vismante. 

Saulė teka 5:56, leidžiasi 
6:01. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra die

ną 45 1., naktį 35 1. 
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KAD LIETUVA PAŽINTŲ 
ATEITIES KARTOS 

A. MASIONIS 

Par t i zano D a u m a n t o kuopos jaunučių užsiėmimus stebi va
dovė R. Bielskytė. N u o t r A L i a u g a u d o 

Nors dar turime ir lituanisti
nes mokyklas ir jaunimo or
ganizacijas ir rengiame jų na
riams ideologinius ir kitokius 
kursus ir (jiems ir apskritai 
jaunimui) vSsaros stovyklas 
su tautiniais šokiais, liaudies 
d a i n o m i s , p a t r i o t i n ė m i s 
demonstracijomis prie par
tizano kapo ir kitokiomis tau
tinėmis manifestacijomis, bet 
nemaža mūsų jaunimo vis 
tolsta ir tolsta nuo savo tėvų ir 
senelių gimtosios žemės religi
nių ir tautinių papročių ir tra
dicijų. Tiesa, Lietuvą galima 
mylėti ir iš tolo. B. Brazdžio
nis, rašydamas apie tokią mei
lę i š tolo, ta ip sako: 

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais 

jausmais, 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 

Tačiau poetas šitaip rašė 
1944 m. rugpiūčio mėn. antro
joj pusėj, ka i jis pa ts ir dau
gelis mūsų buvome ką tik ap
leidę savo gimtuosius namus ir 
išklydę į nežinią. J i s rašė apie 
savo to meto išgyvenimus ir vi
sų tų, kurie buvo praleidę tėvų 
žemėje netik savo jaunystę, bet 
ir daugiau savo brandaus gy
venimo metų. Tie dar myli Lie
tuvą iš tolo ir, kad ir nutolę nuo 
jos erdvės mastu matuojant, 
bet dažnai, jos pasiilgę, daug 
intensyviau išgyvena tos že
mės meilę negu kadaise gy
vendami namie, nors jau ne
maža yra ir tokių, kurie matė 
Lietuvą ir iš arti, nes ten gimė 
ir augo, bet jau yra nepakelia
mai parpuolę "po balto mar
muro namais". Tegu ir ne po 
"balto", ir ne po "marmuro" ir 
ne po "namais" , bet po dauge
liu kitokių lietuvio dvasiai sve
timų dalykų, aptemdžiusių jo 
gimtosios žemės viziją ir užslo
pinusių jo meilę tėvynei, bet 
faktas liekas faktu, kad tokių 
"parpuolusių" jau yra nema
žas skaičius. 

Jeigu jau taip yra atsitikę 
daugeliui mūsų suaugusiųjų, 
Lietuvoje gimusių ir gerą savo 
amžiaus dalį ten išgyvenusių, 
tai ką bekalbėti apie mūsų jau 
čia gimusį ir savo tėvų žemės 
niekad nemačiusį jaunimą, ku
ris tegali mylėti Lietuvą tik iš 
tolo, tikra to žodžio prasme. 
Užtat susipratę tėvai ir sene
liai visokiomis jiems prieina
momis priemonėmis stengiasi 
savo vaikams ir vaikaičiams 
Lietuvą kiek tik galima pri
artinti ir įdiegti jiems jos mei
lę. Dėlto priaugančioji kar ta 
leidžiama į lituanistines mo
kyklas, vasaros stovyklas, pa
rūpinama jiems jaunimui skir
tų leidinių, kaip "Eglutė", 
"Ateitis", "Skautų Aidas" ir ki
tų jiems prieinamų skaitinių. 
Kartais sunkiai tai mums se
kasi, bet darome ką galime. Ki
ti rekomenduoja jaunimui gim
tojo tėvų krašto lankymą. Tas , 
girdi, daugiau gali padėti lie
tuviškumą išlaikyti, negu bet 
kokia kita priemonė arba ir vi
so kitos kartu. Bet jaunimas 
skundžiasi, kad per tokį trum
pą laiką maža ką galima pa
matyti, ypač kad neleidžia net 
tėvų ar senelių gimtinę aplan
kyti. Gi vasaros kursai, kad ir 
kaip juos kas interpretuotų, ne 
mūsų naudai ruošiami. 

O vis dėlto su Lietuvos žmo
nėmis bendrauti reikia. Ir 
bendraujama jau daug metų. 

Plačiausiai išvystyta to bend
ravimo forma su giminėmis, 
draugais ir pažįstamais yra 
susirašinėjimas ir siuntiniai. 
"Didelė čia iš to susirašinė
jimo nauda, kai sovietiška cen
zūra nepraleidžia nekalčiau
sių da lykų" , pasakys ne 
vienas. Tik įsivaizduokime, 
kas būtų ir kaip jaustųsi mūsų 
giminės ir artimieji Lietuvoje, 
jeigu jie negautų nuo mūsų nė 
vieno laiškelio, nė vieno siun
tinio, kaip anais žiauriaisiais 
Stalino laikais. Bet kas dau
giausiai visa tai atlieka? 
Vyresnioji ir vidurinioji karta, 

•M i i 
Antanas Masionis, mokytojas, 
jaunimo auklėtojas, visuome
nininkas ir uolus lietuviškos spau
dos bendradarbis. 

Nuotr. P. Ąžuolo 

kuri, kaip B. Brazdžionis sako, 
myli Lietuvą ir iš tolo "visa šir
dim, visais jausmais". Bet kas 
bus, kai šitos kartos nebebus, 
kai ši karta, kaip Evangelijose 
sakoma, „praeis". Kas tada-
rašys tuos tūkstančius laiškų 
ir kas išsiųs tiek siuntinių? 
Jeigu šiandien neraginsime sa
vo jaunimo nuo pat pradžios 
mokyklos amžiaus bendrauti 
taip su Lietuvos žmogum, kaip 
visą laiką bendrauja mūsų vy
resnioji karta , tai ar nepasida
rys Lietuva mūsų jauniau
s i o m s k a r t o m s " t e r r a 
incognita" ir ar nereikės jiems 
kada nors, jei jie tuo iš viso do
mėsis, ieškoti iš naujo savo 
šaknų Lietuvoje, kaip dabar 
juodosios rasės žmonės savųjų 
šaknų ieško Afrikoje. 

Gal ne vienas skaitytojas pa
galvos, kad aš šį reikalą vaiz
duojuos labai pesimistiškai. 
Bet štai pora faktų. Kai dau
guma mūsų prieš maždaug 
trisdešimt trejus metus atvy
kome į šį kraštą, radome čia 
daug savų tautiečių, su kuriais 
puikiai susikalbėjome sava 
kalba ir net stebėjomės, kaip 
jie, jau čia gimę, savą kalbą iš
moko arba jos dar neužmiršo. 
Tačiau, kai juos paklausdavo-
me, iš kur yra kilę jų tėvai, jie 
tegalėjo atsakyti, kad jų tėvai 
"suvalskiniai", arba iš Kauno 
gubernijos, arba kokie ten dzū
kai. Smulkesnių žinių labai re
tai iš jų teišgaudavome. 

Maždaug po 10 metų nuo to
kių susitikimų ir išsikalbėjimų 
su čia gimusiais senųjų atei
vių vaikais man, betalkinant 
pranciškonus jų tada rengia
mose berniukų vasaros sto
vyklose, užėjo noras patikrin
ti, ką gi žino apie savo tėvo 
gimimo ar gyvenimo vietą Lie
tuvoje naujųjų ateivių vaikai. 
Norėdamas susipažinti su jų 
lietuvių kalbos žiniomis, da
viau jiems anketą, į kurią įjun
giau ir klausimą, iš kur Lietu

voje kilę jų tėvai. Iš 26 
berniukų tik trys tiksliai žino
jo, kur jų tėvai gimė ir gyveno. 
Vienas iš tų trijų (Kęstutis Či-
žiūnas) parašė ne tik tėvo gim
tinį kaimą, bet ir valsčių ir ap
skritį. Visa dauguma visai 
nežinojo, ką atsakyti, o kai ku
rie parašė, kad jų tėvai minėję 
Marijampolę, kitų kalbėję na
muose apie Kauną ir pan. Iš
vada — tarp tėvų ir vaikų ne-
b ū t a k o m u n i k a c i j o s , 
nepasakota apie savo gimtinę, 
išgyvenimus okupacijų metu ir 
t.t. 

Taip buvo 1958 metais, 
praslinkus vos 9 metams nuo 
mūsų čia atvykimo. O kaipgi 
yra dabar po 33 metų, kai jau 
anų į anketą atsakiusių ber
niukų vaikai atvyksta į vasa
ros stovyklas ar lituanistines 
mokyklas. Atsakymas labai 
lengvas. Beveik tiek kartų blo
giau, kiek jau metų nuo to lai
ko yra praėję. Apie tai kaip tik . 
rašė T. Antanas Saulaitis pra
ėjusių metų vasario mėn. 
"La iškuose L i e t u v i a m s " 
straipsnyje "Apie lietuvišku
mo mastą". Jis jau dabar, šiais 
laikais, irgi yra davęs anketą 
savo istorijos klasėje. Jam rū
pėjo patikrinti, ar šio meto litu
anistinės mokyklos mokiniai, 
ar vasaros stovyklų dalyviai 
žino, kodėl jų tėvai ar seneliai 
yra pabėgę iš Lietuvos. Jis da
vė savo klasei ir keturis gali
mus atsakymus, būtent: 1. ma
nė, kad netrukus galės grįžti į 
Lietuvą; 2. norėjo išvažiuoti į 
Ameriką ir Kanadą; 3. naciai 
privertė tarnauti kariuomenė
je Vakaruose ir 4. vokiečiai Lie
tuvai buvo geresni už sovietus. 
Visa dauguma vaikų pasirin
ko antrąjį atsakymą. Ir čia 
T.A. Saulaitis prideda, kad 
"mokyklos mokiniai mažiau 
gali papasakoti apie savo tėvų 
(ar jau ir senelių) pergyveni
mus okupacijos ir karo metu, 
negu apie spaudos draudimą, 
pasibaigusį prieš 75-rius me
tus". Šitai įrodo, kad mokykla 
daugiau prisideda prie vaikų 
tautinio sąmoninimo negu tė
vai. Iš tikrųjų tai visai nor
malu, tačiau vienas dalykas, 
kurio mokykla negali padaryti 
— perduoti asmeninius kiek
vienos šeimos išgyvenimus, jų 
santykius su giminėmis Lietu
voje, jų gyvenamas vietas ir k. 
Šitai gali ir turi padaryti tik tė
vai ir turi tuo rimtai susirūpin
ti, kol dar jie gyvi, kol dar ne 
pervėlu, kad Lietuva tikrai ne
liktų jiems visai nežinomu 
kraštu, ypač kas liečia jų gimi
nes ir artimuosius. 

Kad taip neįvyktų, turė
tumėm nedelsiant įtraukti vi
są mūsų jaunimą nuo tokio 
amžiaus, kada jau jie moka 
raštu išreikšti savo mintis, už
megzti asmeniškus ryšius kiek
vienas su savo tokio paties am
žiaus giminaičiais Lietuvoje. 
Tėvai, rašydami savo gimi
nėms, gali sužinoti jų vaikų 
vardus (nors paprastai tai jau 
žino), jų gimimo datas, o vai
kai iš čia gali parašyti jiems to
kiomis progomis sveikinimus. 
Vaikai ten labai domisi mūsų 
atvirukais, nes ten yra visai 
kitoniški, ir net prašo atsiųsti 
jiems mūsiškių neįrašytų, kad 
jie savo draugams ar giminai
čiams galėtų padaryti staig
meną ir pasveikinti juos su 
amerikietiškų atviruku, (beje, 
tokių atvirukų galima papras
tu siuntinėliu per paštą pa

siųsti į Lietuvą iki dešimties, 
tik kiekvienas turi būti ki
toks). Mudu su žmona nors jau 
esame pensininkai, bet savo 
giminių mažiesiems siunčia
me ir vardo ir gimimo dienos 
progomis sveikinimus. Siun
čiame ne tik Kalėdų ir Velykų 
švenčių sveikinimus, bet net ir 
Valentino ir Padėkos dienos 
progomis, paaiškindami, ką 
reiškia tas kalakutas ir ta šir
dis nupiešta ant atvirukų. J ie 
tokiais sveikinimais labai 
džiaugiasi ir renka tokių atvi
rukų kolekcijas. Kodėl mūsų 
mokyklinis ar stovyklinis jau
nimas negalėtų tai padaryti? 
Šitaip lengvai užsimezga ry
šys, ir toliau jau galima jį puo
selėti ir artimiau bendradar
biauti. Seku lietuvišką spaudą 
ir niekur nepastebėjau, kad 
šitokio bendradarbiavimo idė
ja būtų buvusi keliama organi
zacijų susibūrimuose, stovyk
lose ar mokytojų studijų 
savaitėse. Būtų labai įdomu su
žinoti, kiek mokyklinio ar sto
vyklaujančio jaunimo as
meniškai susirašinėja su savo 
giminaičiais. O iš to būtų dar ir 
kita nauda, mūsų jaunimas, 
susirašinėdamas su savaisiais 
Lietuvoje, išmoktų daugiau ir 
savo kalbos. Kįtm su lietuvių 
kalba sunkiau, tam gi gali pa
dėti tėvai, mokytojai ir kiti. 

Kaip jau aukščiau buvo mi
nėta, siuntinius artimiesiems 
dabar daugiausia siunčia tik 
vyresnioji karta. Reikėtų pra
tinti ir jaunimą, kad ir jis mo
kytųsi tai padaryti, kad, kai 
mes jau būsime išėję, išliktų 
pagalbos savam kraštui tęsti
numas. Tatai irgi labai leng
vai galima padaryti. Ten vai
kai labai domisi daugybe 
įvairių dalykų, kurių jie ten ne
turi. O jeigu ir turi, nori mūsiš
kių. Jie labai domisi spalvo
tais šratinukais (ball point), 
ypač tokiais, kur viename ko
telyje yra kelios spalvos; jiems 
labai praverčia popieriaus suse
gimo mažos mašinėlės ( s t a p 
lers). Jas reikia siųsti kartu su 
1000 segtukų, supakuotų atski
roje dėžutėje. Labai jiems rei
kalingos ir klijuojamos juoste-
l ė s Scotch t a p ę s ( y p a č 
permatomos). Galima paštu, 
paprastu siuntiniu siųsti viso
kias mokyklines priemones. 
Pašte galima sužinoti, Įdek ko 
galima siųsti. Muitą jie ten no
riai patys užsimoka, nes už 
šitokius dalykus jis nėra aukš
tas. 

Paskui jau jie patys papra
šo, kas jiems naudinga ar įdo
mu. Ir šitaip gali užsimegzti 
savarankiškas jaunimo bend
radarbiavimas. Iš tikro, jei mū
sų vaikai ar vaikaičiai čia sa-

giminaičiams neša ar 

siunčia įvairias dovanas to
kiomis ir panašiomis progo
mis, tai kodėl gi jie turėtų už
miršti anuos Lietuvoje i r 
nepadaryti jiems džiaugsmo. 
Čia dar galima pridėti vieną 
patarimą, būtent, kad tėvai ne
darytų tai už savo vaikus pa
tys, bet leistų jiems tuos daik
telius ir supirkti, ir supakuoti 
(žinoma, patar iant ir pa
dedant), išsiųsti. Tai būtų la
bai graži ir praktiška jaunimo 
auklėjimo priemonė. Skatin
dami šitokį jaunimo bend
radarbiavimą, išlaikysime ne
nutrūkstamą ryšį su tėvyne 
per kartų kar tas . Dėkime pa
stangas, kad mūsų jaunimas 
galėtų mylėti savo tėvų ir se
nelių žemę ne t ik iš tolo, bet ši
tokiu būdu ir iš arčiau. 

vo 

VYTAUTO 
MAČERNIO KUOPA 

Vasario 27 d. Los Angeles 
moksleiviai susirinko Dariaus 
Vosyliaus namuose stebėti i r 
padiskutuoti dvi filmas. Šios 
filmos buvo, "How can I not be 
amnong You?" i r "A matter of 
Incon venience". 

"How can I not be among 
You" buvo pagrindinai poe
zijos ir fotografijos kūrinys 
apie mirtinai susirgusio žmo
gaus jausmus i r mintis belau
kiant mirties. Šis filmas buvo 
ypatingas ir mūsų diskusijose 
atradome labai skirtingų reak
cijų į šioje filmoje išreikštas 
mintis. 

Pastebėjome, kad poezijos 
pagrindinė tema buvo, "Nieko 
negali prarast , nieko neturė
d a m a s " ^ ! galvosena davė t a m 
žmogui galimybę numesti vi
suomenės varžtus ir iš tikrųjų 
mylėti savo brolį. 

Pati nemačiau "A matter of 
I n c o n v e n i e n c e " , t u r ė d a m a 
anksčiau išvažiuoti, bet girdė
jau, kad irgi buvo įspūdinga 
filmą. 

Milda Palubinskaitė 

Ž I D I N I O P O S Ė D I S 

Chicagos Ateitininkų Židi
nio tarybos posėdis kviečia
mas kovo 31 dieną (trečiadie
nį) 7val. 30 min. vak. Tėvų 
Marijonų vienuolyno patal
pose. 

S V A R B Ū S P R A N E Š I M A I 
M O K S L E I V I A M S 

MAS CV ruošiami p a v a s a 
r i o k u r s a i moksleiviams 
įvyks balandžio 16, 17, 18 die
nomis Dainavoje. Kursų tema: 
ve ik l a . Visi moksleiviai kvie
čiami dalyvauti ypač kuopų 
valdybos nariai . Registruotis 
iki balandžio 6 dienos pas Dai
vą Barškėtytę, 6640 South Tal-
man, Chicago, 111. 60629. Tel. 
312 — 476-1974 arba Edį Šulai-
tį, 1911 South 49th Court Cice
ro, 111. 60650. Tel. 312—656-
1357. 

Kuopų pirmininkai turi re
gistracijos anketas, kursų nu
rodymus ir dienotvarkę. Jei tu
rite klausimą kreipkitės į savo 
kuopos pirmininką a r bet kurį 
MAS CV narį. 

Moksleivių vasaros stovyk
la D a i n a v o j e įvyks nuo bir
želio 20 iki liepos 4 dienos 
(sekmadienio iki sekmadie
nio). Kviečiami visi — nuo 8 
skyriaus iki gimnazijas bebai
giančius moksleivius dalyvau-

Daiva 
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šv. Mišiomis. Bus duodami pie
tūs. 

Registruotis iš anksto šiais 
telefonais: D. Katilius — 
Boydstun - 434-0298 ir Milda 
Tamulionienė — 246-3590. 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533-
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 va 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kasdien nuo 10 v rvto iki 1 v. p.p.: 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K $ A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

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 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. tak. 

Treč ir šešt uždaryta 

Vitas Lukoševičius. Andr ius š v a b a s . Algis K a z l a u s k a s ir Ri
mas Kučėnas l inksmai nusiteikę kun. Alf. L ipniūno kuopos 
susirinkime. Nuntr H . M u s o n y t ė s 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

,Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr., treč., ketv. ir seštad 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 7lst Street 
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai : pirm., antr. ketv ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą, antr.. treč., 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. - 778-3400 



Susimąstymas 

ŽVELGIANT Į SAVE 
J a u yra įpusėjęs gavėnios 

laikotarpis. Tai rimties ir susi
mąstymo laikas. Reikia maty
ti ne tik savo aplinką, savo 
kaimynus, bet ir save patį, 
kaip išskirtinį kūrinį šioje že
mėje. Vienintelis žmogus gali 
žvelgti į aplinką ir taip pat 
mąstyti apie save. Tiktai tam 
reikia pastangų. Reikia, kad 
žmogus visu nuoširdumu ap
žvelgtų savo skausmus ir 
džiaugsmus, savo išklydimus 
ir sugrįžimus, savo pasirin
kimą klaidingų takų ir vėl tie
saus kelio susiradimą. Tai kū
rėjo dovana, išlavinto proto 
privilegija ir geros valios pa
reiga. Ir ta i daryti gali tik 
žmogus. Bet už tai turi jausti 
ir atsakomybe, kad liktų tikru 
ir savęs vertu žmogumi. 

Gavėnios laikotarpis duoda 
progą susimąstyti. J is ska
tina įsižiūrėti į kasdienybę ir 
lyginti ją su idealais, kurių sie
kia kiekvienas žmogus, kiek
vienas krikščionis ir kiekvie
nas sąmoningai jaučiąs už 
save atsakingumą. Ne tik už 
save turi jausti atsakingumą, 
bet taip pat ir už aplinką, už 
savo artimuosius ir kaimy
nus. Jie yra dalis žmogaus, ku
ris dalijasi savo dvasine patir-
t i m i , s a v o d v a s i n i a i s 
troškimais ir ateities sieki
mais toliau, negu žmogaus 
akys aprėpia. Žmogus nėra tik 
šios žemės kūrinys, vienas iš 
gyvių, bet kūrinys su dvasine 
siela, su amžinybės troški
mais, kurie įdiegti žmoguje 
neišraunamai ir neatimamai. 

Dvasinis žmogus gavėnios 
laike turi progą susimąstyti 
apie viską, kas liečia jo gy
venimą, ir įvertinti viską, kas 
gerai padaryta ar kas nepada
ryta, nors turėjo būti padary
ta. Čia iškyla pasiruošimas 
Kristaus kančiai, mirčiai ir 
prisikėlimui. Nors tai jau yra 
istorija, bet savo dvasia iš
gyvenama kiekvieno tikinčio 
žmogaus ir dabar visu jautru
mu, nes Kristus vieną kartą 
mirė ir vieną kartą prisikėlė iš 
mirusiųjų. Bet jis atnešė gy
venimo garantiją visų laikų 
žmonėms — iki pasaulio pa
baigos. 

Ne tik kasdien, bet ir gavė
nioje matome labiau priešais 
save, kas darosi pasaulyje ir 
kitų žmonių tarpe. Taip įpras
ta ir taip lengva, — nereikia 
nė galvos pasukti. Sunkiau 
žvelgti į save, kai reikia save 
kontroliuoti, savo nusikalti
mus prisipažinti sau pačiam, 
juo labiau svetimam. Dar sun
kiau sustoti ir pagalvoti išim
tinai apie save ir pasverti, kas 
ten gero ir negero, kas tobu
lintina ir taisytina. Kai ap
link save matome niekšybes, 
veidmainiavimą, nusikalti
mus, tai savyje tą patį matyti 
yra negalima be tikro vidinio 
susitelkimo ir tikro susimąs
tymo. O tas susimąstymas tu
ri būti toks nuoširdus, tartum 
nuo jo priklausytų mūsų svei
kata, mūsų ateitis, net mūsų 
gyvybė. 

Sustoti ir susimąstyti — tai 
žmogiška, bet kartu ir dieviš
ka. Reikia būti kritiškam ne 
tik kitiems, bet taip pat ir sau. 
Ką matome negero kituose, tu
rime matyti ir savyje, ar nėra 
to paties, o gal dar blogiau ne
gu kituose. Kai desperatiškas 
žmogus nueina pas psicholo
gą, tai psichologas jam gali 

pagelbėti tik tuo atveju, jei jis 
pajėgia visiškai save atverti. 
Kai sveikatos klausimais nu
eina žmogus pas gydytoją, tai 
jis taip pat turi būti iki gilumo 
atviras, jei nori, kad gydyto
jas surastų ligos priežastis ir 
tai ligai pašalinti priemones. 
Visiškai tas pat yra ir su savo 
dvasiniu pasauliu, kai žmo
gus žvelgia į save ir nori patai
syti, kas ten iškrypę ar netie
sų. Atvirumas sau pačiam ir 
Dievui gali padėti priimti tik
rovę apie save tokią, kokia ji 
yra, ir taisyti, kad ji būtų ge
resnė, žmoniškesnė, krikščio
niškesnė. 

Gavėnia ir yra tas laikas, 
kai pamažu einam paskui 
Kristų į Kalvarijos kalną kry
žiaus mirčiai. Galima susi
laukti užtikrinimo sau pačiam 
bent savyje, kad po kančios ir 
mirties ateis prisikėlimas — 
geresnis, tobulesnis, savimi la
biau patenkintas ir kitiems ge
riau priimtinas žmogus, krikš
čionis, brolis ar sesuo. 

MARSHALLIO PLANAS 
C.AMERIKOS VALSTYBĖMS 

Kremlius siunčia teroristus užimti C. Ameriką 

Rimties valandėlei 

ŽMOGAUS BE DIEVO 
ŽIAURUMAS 

Kasdienis gyvenimas yra 
toks margas, kad jame įsivy
rauja kartais ir netikę įpro
čiai, pasireiškia blogis. Neapy
kanta kitam žmogui, kerštas 
už įsivaizduotas skriaudas, 
įtarinėjimas pagal savo ner
vinę būklę, apkalbos pykčiui 
prieš artimą išlieti — tai ydos, 
kurios negalvojant įsigali taip 
plačiai, kad brolis su broliu, 
artimas su artimu, tautietis su 
tautiečiu negali susitikti. O iš 
tikrųjų tas viskas glūdi žmo
gaus piktume, kurio nekontro
liuoja atviras ir nuoširdus 
žvilgsnis į save patį- Žiūrima 
tik į kitus kritišku žvilgsniu, 
bet nežiūrima į save, nors sa
vyje gal ras tumėm daugiau 
blogumų negu kituose. 

Tai kasdienybė, kurioje nė
ra susimąstymo apie save, įsi-
žiūrėjimo į savo vidų, paly
ginimo su kitais, prieš mus 
gyvenusiais ar savo aplinkoje 
matomais. Žmogus nėra atė
jęs iš nežinios. Jis yra kilęs iš 
tėvų, savos aplinkos ir auk
lėjimo sąlygų. Jis gyvena ne 
įsivaizduojamame uždarame 
bokšte, bet tarp žmonių su 
skirtingais charakteriais, su 
skirtingu auklėjimu ir moks
liniu pasiruošimu. 

Nereikia manyti, kad užima
ma vieta a r metų skaičius iš-
gelbi žmogų nuo ydų ir silpny
bių. Jos reiškiasi net tada, kai 
žmogus nuoširdžiai kreipia dė
mesį į save, o ne narcizistiniu 
savęs įsimylėjimu užstoja vi
sas silpnybes. Gavėnios rim
ties ir susikaupimo dvasioje 
žvelgimas į save pradeda 
visas reformas, visus gerus 
darbus savyje, o ne kituose. 
Kas perdaug ir perdažnai kri
tikuoja tik kitus, su tikrumu 
galima spręsti, kad jis nieka
da nėra pažvelgęs į savo sąži
nę, ar ji nėra iškreipta ir ar jis 
pats nėra savęs pasiskyręs ki
tų neprašytu teisėju. O pir
miausia reikia teisti save patį, 
nes iš to kyla ir rūpestis ki
tais. 

Tai gavėnios susimąstymas 
ir į save žvelgimas. Žvelgiant į 
kitus, reikia pirmiausia ma
tyti save gryną, švarų, kilnų 
krikščionį, sekantį Kristaus 
keliu iki kančios, mirties ir 
Prisikėlimo. Tai nelengva, bet 
tai būtina, jei norima būti 
žmogumi ir krikščioniu. 

Pr.Gr. 

Pirmas dalykas, kuri aš pa
tarčiau, tai kad visi krikščio
nys pradėtų gyventi taip, kaip 
Jėzus Antra, patarčiau savo 
religiją darbuose įgyvendinti, 
nevartojant prievartos ir jos 
nežeminant. Trečia — skatin
čiau, kad būtų labiau pabrė
žiama artimo meilė, nes ji yra 
krikščionybės esmė ir siela. 

M. Gandhi 

Pagal prigimtį protingai 
tvarkomas gyvenimas, krikš
čioniškas, padorus ir metodiš
kas — niekada nestokos links-
m u m o . N u o š a l u m a s i r 
socialiniai ryšiai, poilsis ir 
darbas, malda ir kulto apei
gos, tikėjimas, viltis ir meilė — 
kiekvienas iš tų dalykų turi sa
vo specialius džiaugsmus. 

P.W. Keppler 

Keičiantis politinei atmosfe
rai Centro Amerikos valstybė
se, JAV dėmesys nukrypo į EI 
Salvadorą, kuriame jau vyks
ta aršios kovos su marksis
tiniais partizanais. Bet ne ge
resnė padėtis yra ir Gva
temaloje, Hondūre, Nicara-
guoje, Costa Ricoj ir Karaibų 
jūroj esančiose valstybėse — 
Domininkonų ir Haiti, į kurias 
pradėjo veržtis iš Kubos ir So
vietų Sąjungos finansuojami 
teroristai ir kelti neramumus. 

1823 m. Amerikos preziden
tui James Monroe paskelbus 
Amerikos nesikišimo doktriną 
į kitų kraštų vidaus reikalus, 
Amerika to laikėsi L. Ameri
kos atžvilgiu iki pat Harry Tru-
man laikų. J a m 1947 m. pasi
rašius Rio de Janeiro sutartį, 
JAV įsipareigojo pagelbėti 
kiekvienai valstybei, jeigu kas 
nors ją užpultų. 1961 m. pre
zidentas J.F. Kennedy paskel
bė Alliance for Progress, sie
kiant gerovės kartu su Pietų 
Amerikos kraštais, pažadė
damas JAV ekonominę pa
ramą. Kitais metais preziden
tas J.F. Kennedy jau susidūrė 
Kuboje su N. Chruščiovo už
mačiomis įruošti Kuboje ato
minių raketų lizdus ir kitų 
grėsmingų ginklų bazes. 
Kennedy paskelbė Kubos blo
kadą ir ryžosi įvykdyti invazi
ją, kuri sugniužo Kiaulių įlan
koje, nes Kremlius sutiko 
išgabenti iš Kubos raketas, pa
liekant Fidel Castro ramybėje. 

Iškilus Vietnamo karui, 
Amerika mažai kreipė dėme
sio į Centro Amerikos vidaus 
reikalus. Tuo tarpu Castro didi
no savo ginkluotas pajėgas, 
finansuojamas Sovietų Są
jungos, ruošdamasis pradė
ti marksistinį sąjūdį Centro 
Amerikoje. 

Sovietų Sąjunga, įsitikinusi, 
kad Castro jau yra pajėgus jai 
padėti, vykdant komunistines 
užmačias Angoloje, Etiopijoje, 

P. INDREIKA 
ir išnaudodama Amerikoje į 
susidariusį psichologinį lūžį 
dėl Vietnamo karo pasekmių, 
1979 m. metėsi užimti Afganis
taną, o Castro įsakydama pra
dėti revoliucinius sąjūdžius 
Centrinėje Amerikoje. Tais pa
čiais metais Kuboje atsirado 
raudonosios armijos brigada, 
tūkstančiai kariškų patarėjų, 
pasirodė M-23 bombonešiai ir 
Cienfuegos uostas paverstas 
rusų povandeninių laivų baze. 
Prezidentas J. Carteris tada 
neparodė didesnio susirūpini
mo, kad Sovietų Sąjunga jau 
užvaldė Kubos padangę, tar
damas "Jeigu mes atidžiai ste
bėsime rusus, aš tikiuosi, kad 
jie elgsis padoriai". Bet dėl So
vietų invazijos į Afganistaną 
jis paskelbė Maskvai ekono
mines sankcijas, grasindamas 
net pavartoti militarinę jėgą, 
jeigu susidarytų grėsmė Persi
jos įlankos naftos šaltiniams. 
Vykstant diplomatiniams gin
čams dėl Afganistano invazi
jos, jų įkarštyje iškilo revoliu
cija Irane, Amerikos įkaitų 
vadavimas ir t.t. Castro per tą 
laiką suskubo Centro Ameri
koje sukelti komunistinius są
jūdžius, kurie rimtai pradėjo 
grasinti JAV saugumui. 

Castro labai puikiai išnau
dojo savo propagandai Ameri
kos įsivėlimą, remiant Nica-
raguos diktatorių Anastasio 
Somozą, kurį sandanistams pa
vyko nuversti, atveriant pla
čiai duris marksistiniam sąjū
džiui toliau plėstis Centro 
Amerikoje. 

Vasario pabaigoje įvykusia
me Centrinės Amerikos atsto
vų suvažiavime JAV pre
z i d e n t a s R. R e a g a n a s 
pareiškė, kad bus imtasi žy
gių, įrodančių -gerą Amerikos 
kaiminystę, tikrą broliškumą, 
kas turėtų surišti JAV ir Cent
rinę Ameriką į vieną bendruo
menę. Ne vien ginklai yra pa-

Adv. Povilas Zumbakis (viduryje) diskutuoja Pabaltijo proble
mas su Mildred Patterson, Valstybės departamento pabal-
tiečių skyriaus vedėja ir su Rand korp. Sov. Sąjungos ekspertu 
dr. Alex Alexievu. 

g r i n d i n i s r a k t a s t a i k a i 
išlaikyti, bet draugiškumas, 
kuriuo buvo dalijamasi per 400 
metų, kuriant naująjį pasaulį 
ir kartu pasiūlydamas Mar-
shallio planą. Tačiau nieko 
nepasakydamas, kaip bus pa
šalintas Kremliaus ir Ha
vanos agresyvumas. 

Marshallio planas arba Eu
ropos atstatymo programa, ku
ri buvo panaudota atstatyti su
griautam Europos ūkiui, JAV 
suteikiant 19,300,000,000 dol. 
paramą. 

Tačiau Centro Amerikos 
valstybės nėra nukentėjusios 
nuo karo. Jos yra išvargintos 
nuolatinių vidaus perversmų, 
kurių kurstytojus JAV gerai 
pažįsta ir žino. Todėl marksis
tinių sąjūdžių doleriais nenu-
raminsi, nepavartojant mili-
tarinės jėgos. Prezidentas yra 
pasiryžęs kongresui leisti im
portuoti laisvai, netaikant 
muito tarifų ir Centro Ameri
kos prekes, išskiriant tekstilės 
gaminius, skatinti amerikie
čius investuoti kapitalą, sutei
kiant federalinės valdžios 
garantiją, ir tuojau paskirti 350 
mil. ekonominę pagalbą. Ta
čiau šis planas vargiai turės 
pasisekimą, kada ten siautėja 
sukilėliai, nėra pastovios val
džios, siaučia infliacija ir ūkiš
kas gyvenimas pakrikęs. Tokį 
planą vertėjo Amerikai pasiū
lyti prieš 20 metų. 

Valstybės sekretorius A. 
Haig, atsiliepdamas į pre
zidento siūlymus, pasigedo 
griežtesnio įspėjimo, kad, rei
kalui ištikus, bus neatsisaky
ta panaudoti ir karinę jėgą. 

Valstybės sekretoriaus min
tis labai gražiai paryškinę 
rašytoja Susan Sontag Nevv 
Yorke intelektualų susirinki 
me, kuris buvo sušauktas, ieš
kant paramos Lenkijos Soli
d a r u m o s ą j ū d ž i u i ir 
pasmerkimui komunistinio 
militarinio režimo, komuniz
mą sulygindama su fašizmu. 
Už tai ji susilaukė iš klausy
tojų švilpimų ir šauksmų. S. 
Sontag, tęsdama savo kalbą, 
tarė:"... Aš susidariau įspūdį iš 
kalbų apie politiką asmenų, 
priklausančių liberaliniam 
sparnui, prie kurio priklauso ir 
daug čia susirinkusiųjų, kurie 
viešai savęs nedrįsta priskirti 
prie reakciniu jėgų, bet drįsta 
skelbti melą ir neteisybę". 
Salėje buvo daug įvairių unijų 
lyderių, rašytojų, artistų ir ki
tų profesijų, kurie tuojau šoko
si pareikšti protestą dėl šio 
sulyginimo. Atsikirsdama S. 
Sontag jiems priminė: 1939 m., 
sudarius vadinamą Ribben-
troppo - Molotovo paktą pagal, 

Ateistams labai nepatinka, 
kada nežmoniško pasaulio kal
tininkais yra laikomi tie, kurie 
savyje yra Dievą jau nužudę, O 
kas jau savyje Dievą nužudo, 
tas lengva širdimi ir ranka žu
do kitus. Hitlerio įvykdytos ne
kaltų žmonių žudynės įrodo ne 
Dievo nebuvimą, o tik Dievo 
paneigimą Hitlerio prote ir šir
dyje. Paneigęs Dievą, jis pats 
pasijuto tarsi dievu, piktuoju 
dievu ir pagal tai elgėsi su žmo
nėmis. 

Pažvelkime ir į kitą medalio 
pusę. Kai 1941 m. birželio 14-15 
dienomis Stalino įsakymu bu
vo įvykdytas Lietuvos nekaltų 
gyventojų naikinimas, sugau-
džius juos pagal iš anksto (dar 
1939 m.) sudarytą planą, kada 
buvo žiauriu būdu išvežta iš 
Lietuvos 34,260 įvairaus am
žiaus žmonių užkaltuose vago
nuose be oro, maisto, vandens, 
kai pakeliui daugybė jų mirė, o 
kiti žuvo Sibiro lageriuose, ko
dėl tokių baisumų ir žiaurumų 
akivaizdoje niekas nepareiškė 
įsitikinęs, kad Dievo nesą? O 
tos 1941 m. birželio akcijos, ku
ri Uks Uetuvių tautos istorijoje 
kaip "Baisusis Birželis", vyk
dytojai dar pasišaipė iš nekal
tų aukų. Trečią dieną po tų iš
vežimų į Kauną atvykęs 
Rusijos komunistų partijos 
centro komiteto atstovas, įmo
nių ir įstaigų tarnautojams 
pranešime apie tarptautinę pa
dėtį, matydamas žmonių rūs
čias nuotaikas, paaiškino ir dėl 
įvykdytųjų išvežimų. Esą, tie 
išvežtieji yra prostitutės, val
katos, vagys, visuomenės at
matos. 

kurį buvo Stalino ir Hitlerio už
grobtos Rytų Europos tautos ir 
valstybės, jų tarpe ir Lenkija, 
pasidalino įtakos zonomis, ta
da liberalai tiek Washingtone, 
tiek New Yorke, Londone ir 
Paryžiuje bei kitur džiaugs
mingai rėmė "nesuardomą 
Stalino - Hitlerio draugystę". 

B l a i v i a u ga lvo j an t i e j i 
Amerikos politikai numato 
gresiantį pavojų, įsigalėjus 
m a r k s i s t a m s Cen t r inė j e 
Amerikoje, Panamos kanalui, 
alyvos šaltiniams Meksikoje, 
sulaukiant naujo antplūdžio 
persekiojamų pabėgėlių, kurių 
vien tik 1980 m. buvo įsileista 
1,5 mil. asmenų. JAV pre
zidento iniciatyvą varžo biu
džeto nesubalansavimas ir jo 
nepritekliai. Bet Kremlius ne
siunčia į Centrinę Ameriką 
teroristų Puškino eilėraščių 
deklamuoti ar dainuoti, o kaip 
tik įbauginti gyventojus ir 
užimti tas valstybes. 

Tai buvo ciniškas pasityčio
jimas iš nekaltų aukų, kai jų 
tarpe kūdikių iki 5 metų buvo 
1626, senelių daugiau kaip 70 
metų — iš viso 1,0368... Do
riems lietuviams "Baisusis 
1941 m. BiržeUs" primena dar 
ir kitus kruvinus įvykius, kai 
rusai ir lietuviai komunistai, 
besitraukdami į Rytus, dar sus
pėjo išžudyti apie pusantro 
tūkstančio kalinių Pravieniš
kėse, Červenėje, Rainių miš
kelyje prie Telšių, Panevėžyje, 
Zarasuose, Petrašiūnuose, Uk
mergėje, Papilėje, Raseiniuose 
ir kitose vietose. Žudomos au
kos dar buvo baisiausiais su
žalojamos iki tiek, kad lavonų 
nebuvo galima atpažinti. Rai
nių miškelyje po keUų dienų 
atkastieji Telšių kalėjimo 73 
kaliniams buvo lupama oda, 
triuškinami kaulai, išlupamos 
akys, badomi padai, ištaškomi 
smegenys, nulupamos ausys, 
nuplaunamas liežuvis, išplė
šiami viduriai, durtuvu išmai
šoma gerklė. 

Be abejonės , kai tokius fak
tus suminime, komunistai pa
sakys — tai yra šmeižtas. Bet 
dar yra gyvi anų įvykių Uu-
dininkai, kurie yra matę tuos 
faktus ir žino, kieno jie pa
daryti. Čia tik vieną dalyką no
rime pabrėžti, kad nedora yra 
panaudoti hitlerinių sadistų 
įvykdytus žiaurumus kaip įro
dymą, kad Dievo nesą, kai tuo 
tarpu ne mažesniais žiauru
mais pasižymėjo ir rusiškieji 
bei lietuviškieji enkavedistai. 
Mastas turi būti taikomas ly
giai visiems, kurie, nepaisyda
mi žmoniškumo, sąžinės, to
k i u s d a l y k u s d a r o . 
Pabrėžiame tik vieną faktą — 
kurie matė ir patyrė komunis
tinių enkavedistų žiaurumus, 
nepadarė išvados, kad, jei taip 
vyko, tai Dievo nėra. 

Lenkai labai yra nukentėję 
nuo hitlerininkų vykdomo tau
tos genocido. Šimtai tūkstan
čių nebaltų Lenkijos gyven
to jų b u v o s u n a i k i n t i 
Auschwitzo, Majdaneko ir ki
tuose mirties lageriuose. Ta
čiau lenkai dėl to nekaltina 
Dievo, kam jis neįsikišęs, ne
daro išvados, kad Dievo nesą, 
o kaltino ir kaltina tik bedievį 
Hitlerį ir jo tarnus ateistus. 

Dievo problema nėra taip 
paprasta, nėra taip vaikiškai 
išsprendžiama, kaip daro tie 
vadinami ateistai, neva įsi
tikinę ir įrodę, jog Dievo nesą 
iš pasaulyje vykstančių žiau
rumų. Viena yra tikra — koks 
žmogus pasidaro žiaurus ir 
baisus, kai jis paneigia Dievą. 

J. V. 

G E R T R U D VON L E FORT 

PILOTO ŽMONA 
Novelė 
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— Sudiev, aš čia jieškojau ne Dievo 

teisingumo, bet Kristaus pasigailėjimo — to, 
kas ne iš šio pasaulio — visai ko kito — bet 
jūs apie tai težinot tiek, kiek ir mano vyras 
težinojo — ne jis vienas, bet ir jūs kalti dėl 
Viešpaties mirties — ir šią akimirką jūs jį 
apkaltinat, nes išduodat jo dievišką pasi
gailėjimą! 

Jaunasis padėjėjas valandėlei buvo 
priblokštas. Tuoj pat jo veidas įgavo kieto 
teisėjo išraišką. 

— Ką tu, moterie, žinai apie Dievo teisin
gumą? Gal nori mus pamokyti, nors niekad 
nebuvai krikštyta ir niekad negali būti, jei 
laikais savo klaidos. Dabar eik ir pagalvok 
apie mano žodžius. 

Jis vėl atidarė šalines duris ir išleido 
mus, susirinkusiems nepastebint. 

Naktis buvo labai rami, mėnulį dangstė 
neramūs debesys, tamsiom gatvėm kartkar
tėm prabėgdavo fakelo šviesa, kai prajo
davo naktinės kavalkados pirmjotis. Mirk
čiojanti šviesa krisdavo a n t tamsių, labai 
senų, jau seniai nugriautinų Suburos namų, 
kuriuose gyveno žmonės susikimšę, pagal 
šimtmečių papročius, nusidėdavo ir mirda
vo, kad užleistų vietą kitiems, kurie vėl gy

vendavo pagal tuos pačius monotoniškus 
papročius, nusidėdavo ir mirdavo. Kartais 
pasigirsdavo iš tolimo amfiteatro laukinių 
žvėrių maurojimas arba pretorionų signalai 
iš kareivinių. Laisvo elgesio merginos pra
bėgdavo pro mus, begėdiškai sukikenda-
mos. 

Ponia ėjo ypač greitai — atrodė, lyg jai 
rūpėtų kuo greičiau palikti Suburą. Žinojau, 
kad ji buvo nusiminus, bet nedrįsau nė žo
džiu paguosti — jos apsivylimas, jaučiau, 
buvo ir mano apsivylimas. Taip priėjom 
Cezario forumo apylinkę. Mėnulis buvo išni
ręs iš debesų — baltas kaip marmuras 
Palatinas kilo prieš mūsų akis. Gatvėj, 
kuria ėjom, šliejos šventykla prie šventyk
los — tos senųjų dievų aukštosios pilys. 
Kartą mus pralenkė žygiuojančio legiono 
dalinys: jų žingsniai drebino naktį lyg gele
žinis Romos ritmas. — Dabar mes ėjom pro 
aukštuosius Marso Ultoro šventyklos mū
rus. Staiga ponia sustojo ir ranka palietė 
šaltą sieną. 

— Marsas Ultoras, — tarė ji tyliai, — 
Marsas Keršytojas! Koks tvirtas jo namas, o 
aš kvaila galvojau, kad jis sugrius! Jis 
niekad negrius — nė nazariečiai jo nenu
griaus — Cezaris visada nugalės Kristų, 
kaip kadaise nugalėjo Jeruzalėj. Kapitoly 
visada bus žudomi pagauti barbarų kuni
gaikščiai ir dievams aukojamos kruvinos 
nekaltų gyvulių aukos — mūsų legionai 
visada pavergs taikiąsias tautas — visada 
bus sakoma: Vargas nugalėtiems! Visada 
bus šaukiama: Akis už akį, dantis už dantį! 
Ir jeigu Kristus šiandien vėl ateitų, kaip 
tikėjosi sirijietė, niekas nepasikeistų — ji vėl 

prikaltų prie kryžiaus ir viskas būtų taip, 
kaip yra — ne kas nors kita, o vis tas pats 
amžinas grįžimas ir pasikartojimas. Ir jeigu 
iš tikrųjų nazariečiams pasisektų šitą mies
tą laimėti ir kiekviena senųjų dievų šventyk
la būtų pašvęsta Kristui — šis miestas vis 
dėlto pasiliktų, koks yra, ne Kristaus, o 
Cezario miestas — 

— Bet galbūt, — pradrįsau aš įsiterpti, — 
Kristus pažiūrėtų į šį miestą, kaip jis kadais 
pažiūrėjo j savo teisėją — 

Ji nieko neatsakė — gal manęs negirdėjo 
ar gal nenorėjo girdėti. 

Nuo dabar mes nebėjom į nazariečių 
susirinkimą, ir nors mačiau, kaip ponia dėl 
to neėjimo kentėjo, aš vis dėlto džiaugiausi, 
nes tos mažosios bendruomenės apkaltini
mai vis labiau plito Romoje. Ir prokurato
rius tada pirmą kartą buvo priverstas suži
noti apie tą bendruomenę. Neseniai jis buvo 
susižeidęs peU vežimų lenktynėse, kurioms 
senstantis žmogus jau nebebuvo tikęs. Bet 
tu žinai, kilnioji Julija, kaip jaunasis cieso
rius Neronas mėgo net žilagalvius sena
torius išstumti į areną ir pasijuokti iš jų 
nevikrumo. Prokuratorius dėl savo pralai
mėjimo buvo juo labiau susirūpinęs, nes 
bijojo Palatine patekti į nemalonę — jau 
kuris laikas jam nebedavė jokių pareigų. 

Gydytojas tada ateidavo pas jį kasdien, 
kad aprištų, o eidamas iš namų į namus 
atnešdavo ir naujienų, kurios ligonį turėjo 
išblaškyti. Taip vieną dieną jis sužinojo, 
kad dėl Romos gaisro buvo kaltinama vadi
nama „nazariečių" sekta. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PAGERBTA VINCĖ 

JONUŠKAITĖ-LESKAITEINĖ 
„Kiekvienos tautos kultūros 

gyvenime pasitaiko asmenų 
ypač glaudžiai susirišusių su 
pačia tauta. Malonu, jei toksai 
giliai iš esmės yra talentingas 
menininkas. Tokia menininkė 
yra solistė Vincė Jonuškaitė. 
Tiek jos pati asmenybė, tiek 
balsas, tiek muzikalumas yra 
išaugęs iš mūsų krašto dva
sios. J ą pilna to žodžio prasme 
galime pavadinti lietuviška 
dainininke". Šiuos prof. Vlado 
Jakubėno žodžius, paimtus iš 
1935 m. „Naujosios Romuvos" 
komp. Giedra Gudauskienė 
pacitavo savo kalbos pradžio
je, sol. Vincės Jonuškaitės -
Zaunienės - Leskaitienės 

pagerbimo vakare. 
Dabar ji gyvena Claifornijos 

mieste Santa Barbaroj. Šiais 
metais jai sukanka 80 metų. 
Šios sukakties proga Santa 
Monicos i r Los Angeles 
bendruomeninkai kovo 6 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje surengė šiai daug 
nusipelniusiai buv. Lietuvos 
Operos solistei pagerbimo 
vakarą. 

Į gėlėmis papuoštą salę 
susirinko per 200 sukaktu
vininkės gerbėjų,kurių tarpe 
buvo daug jaunų žmonių. Kai 
prie salės tarpdury pasirodė 
rengėjų pirmininko V. Velžos 
lydima sukaktuvininkė, publi
ka ją pasveikino atsistojimu ir 
karštais plojimais. 

Vakarą pradėjo pirm. V. 
Velža. Programai vadovauti 
buvo pakviesta jauna Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s v e i k ė j a 
Danguolė Masionytė-Vizgir-
dienė. Invokaciją sukalbėjo 
prel. P. Celiešius. Sukaktuvi
ninkei buvo atsiųsta daug 
gėlių, kai kurios net iš New 
Yorko ir Chicagos. Tas gėles jai 
įteikė buvusi Lietuvos Operos 
solistė Alodija Dičiūtė-Trečio-
k i e n ė , t a p a č i a p r o g a 
pasveikindama sukaktuvinin
kę ir savo vardu. 

Kompozitorė Giedra Gudaus
kienė trumpai papasakojo 
sukaktuvininkės gyvenimo 
kelią, akademinį dėstymą, 
paįvairindama savo pačios 

į s imin ima i s . Svarb iaus i 
k a l b o j e s u m i n ė t i f a k t a i 
išspausdinti Lietuvių Enciklo
pedijoje, tad jų neminėsiu. 
Pacituosiu tik keletą ištraukų. 

„Vincė Jonuškaitė išsiskyrė 
iš kitų operos solisčių tuo, kad 
yra ryškiausia koncertinio 
dainavimo pionierė ir pirmoji 
lietuvių liaudies bei lietuvių 
kompozitorių komponuotų 
dainų interpretatorė". Kita 
ištrauka iš K. V. Banaičio laiš
ko: „Rimtieji lietuvių kompo
zitoriai Jūsų asmenyje turėjo 
gilios intuicijos ir didelės kultū
ros išreiškėją, kuri daugelį jų 
kūrinių iš nežinios ištraukė 
saulės švieson ir plačiai juos 
išgarsino. Lietuvių kompozito
rių dėkingumas jus visuomet 
lydės". 

Po vakarienės sukaktuvinin
kę žodžiu sveikino Lietuvos 
generalinis garbės konsulas V. 
Čekanauskas; B. Brazdžionis 
— Rašytojų draugijos vardu; A. 
Devenienė — savo ir Alto var
du; A. Audronienė — Ateitinin
kų, birutiečių ir Lietuvos dukte
rų vardu; G. Sirutienė — 
vilniečių vardu; dr. Raulinai-
tienė — Santa Monicos klubo 
vardu. V. Kazlauskas — Katali

kų Federacijos vardu; L. 
Mažeikienė — tautininkų var
du (įteikė knygą); V. Vidugiris 
— skautijos vardu (įteikė meda
lį); O. Pulkauninkienė, prel. J. 
Kučingis, prel. P. Celiešius. M. 
Naujokaitis — Los Angeles 
skautų vardu (įteikė adresą); A. 
Markevičius — Tautos fondo ir 
Vliko vardu; A. Butkus — Buv. 
Lietuvos Valstybinio baleto 
vardu; D. Mackialienė — 
Dramos sambūrio ir Floridos 
kultūrininkų vardu; J. V. Ruo
kis — šaulių vardu; B. Budriū-
nas — buv. Vilniaus Operos 
meno vadovybės vardu; E. 
Balceris — neolitanų ir Vytau
to Didžiojo universiteto choro 
vardu; S. Pau t ien ienė — 
menininkų vardu (paskaitė 
Degutytės eilėraštį); B. Ski-
rienė — Lietuvių Moterų klubų 
federacijos vardu; A. Audronis 
ir K. Galiūnas — Santa Barba 
ros 
liaudies 
Lietuvos Ats tovas dr. S 
Bačkis, vysk. V. Brizgys, Lietu 
vos generalinis konsulas A 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Akademinio skautų sąjūdžio garbės narė, operos solistė "• 
visuomenininke Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Uskaitaenė jžo-
dį davusioms „Palangos" tunto paukštytėms užriša Tėvynės 
ilgesio mazgelį. Nuotr. L- Kanto. 

PABALTIJO 
TAUTŲ 

KULTŪRINIS 
VAKARAS 

atlikėjus priminė, kad pabal-
tiečius jungia mūsų tautų pana
šus likimas. Pavergėjas viso
k i a i s b ū d a i s s t e n g i a s i 

INVESTIGACIJOS 
TEMA 

Būdamas ilgametis lietuvių 
spaudos bendradarbis, dėmesį 
atkreipiau į prieš kurį laiką 
Chicagoje Santaros-Šviesos 
surengtas diskusijas — vaka
ronę lietuvių spaudos temo
mis. Šiuo metu gyvendamas 
toli nuo Chicagos, aišku, toje 
vakaronėje asmeniškai negalė
jau dalyvauti, tačiau atidžiai 
sekiau, ką mūsų spaudoje 
korespondentai rašė apie tą 
vakaronę, kuri turėjo dominti 
kiekvieną lietuvių spaudos 
bendradarbį. Patiko man dr. Z. 
Rekašiaus pareiškimas, kad 
mūsų spaudai trūksta infor
macijos, kuri būtų paruošta 
„su pagarba skaitytojui". 

Patiko ir pačios jauniausios 
lietuvių spaudon įsijungusios 
bendradarbės Gintos Remei-
kytės pareiškimas, kad „reikia 
gerų reporterių ir investiga-marksistiniais nuodais apnuo-

Pabaltiečius, gyvenančius dyti žmones, norėdamas juos torių. lietuviai turi spaudos 
San Francisco ir jo apylinkėse, sutapatinti su skirtingos kultu- bendradarbių, bet visai neturi 
suartino Pavergtų Tautų komi- ros rusais; prievarta brukama investigatorių..." (Citatos iš A. T - -
teto ruošiamos demonstracijos komunistinė ideologija, atmieš- j u o dvalk io straipsnio „Dirvo- į l a i f ? į ? e t u ™ C ^ l ™ * A toeiau 8 P a u d 3 nukultūrintų. Ar 

G. Remeikytė t ikriausia žino, 
kad „Draugas", t aupydamas 
lėšas, sustabdė dienraščio 
pirmadienio laidą ir dėlto per 
metus sutaupys apie 50,000 
dol. Netikiu, kad dienraščio 
administracija tą sumą drįstų 
išleisti investigaciją prave
dantiems reporteriams, kurių 
mažiausiai dienraščiui reikėtų 
bent trijų. Antra vertus, gal 
ateityje įvyks stebuklas: gal 
mokslus baigusi Remeikytės 
karta lietuvių spaudos išlaiky
mui aukos deš imte r iopa i 
didesnes sumas, negu aukojo 
tėvai ir seneliai... Ta i mūsų 
spaudai būtų t ikras išgany
mas. 

Bet vėl kyla ir kita mintis: ką 
mūsų sąlygose tuose investi-
gaciniuose reportažuose galė
tume skelbti. Man čia pat 
dingteli kelios temos. Pvz. kaip 
įdomu būtų investiguoti — 
iš t i r t i i r mūsų spaudo je 
p a s k e l b t i , k a s d a b a r , 
nepr ik lausomos Lie tuvos 
aukso atsargoms išsisėmus, 

Balfo spintose, reporterių 
nepajudinti. 

Įdomu būtų investiguoti, i i 
kur a.a. kun. Br. Krištana-
vičius, kun. V. Gutauskas ir 
kiti jėzuitai surinko pinigus 
J a u n i m o centro s t a tyba i 
Chicagoje, kur užaugo daug 
Uetuvių jaunimo, jų tarpe čia 
rašančio sūnūs, pati G. Remei
kytė ir tūkstančiai kitų. Bet a r 
verta tai daryti, ar verta 
bandyti pasigauti savo naudai 
tuos likusius senelius, daug 
gero padariusius mūsų jauno
sioms kartoms. Tegu jie ir 
toliau pasilieka jėzuitų ar kitų 
vienuolijų rėmėjais, nes tos 
lietuviškos vienuolijos išei
vijos Uetuvių dvasinei ir tauti
nei gyvybei išlaikyti daug 
pasitarnavo ir dabar tebetar
nauja. 

Investigaciniai reportažai 
apie tai, ka s ir kaip buvo užpul
tas Marąuette Parke, kas 
susimušė „Gintare", „Play-
house" a r VI. Andrijausko 
bare, ar k a s iš Uetuvių naudo-
j a s i v a d i n a m a i s ,,food 
stamps", mūsų spaudos skaity
tojams gal ir būtų įdomūs, 

prie Sovietų Sąjungos konsu- ta rusišku nacizmu. Pabal- j e«) 
Uetuvių vardu (padainavo lato ir dar daugiau sujungė tiečiai vesdamikovą dėl savo g Bmįkyttm pareisią- ^ 3 5 
dies dainą). Raštu sveikino pradėti ruošti bendri kultu- tautų laisvės, trokšta atkreipti . ^ ^ ^ £ 5 5 3 ? £ 5 ™ f 
^ , „ o A*ot^ Q O * , s r in ia i vakara i . 1981 m. visuomenės dėmesį, kad «» * M J Z T L ^L ^ P 1 0 ^ 8 

Washingtone, iš kokių fondų to norėtų G. Remeikytė? 

•ii 
I 
• 

• 

vakara i . 1981 m. visuomenės dėmesį, 
pabaltiečiai apsijungė į Baltic- susijungus komunizmui 
American Freedom League ir nacizmu jų aukomis tapo 

kad 
su 

mąl 
je pasvarstyti. Nežinau, kokį 
atlyginimą gaudama G. Re-

mokamos algos Ūkusiems 
lausomos Lie tuvos 

diplomatams? Įdomi tema, ar 
ne? Bet negali jos gvildenti, 
n e s L i e t u v o s a t s t o v a s 
Washingtone dr. St. Bačkis 

garbės konsule J. Daužvar- informuojantį žmones apie nizmas savo užgaidas sten 
dienė, „Aidų" redaktorius L. Baltijos tautų tragišką padėtį, giasi išplėsti ir savo valią 
Andriekus, T. Bruno Markai- Šįmet kultūrinio vakaro primesti Centrinės Amerikos 
tis, M. Samatienė, šatrijiečiai rengimu teko rūpintis LB San tautoms. Kova yra kieta r 
A. ir C. Grincevičiai, S. ir A. Francisco apyUnkės valdybai, 

kurio suruošimui jai teko atlik
ti nemažai darbo. Valdybos 
pirmininkas Alf. Vindašius, 
pradėdamas vakaro progra
mą, pasveikinęs gausiai susi 

Tad kas beUeka iš investi-
gacinių reportažų? įrodyti tai, 
kad mūsų bendrinių organi
zacijų vadovų ar atstovų 
važinėjimai į Washingtoną ir 
jų „reikšmės" kėlimas iki Š ^ n t i T T ^ o r ^ e ^ i t o f e į ^ Ž į T į Ž f e ^ Ū a e BJe t i» ; j f r fc r i l»> tm^**bm1mm* meikytė vasaromis talkinin- „ . . . * . , - — - -

tis, Lietuvos^ generali w** W~ ^ ^ nimtta M v f t ^ ^ 8 t e n . kauja „Draugo" redakcijoje, pasikalbėjime „Tėviškės Žibu- p a d a n g i ų m ū 8 ų spaudoje yra 
Bet tikiu, jog ji turėtų supras- „ ų " savaitraštyje to klausimo tik m u i l o burbulas, gal ir būtų 

Mackevičiai, dr. E. Tumienė, S. 
Santvaras, M. Lembertienė ir 
daugybė kitų, kurių didžioji 
dalis buvo nusiųsta į sukaktu
vininkės namus, todėl čia jų 
išvardinti negaUu. 

neatiaidi, reikalaujanti suglau
dinti visų bendradarbiavimą ir 
kooperavimą. 

Pradedant pabaltiečių kultū
rinio vakaro meninę progra-

rinkusius ir meninės daUes mą pranešė malonią žinią kad 
be vietinių meninių jėgų, daly-

Kompozitorė Giedra Gudauskienė padovanojo lietuviškas 
kankles Kalifornijos universiteto Etno - Muzikologijos ar
chyvui. Iš kairės: G. Gudauskienė, D. Razutytė-Varnienė, 
kuratorius Ray Giles ir latvaitė Kristi Porter. 

Sveikinimuose buvo iškelti 
dideli sukaktuvininkės nuopel
nai lietuviškai kultūrai ir jos 
asmens taurus žmoniškumas. 

Vakaro rengėjai susilaukė 
didelio savo darbui palan
kumo. Kaip pavyzdį reikia 
paminėti birutietes, kurios 

Prie sveikinimų reiktų priskir- p ačį 08 pasisiūlė prisidėti prie 
ti ir R. Dabšio suorganizuotą ir, vakarienės ruošos, ir keturios iš 
komp. B. Brudriūnui akom- j ų _ N . Apeikienė, V. Andra-
panuojant, visų sugiedotą gunienė, J. Radvenienė ir M. 
„Valio! VaUo!" Gasparonienė — iškepė pyra

gus. Nepamirštinos ir kitos 
pyragų kepėjos: M. Vaičienė, E. 
Kojelienė, M. Maskoliūnienė, J. 
Jusionienė, E. Vilutienė, A. 

S f V . ^ . J ^ į S K j ; Milien*. A.LukKenė ,E.Veiae-

Atskydama į sveikinimus, 
sukaktuvininkė jautriai prisi
minė savo motiną, kun. F. 

įstatė į lietuvišką patriotišką 
kelią, Voronežo laikus ir kai ku
riuos svarbesnius savo gyve
nimo momentus. 

nė, A. Vidugirienė ir M. 
Lembertienė. Salę sutvarkyti ir 
papuošti padėjo A. Trečio
k i enė , M. V a i č i e n ė , M. 

Po rašytojos, Alės Rūtos dai- Maskoliūnienė, A. Vidugirienė 
lauš užsklandinio žodžio, vaka- įr o . Sirutienė. Rengėjams 
ras buvo baigtas Lietuvos him- talkino jauna dailininkė R. 
n u - Arbaitė, sukūrusi menišką 

Vakaras praėjo pakilioje sukaktuvininkei skirtą adresą 
nuotaikoje. Kai kurie momen- ir arch. E. Arbas, sukūręs gražų 
tai ilgai liks visų dalyvių plakatą. 
atmintyje. V. G. 

uos Angeles lietuviai solistų iš Argentinos — Zu
zanos Valadkaitėa de Lopez ir Antano Slančiaus-

ko koncerte kovo 7 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Nuotr. L. Kanto 

vaus solistai — Z. Valadkaitė 
ir A. Slančiauskas, atvykę net 
iš tolimos Argentinos. Progra
mą pradėjo estai. 

Estų soUstė, pritariant flei
tai, atliko keletą estiškų dainų 
ir estradinių anglų kalba. Lat
vių tautinių šokių grupė 
„Ritenitis" pasirodė su tauti
niais šokiais ir kanklininkių 
būrelis „Kuoka" atliko tautiš
kų dainų melodijas. Mišri 
publika menininkus labai šil
tai priėmė. 

Ryšis tarp menininkų ir 
klausytojų aukščiausi tašką 
pasiekė pasirodžius solistams 
Z. Valadkaitei ir A. Slančiaus-
kui, akompanuojant pianis
tei R. Apeikytei. Jų atUekamos 
dainos ir operų arijos iš karto 
pavergė klausytojų širdis. 
Todėl iš publikos pasigirdo bal
sai, kad Uetuviai pasirodė su 
tarptautiniais klasikais: W. A. 
Mozart, G. Verdi ir su savais 
kompozitoriais: J. Tallat-Kelp-
ša, St. Šimkumi, J. Gruodžiu ir 
net ispanų C. Guastini „Pueblo 
mi pueblo", kur solistai galėjo 
pasijusti, kad jie yra Buenos 
Aires. Kiekvienas soUstų pasi
rodymas publikos buvo entu
ziastingai sutinkamas. Puiki 
R. Apeikytės pianu soUstų 
palyda dar daugiau sudra
matino operų arijų ir mūsiškių 
kompozitorių populiarių dainų 
atlikimą. 

Nutilus dainų akordams, 
mūsų šaunios šeimininkės 
šokosi pavaišinti gausią publi
ką. Valgiai ir skanumynai 
a l k a n ų j ų n e a p v y l ė , nes 
kiekvienas galėjo laisvai rink
tis nuo užkandžiais apkrautų 
stalų, pagal savo skonį. 
V ė l i a u , g r o j a n t g e r a m 
orkestrui, svečiai linksminosi 
iki pat ankstyvųjų gaidžių. 

Pabaltiečių pradėti kultū
riniai vakarai suartino bendro 
likimo ištiktus žmones, šis 
suartėjimas jau pasirodo ir 
politinėje veikloje per Baltic-
American Freedom League, 
spaudoje, radijo ir net TV. 

Atrodo, kad kultūriniai 
pobūviai yra sėkmingesni nei 
kiti žygiai, norint įsigyti publi
kos prielankumą. Todėl naujai 
išrinkta San Francisco LB 
apylinkės valdyba, pagauta 
pavasarinės nuotaikos, gegu
žės 15 d. ruošia pavasarinį 
balių, į kurį kviečia visus net iš 
tolimiausių vistų. 

P. Indreika 

t i , k a d m a ž i a u s i a i b e 
15,000 dol. metinio atlygi
nimo šiais laikais joks norin
tis sau pilną pragyvenimą 
pelnytis spaudos darbuotojas-
reporteris, kuris galėtų paruoš
ti investigacinius straipsnius 
a r reportažus, atimančius 
daug laiko, energijos ir talen
to, nesutiktų dirbti kad ir 
didžiausio mūsų dienraščio 
„Draugo" štabe. Antra vertus, 
vienas toks reporteris metų 
bėgyje labai nedaug išsamių 
investigacinių reportažų galė
tų dienraščiui paruošti ir tuo 
būdu redakcijai jis nebūtų 
produktyvus. Trečia, su 
investigaciniais reportažais 
būtų surišta visa eilė pašaU-
nių išlaidų: keUonės, viešbu
čiai, telefonai. Negi reporteris 
visa tai apmokėtų iš savo kuk
lios, kad ir 15,000 dol. metinės 
algos? Tad leidėjams susidary
tų naujos išlaidos. Ketvirta, 
jeigu teisybę parašysi, pvz. 
Marąuet te Parke gyven
damas, gali nuo kai kurių 
įširdusių, ypač vyresnios kar
tos, atstovų gauti mušti. (Žino
ma, to geras, sąžiningas 
reporteris mažiausiai bijo, nes 
nukentėti už tiesą yra garbė). 

nagrinėjimui tuojau užkerta 
keUą teigdamas, kad „dėl 
d ip lomat in ių pr ivi legi jų , 
imunitetų ir konfidencialumo 
sumetimų tas klausimas viešai 
ned i sku tuo t ina s i r neke
liamas". Visai teisingai, nes 
negi pilsi naują kurą Maskvai 
rėkti a r su kaimynais pyktis. 

Man asmeniškai patiktų 
investiguoti — tyrinėti kitą 
temą. Būtent , k a m per 
pastatuosius dešimtmečius 
sk i r i ama Balfo p a r a m a ? 
Tačiau, Dieve mano, jei tuos 
šelpiamųjų sąrašus išvog-
tumėm, kiek brolių ir sesių 
anapus geležinės uždangos 
galim pražudyti. Geriau tegu 

įdomesnė tema investigaci-
n iams reportažams. Tačiau, ar 
tuo pasiektumėm tikslą, žino
dami, kad Maskvos meška 
k iekvieną mūsų žingsnį 
atidžiai seka ir mūsų veiklą 
siekia galimai labiau nužemin
ti. 

Iš kitos pusės žiūrint, jei 
mūsų laikraščių redaktoriai ir 
redakcijų štabų nariai būtų 
valdžios tarnautojai ar apmo
kami kokių turtingų bendro
vių, tada gal gera būtų turėti ir 
investigatorių. Tačiau ir tuo 
atveju turėtų būti rimtai nusta
tytos ribos, ką jie galėtų i r * 
tiguoti, neužpylę naujo van
dens Maskvos propagandi-

... 
-

tie šelpiamųjų sąrašai Ueka niam malūnui. VL.R. 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago, BĮ. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara Šiokiadieniais nuo £ val. ryto 0d 10 vai. vakaro. 

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

1982 METŲ KELIONĖS 
KELIONES I LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva M 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/mga/Leningradas/Helsinkis $1180.00 $1335.00 
Birželio mėn. 20—Liepos mėn. 5 d. 
Maskva/VILNIUS/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 

* * * 

KELIONĖ I EUROPĄ - 15 dienų, Rugpjūčio 16 d . - 2 9 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija $1405.00 $1475.00 
Registracija iki S.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 Į KINIJĄ - 21 diena, spalio 09—29 d. Kaina is San Francisco 
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shanghai, 
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 

ATSIŲSIME!!! 
AMERICAN T R A V E L S E R V I C E B U R E A U 
9727 South W e s t e m A v e n u e 
Chicago, I l l inois 60643 te l . (312) 238-9787 

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



I l l inois univers i te to Chicagoje J o n o Pauliaus II katalikų stu
dentų cent re šv. Mišias už visus k r a š tu s už geležinės uždangos 
Vasa r io šešiol iktosios p roga aukoja kun. A. Saulait is , S.J., i r 
kun . A. Markus. Lietuviškas a l tor iaus uždengimas y r a centrui 
d o v a n a iš l ietuvių dėstytojų, s tudentų ir darbuotojų univers i te-

9 E Redaguoja Ginta Remeisytė, 1900 Oringtion Rm. 105, Evanston, IL 60201; telef. (312) 864-2304 

Mintys po simpoziumų Kalifornijoje 
Los Angeles sausio 30-31 d. 

vykusiame politinių studijų sa
vaitgalyje pirmą kartą buvo sim
poziumas anglų kalba "Baltijos 
valstybių ateitis dabartinėje tarp
tautinės politikos realybėje", ku
riame dalyvavo latvių, estų, lietu
vių, Orange County Registrar ir 
korporaci jos Rand atstovai. 
Paskutinysis (Alex Alexiev) buvo 
pagrindinis kalbėtojas. Jis iškėlė, 
kad sovietai viduje susiduria su 
daugybe problemų: maisto trūku
mu, alkoholizmu, padidėjusiu mir
tingumu. Apžvelgė Lenkijos eko
nominį ir politinį gyvenimą, kuris 
ir po 40 metų socialistinės staty
bos nėra patenkinamas. Solidaru
mas, mėginęs galbėti krašto eko-
r i o m i n į g y v e n i m ą , b u v o 
sugniuždytas karinės diktatūros, 
kurios užnugaryje esanti sovie
tinė jėga. Charakteringa, kad prie 
Solidarumo prisijungė ir dalis Ko
munistų partijai priklausančių na
rių. Kalbėdamas apie Baltijos 
kraštus, Alexiev sakė, kad tenai 
reiškiasi stiprus nacionalinis iden
titetas ir religinis atgijimas, ypač 
Lietuvoje, kur labiausiai jaučia
ma Lenkijos įvykių įtaka. Į sim
poziumą įsijungė ir kiti kalbėtojai 
su specialiais pareiškimais. Bend
ra išvada — reikia laukti sovietų 
sistemos irimo viduje. 

Stebėdama šį simpoziumą, pa
dariau išvadą, kad jis buvo aukš
to lygio, t.y. kaip kolegijos politi
nių mokslų sovietologo paskaita. 
Bet mano supratimu, toks sim-

^^poziumas turėjo būti skirtas kito
kiai publikai. Vyresniajai kartai (o 
tokių buvo dauguma) šios žinios 
nebuvo naujos, o dalis jų, ne
pakankamai mokėdami anglų kal
bą, negalėjo visko sekti. Toks sim
poziumas galėtų būti l aba i 
"naudingas pabaltiečių studen
tams ar apskritai studentams, pra-
plečiant jų politinį akiratį, ypač 
kiek tai liečia Baltijos kraštus, ka
daise buvusias nepriklausomas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos res-
jyablikas. Ta kryptimi reikėtų veik
ti visose lietuvių kolonijose, išne
šant Pabaltijo kraštų politines 
problemas į tarptautinę areną. 

Saint Xavier 
kolegijos Lietuvių 
klubas "Nemunas" 

Lietuvių studentų skaičiui St. 
Xavier kolegijoje kylant , iškilo 
mintis steigti lietuvių klubą ko
legijos patalpose. Ta mintis tapo 
realybe 1977 m. rudenyje. Nuo ta
da klubas aktyviai veikia ir skel
bia lietuvių tautos nelaimę sve
timtaučių tarpe. 

Šiuo metu yra priskaitoma dvi
dešimt aktyvių narių. Šiais me
tais valdyboje yra šie asmenys: 
Svajonė R. Kerelytė, Silvija Ku-
čėnaitė ir Vita Reinytė. Klubo glo
bėjas yra dr. Algis Norvilas, kuris 
yra dabartinis St. Xavier kolegi
jos psichologijos fakulteto ve
dėjas. 

Klubo gyvavimo metu buvo nu
veikti šie darbai: 

Kiekvieneriais metais Vasario 
Šešioliktos proga būna: atnašau
jamos šv Mišios kolegijos patal
pose, iškelta trispalvė visą savai
tę ir surengta parodėlė lietuviškų 
dirbinių. Taip pat kasmet yra ruo
šiami šiaudinukų kursai, norint iš
mokyti nemokančius ar mažai mo
kančius lietuviškų šiaudinukų 
meno. Būna visokiausių kepsnių 
išpardavimai ir kiti renginiai lė
šoms sutelkti. 

Šį pavasarį yra planuojama 
surengti "Lietuvių klubų gegu
žinę", kur bus sukviesti visi Chi-

S tuden tės i š Saint Xavier kolegijos lietuvių studentų klubo 
„ N e m u n o " Chicagoje . P i rmoje eilėje iš viršaus apačion: Vita 
Re iny tė , R a s a Naru ty tė ir Dal ia šumsky tė . Antroje eilėje iš vir
šaus : Sva jonė Kerelytė ir D a n a Juodvalkytė . 

Nuotr. Rūtos Musonytės. 

cagos apylinkių universitetų ir ko- Xavier kolegijos patalpas praleis-
legijų lietuvių klubai į Saint ti kartu dieną. Svajonė R. Kerelytė 

Urbanoje 
Festivalis, kugelio receptas, Florida... 

Vasar io šešiol iktosios šventė Illinois universitete Chicagoje. Iš 
k. į d.: buvęs l i tuanis t ikos s tudentas Algimantas Krištolai t is , 
s lavis t ikos fakul te to vadovė dr. B. Šljivic-Šimšic, studentės Dai
n a Kamanta i t ė i r Snieguolė Zalatoriūtė. 

- - • Dar pažymėtina, kad, vykstant 
šiam simpoziumui, buvo atvykę 
keletas amerikiečių žurnalistų, ku
rių tarpe 2-sios televizijos stoties 
žinių komentatrius Bill Stout su 
tos stoties "cameramen". Visa tai 
bnvo įterpta vakare į televizijos ži
n ias , ir kai kurie dalyvavusieji, te
gul ir trumpai, galėjo televizijoje 
vėl pamatyti ne tik šį įvykį, 
bet ir patys save. Tik gal negerai, 
kad šis simpoziumas buvo sujung
tas su tą dieną vykusiomis lenkų 
demonstracijomis. Sakoma, kad 
tai buvo padaryta Hannaford pa
stangomis, dėl kurio samdymo vis 
dar eina diskusijos. 

o C Kitame simpoziume Šalia kitų 
temų buvo leista pasisakyti ir jau
nimo atstovams, kaip jų organi
zacijos talkininkauja laisvinimo 
darbuose. Simpoziume "Jaunimo 
organizacijos laisvinimo veik
loje", dalyvavo studentų atei
tininkų, skautų akademikų ir 
PLJS atstovai. Išklausius jų pasi
sakymus, kilo mintis, ar yra kokia 
nors jaunimo organizacija, kuri 
bGtų rimtai pasiruošusi perimti 
laisvinimo darbą. Jaunimo, kaip 
ir apskritai kiekvieno patrioto lie
tuvio, yra nuoširdus noras skleisti 
Pabaltijo valstybių laisvės min
tį kitataučių forume. Tiesa, yra 
vyresniųjų įkurtos institucijos, ku
rios neva rūpinasi tais reikalais. 
Bet jų veikėjai, užuot dirbę tiesio
ginį laisvinimo darbą, savo jėgas 
eikvoja tarpusavio ginčams ir ko
voms. 

Ateitininkai ir skautai, kaip 
ideologinės organizacijos, nėra įsi
kūrusios politiniam darbui, nors. 

reikalui iškilus, noriai talkinin
kauja laisvinimo darbuose: daly
vaudami demonstracijose, rašy
d a m i l a i š k u s p o l i t i n i a m s 
kaliniams Sovietų Sąjungoje, taip 
pat kongresmanams ir senato
riams. 0 kaip PLJS, gavusi savo 
mandatą iš jaunimo kongresų, 
ypač iš paskutiniojo, įvykusio 
1979 m. Europoje? Šios organi
zacijos užsimojimai yra dideli. Ta
čiau atsižvelgiant į tai, kad jos šta
bas yra mažas, darbas paremtas 
laisvanoriškumo principu ir jam 
jėgos skiriamos tik atliekamu nuo 
tiesioginių įsipareigojimų laiku, 
todėl ir sunku išvystyti rimtą veik
lą. 

Nors jaunimo kongresuose su
redaguojama svarbių nutarimų, 
kurie paskelbiami spaudoje, bet ne 
visur yra žmonių, kurie tuos nu
tarimus vykdytų. Tiksliau pa
sakius, viskas priklauso nuo vieti
nės individualios iniciatyvos. Kai 
kuriose kolonijose veikla yra 
patenkinama, kitur, nors ir žmo
nėmis gausiose kolonijose, yra pa
kankamai jėgų, bet neatsiranda, 
kas tas jėgas išjudintų. Taigi tų 
vietų jaunimas yra lyg miegantis 
milžinas, kuris laukia, kad kas 
nors jį pažadintų. 

Ar PLJS, apimanti jaunimą 
tarp 16-30 metų, negalėtų daugiau 
dėmesio kreipti į politinę veiklą? 
Argi viešosios opinijos sudary
mas tarptautinėje sferoje nėra vie
nas iš svarbiųjų mūsų uždavinių? 
Tad reiktų kiekvienoje kolonijoje 
surasti keletą aktyvesnių jaunuo
lių, kurie norėtų ir sugebėtų judin
ti tokią organizacinę veiklą. Pra
ėjusiais metais lapkri6o mėn. 
14-15 d. Lietuvių jaunimo tarybos 
suvažiavime Clevelande buvo 
pasisakyta, kad tarybos narių pa
reiga — pasistengti veiklą pagy
vinti ten, kur ji nėra patenki
namai išvystyta. Atėjo pagaliau 
laikas iš etninės izoliacijos išeiti į 
platesnį veiklos lauką, nes tam tu
rime reikalingų kvalifikacijų. 

Rita Bureikaitė 

Stipendija 
lituanistikai 

studijuoti 
Muziko Broniaus Jonušo našlė 

Emilija Jonušienė savo vyro atmi
nimui įsteigė kasmetinę Broniaus 
Jonušo stipendiją. Stipendija duo
dama studentui-ei, kuris-ri šalia 
savo tiesioginių studijų studijuoja 
ir lituanistinius mokslus. Iš kan
didato pageidaujama, kad jis ar ji 
būtų aktyvūs lietuviškų jaunimo 
organizacijose ir veiklūs lietuviš
koje dirvoje. 

Stipendijos dydis — 1000 dole
rių. 

Kandidatus stipendijai gali siū
lyti kiekviena lietuviškoji jauni
mo organizacija iš bet kurio kon
tinento, įvairūs kiti sambūriai ar 
vienetai. Siūlymai — rekomen
dacijos priimamos iki 1982 m. bir
želio 15 d. Stipendijai kandidatą 
parinks sudaryta teisėjų komisija. 
Kandidatus siūlyti šiuo adresu: 

Lietuvių studentų veikla vis ri
tasi tolyn, ir lietuviai University 
of Illinois - Champaign - Urbano
je taip pat neatsilieka. Šio semest
ro Baltų studentų sąjungos valdy
ba (prezidentės Laima Sidrytė ir 
Ingrida Vitrungs (latvė), iždinin
kas Arvydas Povilaitis ir sekreto
rė Lina Vieraitytė) sunkiai dirba 
su savo lietuvių, latvių ir estų jau
nimo grupe, puoselėdami savo 
pabaltiškąją kultūrą ir idėjas. 
Susirinkimai vyksta kas antrą 
savaitę. Būna smagu kartu susiei
ti su savo amžiaus jaunimu, ypač 
su pabaltiečiais, nes mus visus 
kažkas bendro jungia. Mūsų veik
la susideda iš kultūrinės veiklos ir 
taip pat iš noro pabendrauti. 

Vasario 16 d. turėjome progos 
pamatyti ir pasiklausyti ypatingo 
muzik in io t a l en to Vlad imir 
Ashkenzazy, o taip pat universi
teto "Ulini Union" turėjome savo 
kioską Lietuvos nepriklausomy
bės dienos paminėjimo proga. Ten 
išstatėme Lietuvos žemėlapį, vė
liavą, informacines knygeles ir kt. 
Taip pat universiteto laikraštyje 
"Daily Ilini" buvo Laimos Sidry-
tės ir Jurio Germano parašytas 
laiškas apie Lietuvos dabartinę 
padėtį. 

Vasario mėnesio pabaigoje dvi 
dienas vyko tarptautinis festiva
lis, kuriame ir Baltų studentų 
sąjunga turėjo parodėlę. Du stalai 
buvo pilni lietuviškų ir latviškų 
juostų, drožinėtų dėžučių, vėliavų, 
tautiškai apsirengusių lietuviškų 
lėlių, lietuviškų knygų ir pan . Gir
dėjosi lietuviška, latviška ir estiš
ka muzika. Rodėme skaidres iš 
Lietuvos. Visi labai domėjosi 

Emilija Jonušienė, 
9927 Deronshine, 
Omaha, NE 68114. 
Šių metų stipendija bus jau 

penktoji. Ankstesnes jau laimėjo 
Robertas Saldys iš Brazilijos, 
Marytė Bizinkauskaitė i š Bos
tono, Vilius Dundzila iš Chicagos 
ir Teresė Gaidelytė iš Omahos. 

pabaltiečių kultūra ir stebėjosi mū
sų pačių viso to žinojimu. Visą 
savaitgalį universitete vyko prog
ramos, kuriose Baltų studentų 
sąjunga taipgi dalyvavo. Trys lie
tuviai ir trys latviai išdidžiai apsi
rengė savo tautiniais kostiumais 
pasirodymui kostiumų parodoje. 
Baltų tradicijos bei papročiai bu
vo paaiškinti, kol šitie asmenys 
pavaikščiojo ir pašoko scenoje. 
Gyvesni šokiai buvo atlikti dviejų 
šokių grupių, kurios atvyko iš 
Chicagos. Dzalmieš, latvių grupė, 
ir lietuvių Vytis gražiai ir links
mai supažindino žiūrovus su pa
baltiečių šokiais. 

Balandžio mėnesį bus išleista 
universiteo "Mom's Day" proga 
virimo knyga, kurioje bus kugelio 
receptas ir latviškų ir estiškų val
gių receptai. Tad visi galės mūsų 
skaniais ir įdomiais valgiais la
biau pasidomėti! 

Bet Baltų studentų sąjunga turi 
laiko ir pajuokauti, ir smagiai lai
ką praleisti. Kovo 11d. devyni mū
sų organizacijos nariai ir du lat
viai svečiai iš Chicagos išvažiuoja 

T a r p t a u t i n i a m e festivalyje 
Univ . of I l l inois — Urbano je 
Vyt ies šokėja i fl irtuoja. 

N u o t r a u k a Kar l io Ulmanio . 

ASS Chicagos skyr iaus „Blynų ba l iu j e" Korp! Vyt is 
Juozas Kapačinskas ir Kęstut is Ži l ionis k e p a ir r a g a u j a b lynus 
Stebi kandidatės I rena J a su l a i t y t ė ir R a s a Mi l iauska i tė . 

Nuot r . Algio K o r z o n o 

Vyt ies šokėja i pas i rodo Univ. of Illinois — Urbanoje tarptauti
n i ame festivalyje v a s a r i o pabaigoje. 

Nuotrauka Karlio Ulmanio. 
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Studentų 
kalendorius 
Chicagoje 

Kovo 2 1 d . Grandies tautinių šo
kių grupės koncertas Jaunimo 
centre, 3 v.p.p. 

Balandžio 8, 9 d. — Velykinės 
rekolekcijos, rengiamos Akademi
nio skautų sąjūdžio Jaunimo cent
re. 

Balandžio 10 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio velykinės šv. Mi
šios Jaunimo centre. 

Balandžio 11 d. — Velykiniai 
šokiai, rengiami studentų atei
tininkų Jaunimo centre. 

„Ateities" 
jaunimo 

konkursas 
„Ateities" skelbiami kasme

tiniai konkursai jaunimui yra tapę 
svarbiu akstinu, skatinančiu įvai
riopą jaunimo kūrybą. Kasmet 
gausėja premijuojamų autorių 
skaičius, didėja premijų suma, 
gerėja ir kūrinių kokybė. 1976 m. 
buvo apdovanoti 24 jaunuoliai 650 
dol. vertės bendra premijų suma. 
Gi pemai jau 1820 dol. suma buvo 
padal in ta t a rp 39 premijų 
laimėtojų. 

„Ateities" redakcija paskelbė 
naują konkursą, kuris apima visą 
eilę sričių: 1. beletristiką (novelę, 
apysaką, apsakymą ir pan.), 2. 
poeziją, 3. straipsnį-rašinį, 4. veik
los aprašymą, 5. veiklos fotogra
fiją, 6. meno fotografiją ir 7. iliust
raciją. 

Redakcija vertins visus 1981 m. 
rugpjūčio 2 d. — 1982 m. rugpjūčio 
1 d. laikotarpyje „Ateičiai" atsiųs
tus kūrinius, kurie nebuvo iš
spausdinti periodinėje spaudoje. 
Moksleiviams (iki 19 m. amžiaus 
jaunimui) ir vyresniajam jau
nimui (19-30 m. amžiaus) premi
jos skiriamos atskirai. 

Kūriniai siunčiami „Ateities" re
dakcijai: ATEITIS, c.o. K. Trima
kas, 850 Des Plaines Avenue, Apt. 
409, Forest Park, IL 60130 USA. 

Premijos bus įteiktos „Ateities" 
vakare, š.m. spalio 16 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. 

Pabaltiečių 
jaunimo 

kongresas 
Kadaise Latvių. Lietuvių ir Es

tų jaunimo sąjungoms susirinkus, 
buvo nutarta, kad pabaltiečių tar
pe trūksta tarpusavio pažinčių ir 
bendravimo. 1981 m. lapkričio 
mėn. įvyko pirmas pabaltiečių po
sėdis, kuriame buvo diskutuota 
galimybė suruošti Pabaltiečių jau
nimo kongresą. Posėdyje buvo nu
tarta, kad kongresas įvyks šią va
sarą. 

Tarp lapkričio ir vasario mėn. 
formavosi planai šiam kongresui. 
Buvo parinkta data — nuo rugpjū
čio 19 iki 22 d., ir vieta — Estų 
skautų stovyklavietė, Long 
Island, NY. Šiuo kongresu pabal-
tiečiai nori daug ką pasiekti. Pir
miausia norima, kad išsivystytų 
draugystė tarp visų trijų tautų. 
Taip pat norima, kad atskiros Jau-
nomo sąjungų organizacijos pasi
dalintų mintimis ir idėjomis apie 
savo pasiekimus ir ateities pla
nus. Kartu pageidaujama, kad vi
sos trys tautos geriau pažintų vie
ni kitų kraštus ir jų situacijas. Bus 
diskutuojama kalbos ir vedybų 
problemos. 

Rengimo komitetas tikisi, kad 
mažiausiai šimtas studentų vis 
dėlto susirinks. Stovyklos patal
pose yra daug vietos nameliuose, 
bet bus galima pasistatyti ir pala
pines. 

Nutarta, kad stovyklautojai bus 
priimti tik nuo 18 metų todėl, kad 
stovyklos darbotvarkė bus pritai
kyta daugiausia studentams, šiuo 
metu yra kviečiami paskaitinin
kai. Paskaitininkų tarpe bus žino
mi latvių, lietuvių ir estų moks
lininkai, veikėjai ir disidentai ir 
taip pat Amerikos valdžios parei
gūnai. Visos paskaitos bus skai
tomos anglų kalba, suprantama 
visam susirinkusiam jaunimui. 

Kadangi yra dar daug laiko, 
smulkesnės informacijos bus skel
biamos vėliau. Informacijos ir 
registracijos klausimais visi kvie
čiami susisiekti su Vidmantu Ruk-
šiu, kuris yra JAV lietuvių jauni
mo sąjungos skyrių ryšininkas. Jo 
adresas: 305 Arch St., Delran, N.J. 
08075. Telefonu: 609-461—3482. 

Au&ra Gečytė 

l Daytoną, Floridą saule pasi
deginti per pavasario atostogas. 

Baltų studentų sąjungos nariai 
didžiuojasi savo kultūra bei veik
la, ir amerikiečiams parodydami, 
kad tai yra didelė ir svarbi jų gy
venimo dalis. Lina Viemitytė 

Akademikių skaučių 
draugovėje, Chicagoj 
Kandidatuo j ame 
Rudens laikotarpyje, studentai 

pradeda naujus studijų metus. Tuo 
pačiu laiku, Akademinis skautų 
sąjūdis pradeda savo veiklą. Su
traukiant naujas kandidates, ASD 
tradicinė kavutė buvo suruošta 
1981 m. spalio mėnesį pas ASD ko
respondentę t.n. Rūtą Traškaitę. 
Dalyvavo Irena Jasulaitytė, Dai
nė Kerelytė, Rasa Miliauskaitė, Ri
ta Normantaitė, Vida Seibutytė. 
Vilija Traškaitė, Vida Vizgirdai
tė, Alė Zalatoriūtė, Snieguolė Zala
toriūtė ir jų globėja — Asta Rama
nauskaitė. Bendras tikslas šios 
sueigos buvo noras susipažinti su 
Akademikių skaučių draugovės 
veikla. Fil. Ramutė Bartuškienė 
skaitė labai įdomią paskaitą, api
būdinusią ASD veiklą. Po rimto
sios dalies kandidatės ir tikrosios 
narės pasivaišino kavute. 

Iki šiol, kandidatavimo prog
rama turėjo rimtąją ir smagiąją 
pusę Kas mėnesį kandidatės daly
vavo sueigose, kuriose filisteriai 
skaitė paskaitas: vienoje — fil. Ri
mas Dirvoni8, antroje — fil. To
mas Remeikis, ir trečioje — fil. Vir
ginija Remienė. Kalbėjo apie 
lietuvių spaudą, lietuvių organi
zacijas ir ASS sudėtį. 

Smagioje dalyje buvo kandida
čių ir junjorų "initations" pas t.n. 
Indrę Zadeikytę, Kalėdų šokiai, 
slidinėjimo stovykla, sausainių 
balius pas t.n. Loretą Grišmanau-
kaitę, blynų balius ir Kaziuko mu
gė, kurios tema buvo Akademikų 
slidinėjimo slėnis! Šių metų veikla 
buvo labai smagi, o dabar mes lau
kiame vasaros studijų dienų ir 
ateinančios ASS šventės. 

Vilija Traškaitė 

i 
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Brocktono miesto burmistras David E. Crosby dalyvaujant organizacijų atstovams, pasirašo Vasario 16-tosios pro
klamaciją. Iš kairės: Brocktono Lietuvių Tarybos pirmi ninkas Romualdas Bielkevičius, Elzbieta Ribokienė, Juli
ja Šaulienė, Irena Lewis, Ona Eikiniene ir miesto viešųjų darbų viršininkas Frank M. Wallen. Sėdi burmistras D. 
E. Crosby. Nuotr. S. A. Bauman 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS 
Brocktono ir apylinkės lietu

viai 64-ją Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo šventę minėjo 
vasario mėnesį keliose vietose, 
dviejų savaičių bėgyje. 

tais išaustu kaklaraiščiu. Visi lie
tuviai sugiedojo „Ilgiausiu mėty" 
ir gausiais pilajimais išreiškė pa
dėką. 

Šis, čia gimęs, kelintos kartos 
lietuvis Fr. "VVallen, jau keleri 
metai lietuvišku valgių vaišes su-1 

žia veikla. Paskaita buvo įdomi, 
aktuali. Ilgais plojimais prelegen
tui padėkota. 

Rezoliucijos buvo atspausdin-

LAIŠKAI DRAUGUI 
KEKEIKIA BIJOTIS TIESOS 

Kaip žinome, neaiškios kilmės 
kaltinimai iškeliami prieš gerus 
lietuvius. Tuo tarpu tenkinamasi 
tiktai JAV-ėse gyvenančiais- Nie
kas negali tvirtinti,kad „raganų 
meškeriojimas" nebus išplėstas ir 
į kitas valstybes. MŪSŲ tautiečiai 
kaltinami tariamai nusikaltusieji 
prieš žydų tautybės asmenis tuo 
laiku, kai Lietuva buvo Vokieti
jos karinių jėgų okupuota, Hit-
terio valdymo laikotarpiu antro 
pasaulinio karo metu. 

Iš dalies talkinant Sovietų Są
jungai, JAV Teisingumo dept. 
gauna labai abejotinos vertės kal
tinimų, kurių atmetimas ar pa
neigimas reikalauja nepaprastai 
daug sveikatos, pinigu, energijos 
paliestiesiems. Taip užsipultų mū
sų tautiečių negalima palikti vie
nų kautynėms su didžiosiomis jė
gomis, prisidengusiomis juodomis, 
šviesiai mėlynomis ar raudonomis 
skraistėmis. Jų atstūmimui (su
naikinti neįstengsime) reikia ir 
kitų lietuvių talkos. Neleistina už
pultuosius palikti užkapojimams. 

Gal vėliausiai pasirinkta nai
kinimui yra dail. Jurgis Juodis, 
visiems lietuviams gerai žinomas 
savo patriotinių ir istorinių pa
veikslų įspūdinga kūryba, atsklei-

kaip gerą lietuvį, prašomi atsi-, 
liepti ir duoti savo pavardę ar pa
liudymą dail. Juodžio advokatei 
adresu: Nijolė Grybauskas.Attor-
ney and C. at Law, 3631 Fifth 
Ave. North, St. Petersburg, Flo
rida 33713. Jei kas galėtų paau
koti dolerį tos bylos gynimui — 
ir^1 siusti tuo pat adresu. Padė
kime, jei tik įmanoma. Niekas ne
žino, kur, kaip ir kada mus gali 
užklupti nelaimės. Juk esame ge
ra ir net svetimiesiems pagelbstin-
ti tauta. Alg. Gustaitis 

CAST-A-WAYS 
RESALE CONSIGNMENT SHOP 

Buy or Conduct House-Estate Sales 
3259 Harlem, Bervvyn, Illinois 

TEL. — 949-7557 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

tos minėjimo programose, kurias j d ž i a n č i a i r Sovietų Rusijos dalį 
persiskaitė auditorija ir jas mine- j n u s i k a l t i m ų Hetuvių tautai. Tokį 
jimo vadovas pasiūlės auditorijai a s m e n į k a i t i k s v a r b u s u n i e k i n . 

Auditorija gau- : tį &ihaįd g a l i m u s ^ s e k ė j u s > 
šiais plojimais priėmė. Rengėjai j 

miesto pareigūnus, savo ir :kitų 
skyrių įvairių tautybių tarnauto
jus su Lietuva ir lietuviais. Tikras 

Šventes didieji aspektai buvo: , i . v. T, ,'. , 
T. . . . , • ; , . ^ . .. I ambasadorius cia Brocktone! 
Vasario 11 d. Kelių oganizacijų 

v. ,. i jas išsiuntinės šio krašto prezi-| 
ruošia (City Hali), supažindina | ^ ^ v a l s t y b ė s sekretoriui, kon 

Kas pažinojo J- Juodį Lietuvoje 

atstovai dalyvavo miesto burmist 
ro David E. Crosbv Vasario 16 

Vasario 21 d. —pagrindinis 
Vasario 16-sios minėjimas. Brick-

-šios proklamacijos, skelbiančios! t o n ° V ****** lietuviams bu-
„Lietuvių dieną" Brocktone,pasi-!v0 .dz-iaugsmo padėkos ryžto ir 
rašyme: miesto viešųjų darbų vir- j susimąstymo švente. 10 yal. J y . 
šininkas Frank M. VVallen (Va-1 K*™»«o «« . par. bažnyčioje 
lungevičius), Alto Brocktono sky- i uniformuoti parapines mokyklos 
riaus pirm. Romualdas Kelkevi- " « * " ? ? ^faSmf,}aAe K"ebo" 

D ir T^* •-! i T no atvedančio vėliavų eisenos, 
cius, Balro, lietuviškosios mokyk-1__ ., . " ,. . * 
i •• „ u v *„i \<i Uniformuoti saunai, Moterų sa
los, parapijos choro, Katal. Mo- !. ' . . . , , 
^ T-i . A/r T 'jungos moterys tautiniais drabu-
terų s-gos lo k>r>. ir Martyno Tan- t. . . i . . , >, 
., - i i mm - .,,,..; ziais pasipuošusios ir mokyklos 
'.<aus saulių xp. Moterys tauti-1 „ . ., i i ~. - . y . '„Gintarei niais drabužiais pasipuošusios. 

Visų nuotaika šventiška Burmist
ro ir darbų viršininko nuoširdu
mas visus dalyvaujančius sujun
gė į bendrą džiaugsmą. Padėkai 
burmistrui D. Crosby buvo įteik
ta dekoratyvinė juosta, kurios raš
to bei spalvų derinys audėjos, jo
je įaustas: „Lietuvos keliai ir že
mė krauju šimtmečiais aplaisty
ta, tačiau laukai žaliuoja, padan
gėje auksinės žvaigždės tebešvie
čia. Tikime, kad Lietuvos saulė 
tas rytas artėja". Burmistras šia \ Po pamaldų, sugiedojus Lietuvos 
dekoratyvine juostele gėrėjosi ir | himną ir „Marija, Marija", mo-
džiaugėsi jos turiniu. 

Vasario 14 d., sekmadienį, po 
10 vai. lietuviškųjų pamaldų Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, papuoš
tais automobiliais Lietuvos tri
spalvėmis ir JAV vėliavėlėmis, 
vykome į miesto centrą, ,,Legion 
Parkway" aikštę, tai savaitei pa 

gresmanams, senatoriams, amba
sadoriams, Jungtinėms Tautoms, 
spaudai 

Pertrauka, kurios metu, pagal 
laisvą aukotojo apsisprendimą, 
buvo renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 

Meninėje dalyje jaunimo an
samblio „Sūkurio" mažieji ir vi
duriniosios grupės šokėjai, veda
mi Vytauto Bruzgio, pašoko 5 
šokius, palydint Marytei Crowley 
pianinu ir akordeonais — Mary
tei Carleton su Brian Pierse.* Sv. 
Kazimiero parap. choras, veda
mas Ikomp. Juliaus Gaidelio, pa
dainavo keturias patriotines dai
nas ir choristė —sdlistė Marytė 
Bizinkauskaitė, akomp. James 
Hay, padainavo „Ten kur Nemu
nas banguoja" —A. Kačanaus-
ko ir „Žvaigždutė" —B. Dva
riono. Choras padainavo „Iš vi
sų kraštų"— S. Gailevičiaus, „Iš 
kasiau šulinėlį" —J. Švedo, 
„Laisvės dainą" —J. Žilevičiaus 
ir „Lietuviais esame mes gimę" 

—S. Šimkaus. Pabaigai choras ir 
visi dalyviai sugiedojo „Marija, 
Marija". 

Vėliavas išnešus, R. Bielkevi-
kintai išlydėjo vėliavas ir auto-1 čius, visiems padėkojęs, pakvie-

iai" sunešė prie alto
riaus JAV, Lietuvos, bažnytines 
ir organizacijų vėliavas. Gražu 
ir iškilminga. Kelių generacijų 
lietuviai ir jų bičiuliai už Lietu
vą Altos užprašytose, klebono 
kun Petro Šakalio atnašaujamo

je Mišiose meldėsi už Lietuvą.Gho-
ras, vedamas ikomp. J. Gaidelio, 
gražiai giedojo, klebono šiai 
šventei sutelktu minčių pamoks
las besimeldžiančius kėlė į Lietu
vą. 

mobiliais, išpuoštais trispalvė
mis ir JAV vėliavėlėmis, vyko į 
miesto centrą — Mindaugo aikš
tę savaitei iškeltos Lietuvos vėlia
vos nuleidimo iškilmėms. Šv. Ka
zimiero parap. mokyklos mokinių 

'! orkestras, vedamas mokytojos ses. 

vadintą „Mindaugo gatve", — 
Lietuvos vėliavos iškėlimo iški'l-
mėms, kurioms vadovavo miesto 
viešųjų darbų virš. Frank VVallen. 
Lietuvos himną giedant, saulės 
spinduliais nužerta mūsų trispal
vė pakilo aukštai laisvai plevė
suoti praeiviams skelbdama, kad 
Lietuva sulauks antrosios Vasa
rio 16-sios. 

Vasario 17 d., 12 vai. miesto 
rotušėje, 3-čiame aukšte, Frank 
VVallen suruošė lietuviškų valgių 
vaišes miesto aukštiesiems parei
gūnams, savo ir kitų skyrių tar
nautojams bei Brocktono lietu
viams. Stalai apdengti geltonos, 
žalios, raudonos spalvos staltie
sėmis, ant jų gražiai išdėstyta 
šilti, šalti, lietuvišku būdu pa
puošti valgiai, kepiniai, kava ir 
bea-tKoholiniai gėrimai. Svečiai 
papuošti trispalviais kaspinėliais. 
Kleb. kun. Petras Šakalys sukal
bėjo maldą. Prasidėjo vaišės, ku
rioms įpusėjus Alto pirm. Romu
aldas Bielkevičius gražiai padė
kojo Fr VVallen už vaišes ir įtei
kė knygą „Opposition to Soviet 
Oecupation in Lithuania, 1945-
-1980". E. Ribokienė jo kaklą pa
puošė liet. liaudies meno raš-

Berhman-Šaka'lytės. Mindaugo 
aišktėje išsirikiavusią vėliavų ei
seną atlydėjo prie plevėsuojančios 
Lietuvos vėliavos. 

Po trumpo Altcs pirm. R. Biel-
kevičiaus žodžio, Lietuvos himną 
giedant, Fr.VVallen pamažu nu
leido Lietuvos vėliavą. 

tė vaišintis. Moterų sąj. 15 kp. 
narių, vadovaujant O Eifcinie-
nei su talka, paruoštos vaišės 
svečius gražiai pasotino. 

E. Ribokienė 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL. — 847-7564 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

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 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Chrysler LeBaron Medallion 
Z-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WILL LTKE US" 

4030 Archer — VI 7-1515 

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 UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

VVAGNER and SONS i 
• 

TYPEWRITERS AND ; 
ADDING MACHINES \ 

m 

Nuomoja, Parduoda, Taiso • 
• 

Virš 50 metų patikimas jums • 
patarnavimas. ; 

5610 So. Pulaski Rd., Chicago : 
Phone — 581-4111 • 

^l!fl!lll!llilllllil!lllllllllllil!lllllllliliilllllllllllllIf|||||||||Hlilll||imilllll|ll|||||||||||>-

A. T V E R A S 1 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES E 

Pardavimas ir Taisymas = 
: 2646 Wes* 6Slh Street — TeL RE 7-1941 = 
'tlIHilIlIlIHIlIlIllflllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiuiflIlIlllltllillllliiiiiiiHiiiiiiiiiiiinillllllllllilh': 
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MARQUETTE BUILDER^ 
Mūsų specialybė statyba ir 

namų permodeliavimas 
Įrengiame 

Virtuves — Vonias — Poi ls io kambarius 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63rd Street 

Tel. 436-1900 arba 349-0612 
AL SASNAUSKAS 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

liiiimtiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiumiiiiii 
M. A. Š I M K U S 
1NCOMK '<\A.X Sl iRVlCK 

NOTA lt Z P U B U C 
4239 S. Maplevvood, lel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Bkvletinial, pildomi 
PlLJETiBES PRAŠYMAI Ir 

Kitokie blankai. 
uui.-mrniinnniunniiiujin^uiumuttit: 

illllllllllllllllllllllllliillllllflllllllllliiiiiiu 

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 S t , tel. 776-1486 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlllUlUlllllt 

illiilliiiiiiiliiliiiililiiililllliiiiiilllliiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

4501 W. 69th St. Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiaminas 
lllllililIlIllIililIlIlilIlUUIllUUUlIlIlIlilHII 

V A L O M E 
KILIMUS Ui BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
v isų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SEBJftfMAS — 636-2960 • 

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

Telef. — WA 5-8063 

10% — 20<?5> — ;$«% pigiau mokėsit 
už u|xlriuiua nu., ugnies ir aumnio-
• iili<> pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th Street 

lelef. GA 4-8654 

3 vai. p.p. —akademija ir prog
rama parap. salėje. Šventės minė
jimą pradėjo Brocktono Altos pir-
min R. Bielkevičius trumpu žo
džiu. Vėliavų įnešimas, tvarko
mas Martyno Janfkaus šauliu kp. 
pirm. Petro Šau'lio. Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Invokaciją 
sukalbėjo kun. P. Šakalys. Lietu
vos nepirklausomybės aktą skai
tė Eligijus Sužiedėlis, kuris vado
vavo minėjimui. Sve?kino Frank 
Wallen ir Brocktono miesto bur
mistras David Crosby. Abiejų 
sveikinimai kupini nuoširdumo 
Lietuvai ir lietuviams gyvenan
tiems tėvynėje ir išeivijoje. 

Pagrindinis paskaitininkas buvo 
svečias inž. Vytautas Izbickas; te
ma: „Vasario .šešiolfktoji ir mū
sų uždaviniai laisvės besiekiant". 
Prelegentas angliškai ir lietuviš
kai susirinkusius pasveikino. Pasi
džiaugė Brocktono lietuviu gra-

1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO 

MASKVA/VILNIUS 

gegužės 5 $995.00 
gegužes 12 $1095.00 (su Ryga) 
gegužės 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio 16 $1135.00 
liepos 5 $1165.00 

liepos 19 $1135.00 
rugpiūčio 4 $1135.00 
rugpiučio 18 $1350.00 (su Ryga) 
rugsėjo 6 „. $1171.00 
rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.00 
spalio 6 $995.00 

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

TRANS-ATLANTIC TRAYE SERVICE, ING. 
393 W. Broadway, PX). Bax 116, South Boston, Mass. 02127 TeL 617—268-8764 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZIŪNAS. 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5SM6 
imill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i i l lf i i i isi i i i i i i i i i i 

E L E K T R O S 
1YE1MMA1 — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu ffreit&i, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
1514 S. Taiman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkį 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

B E A L E S T A T E 

63-aos ir Kildare apyl. 
Savininkas parduoda 6 kamb. bunga-
low. 1 Vz vonios, pilnas rūsys, pasto
gė (galima jreng. butą). Arti bažn., 
mokyklų, parkų, susisiekimo ir krau
tuvių. $51,500. 

Skambint 325-8928-29 
Savininkas parduoda 3-jų miegamų 

mūr. "raised ranch" namą. 1/2 vo
nios, centrinis oro vėsinimas, pilnas 
įrengtas rūsys. Naujas 2 maš. garažas. 
Apylinkėje 83-čios ir Kostner. Skam
bint vakarais ir savaitgaliais telef. 

5 8 1 - 4 7 8 5 

Skubiai parduodamas Marąuette Parko 
apyl. mūr. bungalo. 3 miegami. Ge
ram stovy. 2 maš. garažas. Galima 
tuoj užimti. Skambint PR 8-7856 

SAV. PARDUODA 3 butų mūr. namą, 
apylinkėj 66 ir Francisco 1 aukšte 7 k. 
butas, 2 aukšte 3 k. ir 4 k. butai 
(legalūs). Moder. prausyklos, kilimai, 
nauja šilima, alum. langai, pusiau 
įruoštas skiepas, 2 maš. garažas. Arti 
susisiekimo. $76,000. Tel. 434-8744. 

Savininkas parduoda \Yz aukšto med. 
namą. Pilnai atremontuotas. Paja
moms butas. Garažas. Priedai. Apyl. 
66-os ir Homan. $46,900. 

Skambint (angliškai) 476-1240 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tas, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St. — TeL 436-7878 

ninmrrTTTTTTTtmnM iiimiiiumifiiimiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
4tl!ilimill!imillllffll!l!llllll!MIIllllUIIMi 

VYRAI m MOTERYS 

REDCALINGI PARDAVĖJAI 
VYRAL MOTERYS, STUDENTAI 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. miegamas kamb. Galimybė 
naudotis virtuve. 63-čios ir Francisco 
apylinkėje. Skambint 925-5296. 

IŠNUOM. 6 kamb. apšild. butas Cicero-
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms, 
be vaikų ir be gyvuliukų. 250 dol. 
mėn. Skamb. 668-5678 arba 863-1594; 
vakarais 668-5676. 

ISNUOM. 4 kamb. butas vienam ar 
dviem suaugusiems. 4247 S. Artesian 
Avenue. TeL — 247-3838. 

PACKAGK KXPRESS AGENCY 
MARMA NOREIKJENft 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos greroa rūšies 

prekSs. Maistas iš Europos sandelių. 
2«08 \V. 6»th St.. Chicago 111. 6062* 

Tel. 925-2787 

ISNUOM. atremontuotas 3-jų kamb. 
butas 1-me aukšte, vienam asmeniui. 
Šaldytuvas ir pečius. 44-os ir Rock-
well apylinkėje. Skambint 257-5078 

ISNUOM. miegamas kamb. antrame 
aukšte. Galimybė naudotis virtuve. 
70-tos ir Artesian apylinkėje. 

Skambint GR 6-4973 

ISNUOM. 5 kamb. butas (2 miegami) 
2-me aukšte, Manąuette Parke. Suau
gusiems. Apšildymas ir karštas van
duo. Skambint iki 12 vai. d. arba po 
7 vai. vak. td. 776-9180. 

IEŠKO NUOMOTI 

Remkite tuos biznierius, ko

ne skelbiasi dien "Drauge" 

DĖMESIO ! Geriausia vaizbinė proga! 
Ieškomas butukas, kambaris, netgi 
beismentas, tinkamas paveikslų paro
doms ir dailininko dirbtuvei. Gali pat
sai įsiruošti. Dėl kainos ir kitko — su
sitarsim. Skambinkit nuo 6 iki 10 vai. 
vak. VTTUL tel. 776-8247. 

iiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiimuuimitiit 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

KJHIIIUltUllUHtlIlIIIIUIIIIIIIlKHIUIIIIIII 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
VASARIO 16-TOJI 

Kiėkvieneriais metais Philadel-
phijos ir apylinkių lietuviai pla
čiai pamini Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį —Va
sario 16-tąja, Šiais metais minė
jimas buvo pradėtas vasario 21 
d. Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje iškilmingomis pamaldo-

Tifcis. 
Po pietų Lietuvių namuose vy-

-ko akademija. Įžengus į salę, ma
lonu {spūdį darė skoningai Ge-

~mos 'Kreivėnaitės dekoruota sce-
-na: šonuose gyvų gėlių pintinės, 
o fone reikiamame aukštyje Vy
tis, kiek žemiau skaičiai „11-16", 
o dar žemiau „1918-1982" 5b-

- miose dailiomis raidėmis lietu
viškai k angliškai Tautos him-
fto žodžiai: „Tegu meilė Lietuvos 

_dega mūsų širdyse". Tai buvo 
. l yg gražus įvadas į sukakties mi-
, nė j imą. 

LSSSJ „Vilties" chorui, diriguoja-
-mam Vytauto Matonio, sugiedo
jus JAV-bių himną, kun. dr. Ber-

' nardąs Šimkus, Šv. Jurgio parapi
jos klebonas, sukalbėjo ilgoką 
patriotinę invokaciją, prašyda
mas Aukščiausiąjį Lietuvai gali
mai greičiau grąžinti laisvę. Po 
to dalyvių širdis giliai palietė 
choro giedamos Putino-Mykolai-

-čio „Maldos" (muz. A. Vana-
-^jaičio) žodžiai. 

j Gabrielius Mironas, Philadel-
phijos LB-nės pirm., nuoširdžiai 
pasveikinęs susirinkusius, supa-

'žmdino su Philadelphijos mero at-
* Stovu Eduard Plocha ir išreiškė 
"gilią užuojautą 'kenčiančiai len-
*$ų tautai. Plocha, padėkojęs lie-

kiu pagerinime laiko LB ir Al-
tos bendrą rūpinimąsi atremon
tuoti Lietuvos pasiuntinybės rū

tinius laimėjimus išeivijoj, sve- mus VVashingtone. 
čias pabrėžė, kad, sušlubavus! Norisi pridėti, kad paskaita bu-
detented, spaudoje pasirodo vis vo gerai .paruošta, gražiai per-
daugiau straipsnių, analizuojan-; duota ir klausytojų priimta su 
čiu sovietų imperijos dabartinę reikiamu dėmesiu 
padėtį. Prelegentas ilgokai apsisto- Vinco Krėvės lituanistinės mo
jo prie Solženicino ir Tabott kyklos choras, vadovaujamas Bi-
straipsnių nagrinėjimo. Pirmojo I rutės Šnipaitės, padainavo tris 
samprotavimai pasirodė pran- \ jaunučių balsui pritaikytas dai-
cūzų spaudoje, o antrojo — žur- n a $ - Ta i buvo bene pirmas cho 

mą ruošė Lietuvos vyčių 50-<ji, 
neseniai vėl atgijusi kuopa. 

TRUMPAI 
Šio mėnesio, kuopos biuletenyje 

rašoma apie palaimintąjį Myko
lą iš Giedraičių. Biuletenio "Rak

tas" redaktorius ir leidėjas yra J. 
Kisielius. 

Kovo 14 d. buvo mėnesi
nis kuopos susirinkimas, tuoj po 
10:30 pamaldų, parapijos salėje. 

Albina Lipčienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 20 d. 

nale „Time" šiais metais. Pasak 
paskaitininko, Solženicinas, daug 

ro pasirodymas, susilaukęs ilgų 
aplodismentų, diriguojant B. Šni-

iškentėjęs savo tėvynėje ir gerai Į paitei. 
pažįstąs komunistinę sistemą, tei
gia, kad Sovietų Sąjunga išgyve
na didelį socioekonominį bank
rotą. Žmones, užgniaužus jų 
įgimtų polinkių pasireiškimą ir 
prieš pastačius prievartavimą, 
vergišką pataikavimą, fanatizmą, 
melą, yra demoralizuoti. Komu
nistinė sistema neįstengia jų ap
rūpinti kasdieninio naudojimo 

„Vakasrinės" šokėjai, vad. Auš
ros Bagdonavičiūtės ir Kazio Raz-
gaičio, pasirodė su šustu ir ket
virtainiu. Žiūrovų dėmesį ypač 
patraukė mergaičių nuometai,ku-
rie tautinių šokių aprangoje retai 
pasitaiko. Pabaigoje visi sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Akademija, prasidėjusi punk
tualiai (tai gal pirmą kartą m ū -

reikmenimis. Tačiau dėl to va l - Į S ų kolonijoj), .užtrukusi dvi va
džia nesuka perdaug galvos, nes į landas, gražiai tvarkant Virgui 
žmonės, būdami paskendę irūpes-1 Volertui, JAV LJS-gos pirm., ir 
čiuose dėl geresnio duonos kąs- j Gintarei Gečytei, medicinos stu-
nio, nebeturi laiko ga'lvoti apieidentei , praėjo sklandžiai ir ne-
politiką. Siekiantieji ko nors ge
resnio —yra 'brutaliai baudžia
mi. Naujoji 'buržuazija, nors ir 
nebetikėdama į 'komunistines 
idėjas, režimui yra lojali. Vaka
rų pasaulis, ypač laisvoji Euro
pos dalis, išgyvena dvasinį nuo
smukį, neapdairi, paskendusi ma
terializme. Solženicino tvirtini
m u Sov. Sąjunga savo hege
moniją plės ir toliau, gardžiuo-
damasi pralietu žmonių krauju. 

„Time" korespondentas sutin
ka su Solženicinu, ikad komuniz
mas dar yra pavojingas visam 

tačiau jis 
artinsi 

laisvajam pasauliui, tuviams už dalyvavimą pamaldo 
se Šv. Petro ir Povilo katedroje, į galvoja, jog ši sistema 
Philadelphijoj, tlenkų solidarumo j prie subyrėjimo. 

"Sienos metu, palygino Lietuvos! Liesdamas savuosius reikalus, 
bei Lenkijos nuoskaudas ir per- į dr. Butkus pabrėžė^cad prie suk-
skaitė mero W. Green proklama- į tų sovietų kėslų atskleidimo daug 
ciją. Atsiųstą Pennsylvanijos gu- j prisidėjo Amerikos lietuviai, o 
bernatoriaus Diek Thomberg | Vpa5 paskutiniame dešimtmety-
proklamaciją perskaitė Gintarė | j e JAV LB-ės Visuomeninių rei-
GečyJė. ; kalų taryba Philadelphijoj. Kons-

Pirmą kalbėtoją Steven Richl, tatavo, 'kad Lietuvių Bendruome-
CBS televizijos stoties pareigūną,j n ė , šiemet švęsdama savo trys-
pristatė Rima Mironienė, tarp ki-! dešimties metų veiklos sukaktį, 
tų dalykų pažymėdama, kad jis la-. v r a pįlnai subrendrosi ir užtar-
bai daug pasidarbavo sukant Si-' nautai lygiuojasi Amerikos lietu-
mo Kudirkos filmą. Richl, vokie- j v ių veiksnių tarpe. Apeliavo į Vi-

"aų kilmės,geras lietuvių draugas, | suomeninių reikalų vadovus, pra-
priminęs tragiškas S. Kudirkos šydamas, kad nieko nelaukiant 

nuo laivo aplinkybes, iš naujo būtų siekiama itarpveiks-
ninių susitarimų, užmirštant pra
eityje buvusius nesusipratimus ar 

bėgimo 
Siek užgriebęs rezistenciją prieš 
okupantus Lietuvoje, i'lgiau sus-

nuobodžiai, nes programa buvo 
gerai išbalansuota. Scenoje su 
mažomis išimtimis reiškėsi vidu
rinioji, bestudijuojanti ir mokyk
linė karta. Įtarpiuose pranešėjai 
darė taiklias reklamas, apeliuo-j 
darni į susirinkusius galimai dau
giau aukoti. Pernai laisvinimo rei" 
reikalams buvo surinkta per 
2,800 dol. Galimas dalykas, kad 
šiais metais tam pačiam tiks
lui bus suaukota daugiau. Į aka
demiją, esant gražiam orui, atsi
lankė par 300 žmonių. Mūsų ko
lonijos mastu tai didelis skaičius. 

Bronius Vaikaitis 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
New Haven, Conn. 
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 

Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje kovo 7 d. Šv. Mišiomis buvo 

| pradėtas Šv. Kazimiero minėjimas. 
Choras giedojo Mišias su gi iori
ja "Šv. Kazimiero giesmę", 
"Kaip grįžtančius paukščius" ir 
"Garbė Tau". 

Pamokslą apie šventąjį, lietu
viškai, pasakė klebonas kun. Ka-|i 
ralis. Auką nešė M. ir F. Skabei-į 
kiai, svečiai iš New Yorko. Bend-! 
rą Šv. Komuniją su vynu pri- į 
ėmė vyčiai ir kt. 

Po pamaldų, beveik visi susi-| 

tojo OVli dabartinių Sovietų Są-! net asmeninius įžeidimus. „Nuo- j rink<> salėn bendriems pusryčiams. 
jungos problemų, vedančių į im
perijos žlugimą, gvildenimo. 
. .Tautinių šokių grupė „Aušri
nė", vadovaujama Eimučio Ra-
džiaus, pašoko landytinį ir au
dėjėlę. Gražūs drabužiai, malo
nūs šokių judesiai buvo savotiš
kas išsiblaškymas po ilgokos, 
koncentruotos kalbos. 
* Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. Antanas Butkus, JAV LB So
cialinių reikalų tarybos pirminin
kas, garsiosios Clevelando poli
klinikos chemikas-analistas, se
nas Lietuvių Bendruomenės dar
buotojas. Svečias pasidžiaugė, 
-jog Phrladelphijos kolonija, nors 
būdama neperdidžiausia, savo 
darbais pirmauja visoje Ameriko
je. Trumpai paminėjęs naujus 
kovos metodus Lietuvoje ir poli-
ffliiMiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiit 

DIENOMS NU2YD1NT 
Skaitymai st nesniesiems 

širdumu, esu tikras, užkrėsime ki- Apie Šv. Kazimierą ir dabartinę 
tus, nes iš tiesų visi lietuviai rei
kalo esmėje sutaria. Susipynę esa
me tik veiklios metoduose, kur 

katalikų bažnyčią Lietuvoj kalbė
jo p. Skabeikienė. Vienas t rūku- ; 

mas, kad salėje nėra garsiakalbio; 
dažnai raidė užtemdo esmę", pa- ne visi galėjo gerai girdėti. Spren-
eiškė prelegentas. Pozityviu žings- j džiant iš tylos salėje, susidomėji
mu dr. Antanas Butkus santy-jmas kalba buvo didelis. Minėji-

iir, 
Redaktorius PRANAS ENSKAITIS 

Skaityto-
kad šia 

. . Knygos pradžioje "2odis 
jams" stipriai pabrėžiama, 
knyga norimo parodyti, kad ir lietu
vis pensininkas dar yra gyvas, judrus 
ir pozityvus, kad jis kovoja ir stengia
si būti atsparus visoms laiko negero
vėms. 

Leidinyje yra šių autorių raštai: 
Kazimieras Barėnas. Vladė Butkienė, 
Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al
bertas Jankūnas, Andrius Norimas. 
Valentina Oselienė ir Rūta Klevą Vi-
džiūnienė. 

Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 psl. 
Kaina su persiuntimu $6.95. ... 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 

Chlcago. III. 60629 
111. gyventojai dar prideda 42 et. 

valstijos mokesčio 
iiiiiiiiiitinimiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiuiiiiiii 

Simon's 
TRAVEL 
KVIEČIAME KELIAUTI 

V'^Z^^Siv KARTU 1982 
°VĄ IR * ^ 1 0 DIENŲ LIETUVOJE 

gegužės 10-gegužės 24 
1 3 D I E N Ų SU G I M I N Ė M ! ! ! 

VILNIUS — RYGA 
gegužės 20 - birželio 3 l i e P° s 1 S"29 

gegužės 27 - birželio tO rugpjūčio 12-26 
liepos 8-22 rugsėjo 2-16 

Vilnius — Leningradas birželio 1 7 - liepos 1 
SAVAITEI [ LIETUVĄ 

rugsėjo 9-16 rugsėjo 30-spalio 7 
Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai. 

Sutvarkome iškvietimus vizitui { Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius 
bei kitus pageidaujamus daiktus. 
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje. 

Smulkesnių žinių teiraukitės: 

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772 
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius 
Chicago - (312) 496-8406 — V. Ramonis 
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis 

— (213)664-0791 namų 
2385 Dundas St. W.. Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR 
Šiuo adresu sąžiningai patarnaujame įau 22 metai 

Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS S4MINKEVIČIAI 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961) 

DVIDEŠIMTS KETVERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

'**«$**-£ 
A. A. 

AUGUSTAS M. BARČUS 
Jau suėjo dvidešimts ketveri metai , ka i negailes

t inga mir t i s atskyrė iš mūsų ta rpo mylimą tėvą ir se
nelį, kur io netekome 1958 m. kovo 20 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršt i . Lai gailestingas Dievas sute ikia jam am
žiną ramybę. 

Už j o sielą šventos Mišios a tnašau jamos kovo 20 
dieną, Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Velionis buvo a. t a. Sophie Barčus vy ras . 
Prašome visus — gimines, d raugus ir pažįs tamus 

velionį prisiminti savo maldose. 
Nuliūdę: Duktė Aldona Daukus, anūkai Terry, 

Michael ir Sofija bei kiti giminės. 

Dukrelei 
A. f A. DANUTEI ILEKYTEI mirus, 
jos tėvus Teodora ir Alfonse Ilekius skau
džioj valandoj užjaučia Sargent ir Lundy 
kompanijos draugai ir bendradarbiai: 

FRANR A. AIELLO 
ZAKAR A. AZOOZ 
JAMES BRYJA 
JERI F. CONROY 
B. J. DAMKEVALA 
EDWARD G. GUSKA 
G. T. JESWANI 

JIMMY LIM 
ALDONA ir ADOLFAS 

MARKELIAI 
LIDIJA PETRAVIČIENĖ 
RAMAESH T. SOLANKI 
CHARLES V. TREFZ 
KEVIN B. WESTERVELT 

A. A. 

SIMONAS LANIAUSKAS 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1982 m. kovo 17 d., 5 vai. popiet, 

Clevelande, Ohio. 
Pasiliko giliame nuliūdime žmona Stasė, vaikai: Rimantas, 

Regina (Šilgalienė), Viktoras ir dr. Marius su šeimomis; sesuo 
Agota, brolis Petras (Lietuvoje); brolio a.a. Leono vaikai Chica-
goje: Vacys, Elė (Olšauskienė) ir Ancius su šeimomis; bei kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Jakubs and Son laidotuvių koplyčioje, 936 
East 185 Street. Tel. (216) 531-7770. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 22 d. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Visų Sielų kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Dainavos Jaunimo stovyklai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Žmona, v a i k a i i r vaikaičiai 

Mūsų mylimos dukrelės i r sesutės 

A. + A. 
G R A 2 V Y D Ė S L U C I J O S 

P O D E R Y T Ė S , M.S. 
penkerių metų mirties sukakty, šv. Mišios bus atnašau
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje kovo 22 d., pirmadienį, 
8:30 valandą ry to . 

mūsų bičiulius prašome pr is imint i ją sa-Joa ir 
vo maldose. 

Liūdintieji TĖVAI ir BROLIS 

A. + A. 
Ltn. EDMUNDUI VAITKUI 

mirus, jo žmona Ireną, dukrą Gintą ir sūnų 
Vytą su šeimomis bei visus gimines nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

MISELIŲ IR JAAGUND ŠEIMOS 

A. f A EDMUNDUI VAITKUI mirus, 
žmonai IRENAI, dukra i GINTAI, sūnui VYTUI ir jų šei
moms gilaus skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kar tu liūdime. 

KAIMYNAI IŠ LIETUVOS: 
Jadvyga Jelmokienė 
Olimpija ir Mindaugas Baukai 

Lialė ir Valius Sodeikai 

Mylimam tėvui ir seneliui 

A. f A. EDMUNDUI VAITKUI 
iškeliavus amžinam gyvenimui, 

liūdinčius va ikus : mūsų mielą draugijos narę GINTĄ 
PUDYMAITIENĘ, vaikaičius LINĄ, VITĄ ir ANDRIU 
bei sūnų VYTĄ su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Sesutei 
A. f A. LIUCIJAI VILKUTAITIENEI 
mirus, brolj Stasį Barą su šeima ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

BRONĖ IR ALBERTAS KREMERIAI 
EMILIJA IR LIUDAS VALANČIAI 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
liūdintį brolį Stasį ir Brone Juozapavičius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

SOFIJA BELICNTENE IR RIMA 
MARA IR TADAS JURCIAI 

DALIA IR HENRIKAS STEPONAIČIAI 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Na/lai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tei. YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213 
1!028 Southwest Highway. Palos Hills. niinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAJayette 3-3572 

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

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. SOth A VE., CICERO. ILL, T«i. OLympic 2-1003 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt 



DRAUGAS, šeš tadienis , 1982 m. kovo mėn. 20 d. 

X Sesn. F r a n k Savickas in ten
syviai rūpinasi, kad abu Chica-
gos aerodromai — O 'Hare i r 
Midway — bū tų plečiami i r j ų 
tarnybos derinamos, nes v i enas 
kitą remia i r vienas k i tam gal i 
pagelbėti, kad ir žmonėms ge
riau galėtų patarnaut i . Tuo re i 
kalu, ypač dėl Midway ae rod ro 
mo plėtimo, sen. F. Savickas y r a 
aiškiai pasisakęs kaip Ill inois 
legislatorius. 

x Worce«terk> L B apylinkės 
valdyba per Joną Bačkį, atsiuntė 
25 dol. s u laiškučiu: •».. .dienraš
čio 'Draugas" nuolatiniam kil
nių idėjų kėlimui ir vedamai ko
vai už tėvynės laisvę paremti Į 
skiriame auką i r linkime sėk-į 
mės". Labai dėkojame už para-; 
mą ir gražius žodžius. 

X "Margučio" radijas a te inan 
tį pirmadienį i r antradienį įp ras -

X š iandien Clevelando Dievo 
i Motinos par . salėje 7 vai. vak. 

bus " D r a u g o " 31-jo romano lau
reatei rašyt . Birutei Pūkelevičiū-
tei p remi jos — dviejų tūks tan 
čių dol. į teikimo iškilmės. Mece
na ta i dr. R iča rdas ir Raimonda 
Kontr imai a t v y k s iš Mission Vie-
jo, Cal. , " D r a u g u i " a t s tovaus 
leidėjų v a r d u kun. Vik toras Rim
šelis. Vadovauja Milda Len-
kauskienė. Komisijos a t r inku
sios premi juotą romaną "De
vintą lapą" vardu , p i rmininkas 
poe tas Ba lys Gaidžiūnas pasa
kys žodį. B u s suvaidinta B . Pū-
kelevičiūtės komedija ' 'Pirmoji [ 
Salomėja vainiavose", režisuoja- f X J o n a s Ka rka , Islington, 
ma E . Dauguvie ty tės - Kuda- Ont., Kanada, visuomenininkas, 
bienės. Vaid ins Hamil tono Dra - į mūsų bendradarbis ir rėmėjas, 
mos t e a t r a s "Aukura s " . j kar tu su prenumerata atsiuntė 

i ir 35 dol. dienraščio paramai. J. 
i Karką skelbiame garbės prenu-

X Vladas Vailionis, Munster, 
Ind., knygos "Likimo Audrose" 
autorius, mūsų rėmėjas ir ben
dradarbis, prie prenumeratos 
mokesčio ats iuntė ir 20 dol. au
ką. V. Vailioaų skelbiame gar
bės prenumerator iui , o už sti
prinimą lietuviško dienraščio 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Valeri jono Šimkaus, visuo-
" B r a u - j ̂ n i n i n k o , Balfo buvusio i lga 

go" romano premijos į te ikimo I ""*"> Chicagos apskričio valdy- j ^ r d " į . ^ 
_ | bos pirmininko ir ' L . L ie tuvos" iškilmių. Vakar "Margučio" v e 

dejas Pet ras Pe t ru t i s i švyko į 
Clevelandą dalyvauti iškilmėse 
ir įrašyti į# juostelę iškilmių 
eigą. 

X Kun. d r . Ignas U r b o n a s , 
Gary šv. Kazimiero parap i jos 
klebonas, esant slidžiam gr ind i 
niui, įlūžo kojos kaulą ir d a b a r 
sugipsuota koja negali va ikšč io
ti. Sekmadieniais pamaldose j į 
pavaduoja kun. Jonas Duoba i š 
Chicagos. 

X Inž. Kazys Račiūnas , B e -
verly Shores, Ind., mūsų nuoši r 
dus rėmėjas, kar tu s u p r e n u m e 
ratos mokesčiu a ts iuntė i r 2 0 
dol. savo dienraščio s t ipr in imui . 
K. Račiūną skelbiame g a r b ė s 

leidėjo 75-rių metų sukak t ies 
p roga pagerb imo vakar ienės ren
gimo komite tą sudaro ; J . Bal
čiūnas, S. Kaulėnienė, V. Gaspa-
rienė, E . Gabrienė, J . Sasnaus
kienė, J . L e k a s , P . Eigelis, J . 
Gabrys , J . Mackevičius, St. Va-

vo mamytei kovo 7 d. Gold Coast 
Inn salėje suruošė šaunias pager-

X Vytenis J . Efebergas, Mel-
I rose Pa rk , 111., pr ie prenumera-
I t o s mokesčio a ts iuntė ir 15 dol. 
j '"Draugo" paramai . Labai ačiū. 
Į 

X Sofija BaJeckaitienė, East i bimo vaišes. Jose dalyvavo apie 
j Chicago, Ind., pratesdama pre- j šimtas sukaktuvininkės artimųjų 
i numeratą, a ts iuntė ir 17 dol. j giminių, buvusių visuomenės vei-

nagunas , Z. Mikužis rr P . Nedas . i ,. „ - - 7 ' . . . . T , . • , , i T T 7 _ L i j j 
\T;°I 3 ^ , . . •„ ^. j dienraščio s t ipnmmui . Labai į klos bei darbovietes bendradar-

ačiū. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

TAUTINIŲ KAPINIŲ 

VADOVYBĖ 

Lietuvių Tautinių kapinių skly
pų savininkų visuotinis susirin
kimas vyko kovo 14 d. P o val
dybos raportų buvo direktorių 
rinkimai, nes penkių direktorių 
kadencija buvo j au užsibaigusi. 

Kandidatavo septyni asmenys: 
kun. Eugenijus Gerulis, Grožvy-
das Lazauskas, Vytau tas Uznys, 
Bruno Matelis, Algirdas Micke
vičius, Walter Slench i r Anta
nas Gurskis. 

Po balsavimo balsais pasiskir
stė t a ip : kun. E . Gerulis gavo 

Kovo 9 d. Chicagoje senosios j pareigos auginant ir globojant 1 ? 6 b a l s u S i Q Lazauskas — 116, 
lietuvių kartos visuomenininke į už save dar jaunesnius tris bro- į g r j^j^elis 113 V. Uznys 
Pranutė Ivanauskienė atšventė j liukus ir dvi sesutes. Jauniau- i -į-^ ^ Mickevičius 109 W. 
savo 80 metų amžiaus sukaktį, j šias broliukas tebuvo vos trejų slench 101 i r A. Gurskis 

Šia proga dukra Elena ir Al- į metu. Sunki našlaitės dalia ir 
fonsas Aleknai, sūnus Albertas iri motiniškos pareigos ją paruošė 
Lucy Ivanauskai su šeimomis sa- gyvenimui, užgrūdino varge. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

A. Milūnas ir J. Talandis prie Baltųjų Rūmų Washingtone. 

PRASMINGAI GYVENTA 80 METU 

Visi jie rūpinasi , k a d pagerbimo 
vakar ienė šau l ių salėje balan
džio 3 d. t inkamai praeitų. 

bių. Pagerbime dalyvavo net ke-
X J o n a s H. Aksys , Oncimiati į t u r i o s Ivanauske šeimos genera-

— Efenutė (Kaagai tytė) i r d r . 
Rimas Jusaičiai, gyveną Los 
Alamos, N. M., š. m. kovo 7 d. 
susilaukė pirmojo sūnelio A n t a 
no Rimo. Seneliai A. ir P . Raz-
gaičiai i r K. i r A. Juzaičia i 
džiaugiasi sveiku anūkėliu. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Šių metų žiema buvo labai 

siaubinga. Sausio 6 d. pūgos 
metu maišėsi d a n g u s su žeme. 
Buvo labai ša l ta , pū tė nepap
ras ta i s t iprūs š iaurės vėjai i r 
"kad ir gerai apsivilkęs jaute is i 
lyg būtum nuogas" . Sušalo ne
mažai žmonių. Keliavusieji nak
tį, pasiklydę įvir to į griovius ir 
buvo palaidoti sniego pusnyse. 

— Miškai okup. Lietuvoje da
bar apima 27,6 proc. k r a š t o ter i 
torijos. Jie yra smarkia i i šk i rs t i : 
42 proc. sudaro jaunuolynai , 44 
proc. pusmedžiai, 9 proc. b ręs -

67 balsus. Išrinkti buvo pirmie- t a n t i e j i m i f k a i ^ t i k 5 p r o c . 
ji penki naujai šešerių metų ka- b r a n d e s n i m e d y n a L Medienos iš-

^ A m ^ - | d T ! į m m e posėdvie J tekliai siekia apie 250 mil. kubi-
., ~ • . 7 . . . vT ~ - J i e Pirmame poseayje pasi ; . m e t r ų K a s m e t g a u n a m a 

nkos grįžusio taip pat našlaičio ; Qb.ir<*tv* n a r d o m i * Posėdi<? bus V ««~««- ^ a » « « ^ g * ^ « ~ 
v a— • T i i • ! s l a r s i : y s pareigomis, roseois DUS d a u g i a u k a i p 2 5 mįi. kub. me t rų 
Kazimiero Ivanausko, su kuriuo į^įggg^ 4 d . Posėdžiai norma- ! 

tais pačiais metais išvyko A m e - j l i a i vyksta kiekvieno mėnesio 
Ilgiausiai gyveno Dievo p i r m ą sekmadienį. K. 

LIETUVIŲ PREKYBOS 

x " L u p u s " draugi ja savo su
sir inkimą t u r ė s balandžio 18 d. 
Morton College patalpose, 3801 j 7" , ""T T" " T ^ ^ o ~ . -*zL ie %~ I kalendorių. Laba i So. Centra l , Cicero, UI., nuo 2 
iki 4 vai. p . p . Ta i sergančių ir | x Apol. Varnelis, Dowagiac, 
pagijusių a r palinkimą turinčių ! Mich., pratęsė prenumeratą, už-
į l igą vadinamą "Lupus E r y t h e - į sisakė naujausių leidinių ir plok-
ma tosus" . Susirinkime jie visi į stelių už didesnę sumą ir dar 

prenumeratorium, o už auką i r j g a u s gydytojų specialistų patari-1 pridėjo 23.59 dol. auką dienraš-

Ohio, užsisakė naujausių leidi-! c , ' o s ' 
nių už 75 dol. i r kar tu atsiuntė; Vaišių pradžioje Sv. Marijos lie-
20 dol. už kalėdines korteles ir ; tuvių parapijos klebonas kun. 

ačiū. [Antanas Zakarauskas sukalbėjo 
maldą. Sūnus Albertas Ivanaus-

lietuviško žodžio vert inimą t a 
riame ačiū. 

kas, pasveikinęs mamytę šeimos 
svečių vardu, pakėlė už jos svei
katą sukaktuvin; tostą, o daly
viai jai sugiedojo Ilgiausiu metų. 

Po vaišių sukaktuvininkę Pra
muš , kaip t o j e ligoje la ikyt is i r ; c i o paramai. A. Varnelį ekel-i ^ I v a n a i 3 s k i e n ę ^sveikino 
ka ip ją g y d y t i namie, pr ižiūr int biame garbės prenumeratorium, j P u t n a m o ^ ^ r ė m ė j u v a r d u 

J Marija Remienė. senosios kartos 
V. Mockus, San Diego, i lietuvių organizacijų žymi veikė-

gydytojui . 
X Koncertas - vakar ienė . So

listai Janina šaliuenė ir Alg i r - . x Helen Schanei, Wood Dale, 
das Brazis, akompanuojant Al-Į m. , užsisakė knygą "Išvežtųjų į Cal., Kazys Šimėnas, Dorches- Į ja A. Snarskienė, buv. bendradar-
donai Brazienei, at l iks men inę Į Lietuvių s ą r a š a s " i r pridėjo 18 Į t e r , Mass., Alice Dailidis, West jb iu vardu V. Orentienė, A Vis-

o už auką dėkojame. 

x Ita\ 

programą visuomenininko V . 
Šimkaus pagerbimo vakar ienė je 
š. m. balandžio 3 d., Šaulių n a 
muose. Bilietai gaunami B A L F o 
centro raštinėje, 2558 W e s t 
69th Street, Li thuanian P laza 
Court, Laisvosios Lie tuvos re-

dol. auką. L a b a i ačiū už lietu
viškos knygos parėmimą. 

X A. a. Adelės l iub in ienės 
(Izelienės) penkerių metų mir t 
ies sukak t į minint, šv. Mišios už 
jos sielą buvo a tnašau jamos 

Hartford, Cann., Leonas Kra-1 mantienė, Vladas Rask-Rasčiaus-
jauskas , St. Pe te rsburg Beach,< kas ir jos brolis Jurgis Janušaitis. 
Fla., ats iuntė p o 7 dol. aukų. Kalbėję prisiminė Pranutės Iva-
Labai dėkojame 

. ,kovo 14 dieną E a s t Chicago, 
dakcnoje, 2618 Wes t 71s t St . , L - , X, j 0 ™ 1 i..i i^Tii. T „ ,.- j Indiana, kovo 28 d., 8:30 vai. ry-

sielą buvo a tnašau tos 
Tėvų Jėzui tų koplyčioje prie Jau

tei. 476-3371, J. Sasnausk ienę , 1 
tel. 476-8402 ir pas visus k o m i - ' ' 
teto narius. Parengimą rengia 
aštuonių organizacijų s u d a r y t a s 
komitetas. ( p r . ) . 

x Žadame aplankyti S u n n y 
Hills Floridoje balandžio 2 - 5 
dienomis ir bal. 30 - geg. 3 d- O 
po Velykų planuojame 10 dienų 
kelionę per Sunny Iiil ls į S t . 

n imo cent ro , Chicagoje. P r a 
š a u visus d r a u g u s ir paž įs tamus 
pris imint i j ą ir pasimelsti už 
a. a. Adelės sielą. 

Nina I iubin ienė 
(pr . ) . 

rix.on. 
Apvaizdos parapijoje, 18-toje gat
vėje Chicagoje. Visą gyvenimo 
laiką vertėsi nedidele maisto pre
kyba. Prieš' vienuolika metų am
žinybėn išėjo jos vyras a. a. Kazi
mieras, su kuriuo buvo laimin
gai išgyvenusi 48 metus. Šią šei
ni džiugino dukrelė Elenutė ir 
sūnus Albertukas, kurie paveldė
jo iš savo tėvelių jautrumą, ge
rumą ir meilę tėveliams 

RŪMŲ SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Prekybos rūmų na
rių susirinkimas buvo kovo 10 
d. Dariaus - Girėno salėje. Susi
rinkimui vadovavo pirm. Julius 
Kuzas, sekretoriavo Joseph Sta
naitis. J . Kuzas pranešė, kad 

A b u I Adolfas Baliūnas, vicepirminin-
_ j kas, direktorius, išėjo poilsio i r 

pa
vaikai išmoslinti, ir dabar ge 
roji mamytė džiaugiasi ir didžiuo- j J° Pareigoms užbaigti y r a 
jasi jų gerumu. ' k v i e s t a s J u o z a s t ę v i e m s 

nauskienės gražų gyvenimo 
kelią, jos širdies gerumą, visuo
meninę veiklą ir nuoširdų lietu
viškų reikalų rėmimą darbu ir 
auka. 

Po to labai jautrų padėkos žo
dį tarė pati Pranutė, ypač dėko
dama Dievuliui, kad jis leido jai I Ivanauskai, pakėlę savo jaunys-
sulaukti tokio gražaus amžiaus, j tėję našlaičių dalią atjautė ir ki-
kad leido išauginti gerą šeimą | tu skausmą, nesėkmes ir vargą 

Pr. Ivanauskiene 

Pranutė ir a. a. Kazimieras 

J. Bacevičius skaitė naudingą 
į paskaitą: "Nauji pakeitimai mo-
1 kesčių blankus pildant". Jis a t -
į sakinėjo į susirinkusių paklau-
S simus. Bruno Klemka, renginių 
Į pirm., ragino pirkti bilietus į 
i stipendijų banketą, ku r i s b u s 
gegužės 22 d., Martiniąue sa
lėje, ir nepamiršti Golfo dienos 
rugpiūčio 18 d. Palos Country 
Club. 

Pirm. J. Kuzas supažindino 
su naujais nar ia is : Victor Dra-
gon, Vlade Erčius , John Novak, 
Martha Talbot, Jonu Vikta, Ro-
bert Bily, Joseph Babikiewicz, 
Robert Councell ir Eugene J . 
Pulla. Stasys P&tlaba 

x Kun. J o n a s Bacevičius a t 
n a š a u s g y d y m o šv. Mišias sek-

Petersburg ir atgal. Inf ormaci-« m a d i e n į , kovo 21 d., 6 :30 vai. į Viešnia iš Pietų Amerikos, Argentinos 
jas teikia Marius Kieia, telef. i r y ^ *p. Jėzui tų koplyčioje. Šv. I lietuvaitė solistė Zuzana Valadkaitė-
737-1717. (sk.) Mišias užprašė Maldos būrelis. Į 

Visi kviečiami dalyvauti , (p r . ) . j 
Lopez vasario 28 d. koncertavusi Cle-
velande. 

Nuotr. V. Bacevičiaus x Venta Deli — mūsų g a 
mintos dešros, šaltiena, r ū g š t u s Bain<, M o n r j n e n t 8 j m ^ j x i m t u v a s Duliteru draugi-
pienas, jvairus virt iniai , kuge - 2 6 2 l w 7 1 s t r e e t > fe] # 4 7 6 . 2 8 8 2 . j o s tradicinis p a v ^ a r i o balius 
lis. cepelinai, skaniausi l a šmmo- j v ien in te lė lietuviška paminklų , ruošiamas balandžio 24 d., šeš-
ciai, b a r o n k ė l e s , ž a g a r ė l i a i . s p u r - , b e n d r o v ė ctšcago& savininkai i tadienį, 7 vai . vak. Jaunimo 
gos, Napoleonas, ga rdž iaus ios ; L i r G K a z ė n a i Pasi t ikrinki-1 centre. Programoje sol. Audro-

^ x k . ^ ; ^ k U ° t l f . ^ ! r . . _ f a U f . 1 ^ t U i t e k a i n a s k i t u r ^ a t ė J e p a s mus) nė Simonaitytė - Gaižiūnienė ir 
aukštai t iškas vaizdelis — Sofija 

!, Jelionienė. Gausus laimės šuli-
. nys. š i l ta vakarienė, ruošta O. 

kinsite. Atdara kasdien 9—6. d i r e k t o n a i vėl pa ta rnau ja lietu- Į N o r v i l i e n ė s > gokiams gros L. 
2419 W. IJ thuanian Plaza Cour t , v iams naujoje vietoje — 2424 W 

neišvardintų aukščiausios koky- : 
bes namie gaminto l ie tuviško 
maisto. Apsilankykite i r įs i t i -

neapsivilsi te. (sk.) 

X Mažeika-Evans laidotuvių i 

teJ. 4764622. (sk.) . 

X Monte Carlo Oasino lošimo 
vakaras, ruošiamas Korp ! Neo-
Lithuania, įvyks kovo 26 d. 
(penktadienį) 8 vai. vaka ro T a u 
tiniuose namuose (6422 So. Ke -
dzie). Kviečiami s tuden tų am-

69 St. (L i thuan ian Plaza Cour t ) 
Tel . 737-8600. ( sk . ) . 

gros 
' Bichnevičiaus orkestras. Stalus 
! ir bilietus užsisakyti draugijos 

ir visiems artimiesiems ją sia re
ta proga prisiminusiems. Dukra 

j Elytė Aleknienė dalyviams pri-
į statė kalbėtojus, jų kalbu sant

raukas perteikdama angly kal
ba. 

Vaišėse buvo perskaitytas kun. 
J. Kidyko, SJ, gautas ypač gražus 
sveikinimas, -kuriame sukaktuvi
ninkei ir visai Ivanauskų šeimai 
išreikšta didelė padėka už jėzu
itu rėmimą. Ta proga sukaktu
vininkę sveikino raštu Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Dauž-
vardienė, organizacijos, broliai ir 
sesutės iš okup. Lietuvos, dauge
lis čia gyvenanzių giminių bei 
artimųjų. Vaišėse dalyvavo kun. 
J. Borevičius, parapijos vikaras 
kun. Antanas Markus. 

Pranutė Ivanauskienė gimusi 
1902 m. kovo 9 d. Džiugonhi kai
me, Sidabravo parapijoje, Šedu
vos valsčiuje, Panevėžio apskr. 

Būdami gilaus tikėjimo, mylėjo 
Dievą ir žmones ir gal dėl to 
visą savo amžių dalinosi sunkiai 

medienos. Kasme t i ške r t ama 
apie 55.000 ha miško, c nauja i 
priauginama apie 7000 ha želdi
nių. 66,4 proc. miškų y r a degūs . 
J iems saugoti p a s t a t y t a apie 80 
gaisrų stebėjimo bokštų, įruoš
tos 33 priešgaisrinės s to tys . I š 
viso yra 217 girininkijų. 

savo šeima ir vaikų šeimomis ke
letą kartų, vis padėdama ten pa-

uždirbtu centu su vienuolijomis, I l i kus i ems broliams ir sesutėms. 
bažnyčiomis, lietuvių organizaci
jomis. Rasime knygose visur įra
šytus JŲ vardus. Pranutė Ivanaus
kienė daug metų dirbo lietuviu 

Kai žvelgiame į Pranutės Iva
nauskienės nueitą ilgą gyvenimo 
kelią, jos veiklą ir darbus .teigia
me, kad ji prasmingai gyveno 

kataliku organizacijose, eidama Į vįsą s a v 0 a m ž ių . Jos kuklumas, 
vadovaujančias pareigas. Buvo i tylumas, nuoširdumas — tai kil

nios dorybės. Tad Dievo palaima 
dar daugelį metų telydi jos gražų 

, patalpose — 2735 W. 71 S t , tel. 
x G a u t o s papildomos 8 vietos I 925-3211; ir vakarais pas paren-1 - j į ^ į , 

'La iška i Lie tuviams" kelionei | ^ " J J ^ J o a n ą Krutuliaię ; a b j e m ^ . ^ m i r u s ? l j k o n a g . 
liepos 3-čiai dienai. Norint ie j i , 
keliauti skubėki t regis t ruot is . 
Užsimokėjus už lėktuvo bilietus 

i tel 476-2929. (pr.). 

žiaus jaunimos ir vyresnieji . P a - ; iki kovo 25 d., apsisaugosit nuo 
žadama gera nuotaika, žaidimai, i ka inų pakil imo. American Tra-
užkandžiai i r baras. Įėj imo a u k a I ve l Service Bureau, 9727 So. 
2 dol. ( p r . ) . Wes te rn Ave., Chicago, IIBnois 

60643. Tel. 312—238-9787. 
(sk.). X NAMAMS PIRKTI P A 

SKOLAS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei- x Moksleivių atei t ininkų sto-
namais nuošimčiais. Kre ipk i tės j j vykia "Ner ingoje ' ' šiais metais 
Mutual Federal Savings, 2212 į b u s nuo rugpiūčio mėn. 15 iki 

x Už Lietuvoje mirusią a. a. 
Kotryną Andriūnaitienę, kovo 
24 d., 7:30 vai . ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios. Likusios nuliūdusios 
Jos seserys Antanina Gylienė iš 
Waterbury, Conn., ir Augusta 
Stulpinienė iš Chicagos su šei
mą, kviečia draugus ir pažįsta
mus ka r tu pasimelsti. (pr.). 

x Cicero Apylinkės lietuvių 

uoli labdaros darbininkė. Ir da
bar dar tebedirba kai kuriuose or
ganizacijose. Jos namuose daug 
lietuviškos spaudos, laikraščių, 
jų tarpe "Draugas", kurį skaito 
nuo pat Amerikon atvykimo die
nos. 

Po antrojo pasaulinio karo 
Pranutė ir Kazimieras Ivanaus
kai rūpinosi pabėgėlių likimu. 
Ne tik savo brolio Jurgio Janu-
šaiČio šeimai, bet ir nepažįsta
miems jie sudarė daugelį sutar
čių, atvykusius priglaudė savo 
namuose, rūpinosi juos įkurdin
ti, aprūpinti darbu ir duona. 

Nepaprastai myli savo gimta
jai atiteko motinos sunkios ją tėvynę Lietuvą. Ją lankė su 

CHICAGOS ŽINIOS 
BRITŲ DRAMA CHICAGOJE 

Br i to J . Osborne s u k u r t a dra
ma "Look Back in Anger" , pra
džioje vaidinta kara l i ško kiemo 
tea t re Londone, dabar s t a t o m a 
Huron t ea t ro Chicagoje, Orga-
nic t ea t ro patalpose, 3321 N. 
Clark. Vaizduojama audrin
gas jaunos vedusių poros die
nas, vyro nevaldomą rūs tumą, 
kas suardo šeimą. 

MIRTIS SUNKVEŽIMY 

Sunkvežimis, gabenęs 7,500 
galionų gazolino. Hammond mie
ste apvirto ir sprogo Šoferis 
Th. Jackson žuvo. Nelaimė 
įvyko kovo 13 d. 

BUTAI CHICAGOJE 
Chicagoje ir šešiose aplinkinė

se apskri tyse y r a 2.5 milijonai 
butų. Tik 1.3 procentas jų y r a 
neišnuomoti. Mažiausias neiš
nuomotų butų procentas iš ket
verių paskutinių metų. 

Advokatas JONAS GIBAIT8S 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo va\. nuo 9 iki 7 vai . vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai . d. 

laite, vyriausioji mergaitė šeimo-

gyvenimą. 
J. Rimtautas 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ R f S I U STOGl'S 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tef.: 434-9655 arba 737-1717 

West Cermak Road 
XI 7-7747. 

Telef. I 2 2 d. P r o g r a m a bus labai įvairi Bendruomenės, kovo 28 d. 12 v. 
(sk.). i r įdomi. Stovyklos globėja — 

j G i t ą Kupčinskienė. P ra šome iš 
x Akiniai siuntimui į U e t o - | 3inksto reg is t ruot i s pas ses. Mar-

vą. Kreipkitės i V. Karosa i t e — paritą, Immacula te Conception 
Optical Studio 2437 y2 W. U- Convent , R. F . D. 2, Pu tnam, 
thuanian Plaza Ct . (69th St.) 
Chicago, IU. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

Conn. 06260. Stovyklos mokes
t i s 65 dol., o registraci jos 10 
dol . (p r . ) . 

šv. Antano parapijos salėje, 1500 
S. 49th Ct., įvyks metinis narių 
susirinkimas, kuriame bus ren
kama nauja valdyba. Bus žvel
giama praėjusių metų veikla ir 
nurodomos gairės ateinantiems 
metams. Visus apylinkės narius 
prašome dalyvauti. (pr.) . 

iiiiiiiiitiiiiiiliiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiuii 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd S t ree t 
Chicago, IU. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak . 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susi tar imą 

miiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiMiiiiiiiiHiiiimu! 

f* 

Lilė ir Julija Olažytės prie mokykloje surengtos tautodailės parodos Vasa
rio 16-tosios proga. Parodą pamatė visa mokykla. 

Nuotr. VI Bacevičiam 

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir Gretimųjų Sričių Neperiodinis Leidinys 

TOMAS V — KNTGA 1 (17) 

JUOZAS JAKŠTAS, Ph.D. Redaktorius 
J. A. RAČKAUSKAS, Ph.D. Viceredaktorius 

Leidinys didelio formato, 228 psl., s uda ry t a s iš o skyr ių : 
Kova su Vokiečių Ordinu. Kovos su Lenkija dėl Volynijos. 
Pastangos Lietuvą Apkrikštyti . Kęstučio ir Jogai los Kon
fliktas. Kęstučio charakter iskos bruožai. 

Išleido Istorijos Draugija 1981. 

Kaina su persiuntimu $11.50 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, 1(5h5 W. 63rd Street 

Chicago, IU. 60629 
Elinois gyv. d a r prideda 70 ct. valst i jos mokesčio. 


