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KUN. SIGITO 

TAMKEVICIAUS DVASINIS 
TESTAMENTAS 

Po 1979 m. prokuroro oficia j 
lauš perspėjimo kunigams — 
Alfonsui Svarinskui ir Sigitui 
Tamkevičiui dar labiau su 
stiprėjo neoficialių gąsdinimų 
ir gandų srautas. Buvo 
kalbama, kad KGB slapta nu
tarusi juos sunaikinti, dirb
tinai padarius jiems avariją 
ar panašiu būdu. Per visą 
Lietuvą nuolat sklido gandai, 
kad kunigai A. Svarinskas ir 
S. Tamkevičius jau sužeisti 
avarijoje, suimti ir padarytos 
pas juos kratos. Žmonės, išgir
dę tuos gandus, dažnai per
spėdavo kunigus nevažinėti 
vakarais po vieną ir saugotis 
visokių provokacijų. Saugumo 
agentai nesidrovėdavo patys 
telefonu paskambinti kuni
g a m s ir gąsdint i susi
dorojimu. Tos paskalos 
tikriausiai buvo specialiai sau
gumo leidžiamos įgąsdinti bai-
Kuosius. 

Susidarė tokia padėtis, kad 
uolesni kunigai kiekvie nu tuo* 
mentu galėjo laukti visokių 
netikėtinumų. 

Saugumiečiai nuolat gyrėsi 
turį visokių priemonių pa
veikti net žmogaus psichiką. 
Iš dalies tai pasitvirtino, susi
dorojant su provcslavų šventi
ku Dimitrijumi Dutko ir kitais 
kaliniais. Todėl kun. Sigitas 
Tamkevičius 1982 m. vasario 6 
d. parašė savo dvasini testa
mentą: 

Manasis „credo" 
Vis dažniau girdžiu gra

sinimus, kad būsiu suimtas. 

Tikiu, kad saugumo gra
sinimai gali tapti tikrove. 

Galbūt saugumo organai 
manė prievartaus, kaip 
provoslavų šventiką Dimitrijų 
Dudko, kad apgailėčiau savo 
veiklą, kaip nusikaltimą prieš 
valdžią ir žmones. Kas gali iš 
anksto užgarantuoti, kad pa
jėgs atsispirti prieš visas sau
gumo žinioje esančias prie
mones ir nepaluš. Gulagu 
pragare palūžo tūkstančiai! 
Todėl šiuo metu, kai esu lais
vas, noriu pasakyti savąjį 
„credo". 

Mačiau melą, smurtą ir mo
ralinį supuvimą, todėl negalė
jau likti abejingas. Noras 
matyti tautiečius laimingus 
čia ir ten, amžinybėje, vertė 
mane kovoti prieš visą tą 
blogį, kuris slėgė mano Tėvy
nę ir Bažnyčią. Šitai kovai 
pašvenčiau vaisingiausius 
savo gyvenimo metus. 

Visoje save veikloje vado
vavausi krikščioniškos 
moralės dėsniais — sakyti 
tiesą, ginti tiesą, kovoti prieš 
smurtą, tačiau mylėti visus, 
net tuos, kurie yra melo ir 
smurto įrankiais. 

Dėkoju Dievui, kad pasku
tiniame dešimtmetyje leido 
man vaisingai pasidarbuoti 
Bažnyčios, o tuo pačiu Tėvy
nės labui. Jei reikėtų viską 
pradėti iš naujo, daryčiau tą 
patį, nebent dar su didesniu 
uolumu. Apgailėti gabu tik 
tiek, kad, tikriausiai, galėjau 
padaryti dar daugiau. 

(Bus daugiau) 

-

Sveiki sulaukę Šventų Velykų! 
Prisikėlusio Kristaus malonė 

tesustiprina mūsų tautos 
prisikėlimo viltis. 

KATALIKAI PASAULYJE 
Lourdo bazilika 

Lourdas už kelerių metų 
turės naują baziliką. Tai pra
nešė vietos vyskupas apie pen-
kiem šimtam maldos kebonių 
vadovų, suvažiavusių į Lourdą 
Dievo Motinos pirmojo apsi
reiškimo šventai Bernadetai 
metinių proga. Naujoji šven
tovė, kurios statybos darbai 
bus pradėti 1985 metais, galės 
sutalpinti apie šešis tūkstan
čius tikinčiųjų. Tai bus jau tre
čioji Lourdo bazilika, kiek 
didesnė už pirmąją ir seniau
sią Šventojo Rožančiaus ba
ziliką, bet mažesnė už antrąją i 
— požeminę švento Pijaus X! 
vardo baziliką, kuri talpina 
apie 20 tūkstančių tikinčiųjų. 
Lourdo Dievo Motinos šven- j 
tovę kiekvienais metais 
aplanko milijonai tikinčiųjų iš 
viso pasaulio. 

Kviečia į Čadą 
Popiežius Jonas Paulius II, 

pasinaudodamas susitikimu 
su Čado vyskupais, atvyku
siais į Vatikaną su oficialiu 
ad limina vintu, .kreipėsi į 
viso pasaulio vienuolius, ku
nigus ir pasauliečius, juos 
kviesdamas, jei aplinkybės 
leidžia, vykti misijonieriais, 
nors ir ribotam laikui, į Čadą, 
kur jauna vietos Bažnyčia dar 
nėra pajėgi be pagalbos atlik
ti jai pavestus uždavinius. 
Čado respublika yra labai 
neturtingas kraštas, kurio 
padėtį dar žymiai apsunkina 
katastrofiškos nuolatinės 
sausros pasekmės. Čia nėra 
dar visai išnykusios ir 
pagonybės apraiškos. 

Slovakų protestas 
Austrijos katalikų žinių 

agentūra Kathpress praneša, 
kad slovakų jaunimas Bra
tislavoje viešai išreiškė pro
testą prieš kunigų religinės 
veiklos varžymus. Valdžiai pa
siųstame laiške slovakų jau
nimas griežtai paneigia dviem 
jėzuitam kunigam —. Homolka 
ir Rubansky — iškeltus kalti
nimus, esą jų veikla buvusi 
nukreipta prieš valstybę, o 
kunigas Homolka išreiškęs 
savo palankumą panaikin
ta j ai lenkų profesinei są
jungai „Solidarumas". Be to, 
kunigai buvo taip pat apkal
tinti tuo, kad be valdžios lei
dimo dėstė religiją mokyklose. 
Slovakų jaunimas valdžiai pa
siųstame laiške pabrėžia šių 
kaltinimų nepagrįstumą, 
pažymi, kad administracinės 
priemonės, kurių valdžia 
ėmėsi prieš abu kunigus, yra 
savavaUškos ir todėl netei
sėtos. 

Darbo vertė 
Maldininkų miniai Šv. 

Tėvas kalbėjo apie žmogaus 
pašaukimą bendradarbiauti 
su Dievu. Jau iš pat pradžios, 
liepdamas daugintis ir žemės 
jėgas palenkti savo tarnybai, 
Dievas patikėjo žmogui labai 
svarbią kūrybinę misiją. 
Kiekvienas žmogus yra 
pašauktas dalyvauti Dievo 
kūrėjo veikloje. Kiekvienas 
žmogus yra pašauktas tiesoje, 
teisingume ir meilėje kurti 
žmonių bendruomenę. Darbas 
žmogui nėra vien paprasta 
būtinybė. Darbas yra ypatin
gas pašaukimas. II Vatikano 
susirinkimas pabrėžia, — 

Prisikėlimas. Cecco del Caravagio (apie 1600 m. kūrinys ) Chicagos 
Meno Institute. 

Pastangos padėti 
kaliniui A.Terleckui 

VUKO pradėta akcija padė
ti „sąžinės kaliniui" Antanui 
Terleckui jau neša vaisių. Ter
leckui skirtas 1983 m. gruo
džio mėn. pasirodęs ypa
tingas ELTOS biuletenio 
numeris buvo dažnai cituo
jamas Congressional Record 
leidinyje, kuriame buvo per
spausdintas ir to numerio 
vedamasis. 

Kongreso atstovė Nancy L. 
Johnson (R/Conn.) kovo 11 d. 
pasiuntė laišką Konstantinui 
Černenkai, kuriame ji reiškia 
savo susirūpinimą Terlecko 
„sparčiai blogėjančia sveika
ta... izoliuotoje ir atšiaurioje 
aplinkoje". J i primena 
Černenkai, kad SSR pareiškė 
norinti pagerinti santykius su 
JAV-ėmis: „Terlecko palei
dimas būtų teigiamas žings
nis" ta linkme. Atstovė John
son priduria, kad Terlecko 
„vienintelis nusikaltimas 
buvęs nacionalistinių jausmų 
išreiškimas". 

Vasario 28 d. Nancy L 
Johnson pasiuntė laišką ir 
Terleckui šiuo adresu: 686410 
Magadanskaya obl., Omsuk-
chansky raion, pos. In-
dustrialny, ui. Sportivnaya 5 -
kv. 17, USSR. Ji rašo supran
tanti Terlecko padėties rim
tumą ir painformuoja jį, jog 
drauge su keliais kitais 
Kongreso nariais ji kreipėsi 
laišku į sovietinę ambasadą ir 
daro ką tik gali atkreipti 
dėmesį į jo padėtį. 

priminė popiežius, — kad 
Žmogus savo Dievui paaukotu 
darbu .tampa žmonijos Išgany
tojo Jėzaus Kristaus bendra
darbis. Savo paprastu darbu 
Nazarete įsikūnijęs Dievo 
Sūnus žmogaus darbui suteikė 
ypatingą vertę bei orumą. 

Senatorius Charles H. Per-
cy kovo 2 d. pranešė ELTAI, 
jog jis kreipėsi į ambasadorių 
Dobryniną, kad Terleckas 
būtų paleistas. Panašiai į 
VLIKO iniciatyvą reagavo 
senator ia i Bill Bradley 
(D/N.J.), Christopher J. Dodd 
(D/Conn.), ir kt. Congressio
nal Record leidinyje kovo 2 d. 
išspausdintame pareiškime, 
senatorius Proxmire pagyrė 
Europos Parlamentą už jo 
rezoliuciją apie „lietuvių perse
kiojimą" ir paragino JAV-es 
ratifikuoti Genocido kon
venciją; tuo būdu būsiąs iš
reikštas solidarumas su 
Lietuvos laisvo apsispren
dimo reikalu ir Terlecko bei į jį 
panašių asmenų didvyriš
kumas nenueisiąs veltui. 
Kongresmanas Dante B. Fas-
cell išsamiai aprašė Terlecką 
vasario 21 d. Congressional 
Record skiltyse. 

Senatorius Ernest F. Hol-
lings (D/S. Carolina) kovo 6 d. 
painformavo ELTĄ apie JAV-
ių Valstybės Departamento 
atsakymą į jo kreipimąsi Ter
lecko reikalu. Asst. Secretary 
W. Tapley Bennet, Jr. rašo, jog 
Valst. Departamentas yra 
„susirūpinęs" Terlecko pa
dėtimi ir ją atidžiai seka. JAV-
ių nuomonė tuo klausimu 
buvusi pareikšta sovietams 
įvairiomis progomis. Tačiau, 
anot jo, „sovietai atmeta mūsų 
teisę pareikšti savo nuomonę 
apie politinių kalinių kali
nimą, nes jie juos laiko krimi
naliniais nusikaltėliais". Tai 
labai apriboja JAV ių galimy
bes paveikti sovietų elgesį su 
kaliniais ir „mes negalime 
būti optimistai? ir tikėtis, kad 
mes galėsime tiesioginiai pa
gerinti Terlecko padėtį". 

(ELTA) 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

L . . . - * 
— Egiptas ir Sovietų Są

junga susitarė pasikeisti .am
basadoriais po-trejų metų per
traukos. Egipto užsienio 
reikalų ministerija išreiškė 
viltį, kad šis susitarimas nepa
lies specialių Egipto santykių 
su JAV. 

— Amerikos NBC televi
zijoje pasirodė Libijos dikta
torius Khaddafis. Jis kaltino 
Britanijos policiją, kuri puo
lusi Libijos ambasadą Lon
done. . 

— Missouri pirminiuose bal-
savimuose kandidatas Mon-
dale laimėjo 60 nuoš. visų bal
sų. Sen. Hart gavo 20 nuoš., o 
Je«8e Jacksonas — 16 nuoš. 

— FBI paskelbė, jog pernai 
rimtųjų nusikaltimų Ameri
koje buvo 7 nuoš. mažiau. Sta
tistika 1982 m. rodė, jog nusi
kaltimų sumažėjo 3 nuoš. 
Kovą prieš nusikaltimus vyks
ta gerai ir vis daugiau laimi
ma, pasakė valstybės proku
roras Wiliiam French Smith. 

— Hondūre buvo apšaudy
tas JAV armijos helikopteris. 
Į priekaištus, kad helikopteris 
skrido žvalgybos tikslais, 
pareigūnai atsakė: „Kai mes 
vykstame šnipinėti, nesiveža
me kartu dviejų Amerikos se
natorių ir ambasadoriaus 
žmonos". Helikopteris vyko į 
pabėgėlių stovyklą Hondūre, 
netoli Salvadoro sienos. 

KGB viršininkas 
tapo maršalu 

Maskva. — Sovietų valsty
binė saugumo įstaiga tik Stali
no laikais yra turėjusi maršalo 
laipsnio pareigūnų. Trečia
dienį maršalu buvo paskelb
tas dabartinis KGB viršinin
kas, perėmęs tą vietą iš 
Andropovo, Viktor Cebrikov. 
Jis paaukštinamas jau trečią 
kartą per penkis mėnesius. 
Manoma, kad netrukus jis bus 
priimtas ir į komunistų par
tijos politbiurą pilnuoju nariu. 
Užs ienio diplomatai ko
mentuoja, kad tokie KGB 
vadovų paaukštinimai, kaip ir 
Andropovo iškėlimas iki sovie
tų prezidento vietos, aiškiai 
įrodo, kokie svarbūs sovietinė
je sistemoje yra teroras ir s lap 
toji žvalgyba. 

JAV ekonominis 
augimas — 8.3 nuoš. 

Washingtonas. — Preky
bos departamentas paskelbė, 
jog ekonominis augimas 
Amerikoje per pirmąjį šių 
metų ketvirti siekė 8.3 nuoš. 
Pernykščių metų paskutinis 
ketvirtis rodė 5 nuoš. augimą. 
Padidėjo dirbančiųjų skaičius, 
daugiau pradėta statyti naujų 
namų, fabrikai daugiau pa
gamina, pakilo amerikiečių už
darbiai, daugiau parduodama 
prekių. 

Ekonomistai nevienodai 
žiūri į šio pakilimo reikšmę. 
Kai kurie įspėja, kad dabar vėl 
ims kilti kainos, didės inflia
cija. Kiti mano, kad toks nepa
prastas augimas yra laikinas, 
įmonės bandančios pripildyti 
savo sandėlius. 

Apie Vatikano 
ryšius su Izraeliu 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II kovo 22 d. priėmė 
grupę žydų veikėjų, New Yor-
ke veikiančios tarptautinės žy
dų organizacijos kovai prieš 
antisemitizmą B'nai B'rith na
rius, viso apie 20 asmenų. Šia 
proga tartame žodyje popie
žius pažymėjo žydų delega
cijai, kad jau vien jų apsilan
kymas Vat ikane liudija 
besiplečiančius katalikų Baž
nyčios santykius su žydų 
bendruomene. Nežiūrint pra
eities nesusipratimų, kalbėjo 
popiežius, katalikus ir žydus 
visada jungė dvasiniai ryšiai, 
kurie šiandien yra sustiprėję. 
Glaudesniam katalikų ir žydų 
dialogui kebą atvėrė ne tiktai 
praeities nesusipratimų paša
linimas po II Vatikano Susi
rinkimo, bet ir bendras kata
l i k ų i r ž y d ų r ū p e s t i s 
dabartinėmis žmonijos pro
blemomis. 

Neseniai senato užsienio rei
kalų komitete buvo svars
tomas vadinamas „Moyniha-
no įstatymas", kuris pataria 
perkelti JAV ambasadą iš Tel 
Avivo į Jeruzalę. Komitete 
buvo klausinėjami Amerikos 
katalikų atstovai, vyskupų 
konferencijos pareigūnai: vys
kupas Bryan Hehir ir prelatas 
John Nolan, kuris yra Ponti-
fikalinės misijos Palestinoje 
pirmininkas. Vyskupas Hehir 
pasakė senate, kad JAV vys
kupų konferencija nepritaria 
JAV ambasados perkėlimui į 
Jeruzalę. Toks perkėlimas 
esąs „neprotingas politinis re
ceptas". Amerikos vyskupai 
savo pažiūrą remia Vatikano 
politika, kuri buvo formuluota 
popiežiaus Pauliaus VI ir po
piežiaus Jono Pauliaus Ū. 
Vyskupas Hehir perskaitė 
senate Vatikano 1980 m. pa
reiškimą tuo klausimu ir 

V. Alantas laimėjo 
„Dirvos" konkursą 
„Dirvos" romano paskelbto 

romano konkursą laimėjo 
rašyt Vytautas Alantas už ro
maną „Aušra Paliūnuose". 
Komisiją sudarė Balys Au
ginąs, Vacys Kavaliūnas ir 
Aleksas Laikūnas. Iš šešių 
romanų atrinktas vienas, 
kuriam p a s k i r t a Simo 
Kašelionio 2,500 dol. premija. 
Premijos įteikimas bus gegu
žės 26 d. Clevelande Lietuvių 
Tautinės sąjungos seimo 
metu. 

Brazilų valdžia 
suvaržė opoziciją 
Brasil ia. — Karinei Bra

zilijos vyriausybei nusibodo 
opozicijos demonstracijos. Pre
zidentas Figuiredo paskelbė 
pavojaus stovį, įvedė spaudos 
cenzūrą, radijo ir televizijos 
priežiūrą, dviem mėnesiam už
draudė visus susirinkimus ir 
davė policijai plačias teises 
suimti, kratyti įtariamuosius. 
Ginčai prasidėjo dėl klau
simo, kaip rinkti naują civilinį 
prezidentą. Valdžia siūlo iš
rinkti jį eletorių kolegijoje. 
Opozicija reikalauja visuo
tinų, laisvų rinkimų. 

įregistravo tą dokumentą į 
kongreso protokolus. Doku
mente kalbama apie reikalą 
garantuoti visų religijų laisvę 
Jeruzalėje. Vatikanas pagei
dauja juridinių garantijų, 
kurios nebūtų tik vienos inte
resuotųjų grupės vahoje. 

Šį JAV katalikų vyskupų 
konferencijos pareiškimą 
senato komitete kritikavo 
Pasaulio 2ydų Kongreso 
vicepirmininkas Kaiman Sul-
tanik. Jis apgailestavo, kad 
šis smūgis Amerikos žydų - ka
talikų santykiams vyksta kaip 
tik tuo metu, kada kilo kontro
versija dėl Amerikos diplo
matinių ryšių su Vatikanu. 
Kaip žinoma, Amerikos žydai 
priešinasi pilnų diplomatinių 
ryšių su Vatikanu užmez
gimui. Nors ambasadoriais 
jau pasikeista. Kongresas dar 
nėra paskyręs naujai JAV am
basadai lėšų. S uit an ik toliau 
pabrėžė savo pareiškime, jog 
Vatikanas vis atsisako už
megzti diplomatinius san
tykius su Izraeliu. Sultan 
nurodė, kad tame pačiame 
senato komitete kalbėjo sesuo 
Rose Thering, Amerikos se
serų vienuolių koalicijos at
stovė. Ji tvirtai pasisakė už 
Moynihano įstatymą, nes 
šiandien Jeruzalė yra laisvas, 
atviras miestas ne tik žy
dams, bet krikščionims ir 
musulmonams. Ji pabrėžė, 
kad rebginė8 laisvės Izraelio 
sostinėje paskutiniu metu 
buvo išplėstos. 

Olandijoje katalikų savait
raštis „De Tijd" turėjo pasi
kalbėjimą su kun. Jan Keet, 
kuris yra patariamosios tary
bos Bažnyčios ir Izraelio 
reikalams pirmininkas. Jis 
pareiškė nemanąs, kad Šven
tasis Sostas pripažintų Izraelį 
ir užmegstų su juo diploma
tinius ryšius. 

Popiežius Jonas Paulius II 
ketvirtadienį pasiuntė apaš
tališką laišką Izraelio ir visų 
Viduriniųjų Rytų katalikams. 
Laiške jis patvirtina Vati
kano pažiūrą į šio' regiono 
taikos viltis. Popiežiaus laiške 
sakoma, kad taika turi remtis 
trim sąlygom: palestiniečiai 
turi turėti savo tėvynę, Izra-
ebui turi būti garantuotas sau
gumas ir Jeruzalė turi būti 
atviras miestas visom reli
gijom. 

KALENDORIUS 
Balandžio 21 d.: Did. Sešt., 

Anzelmas, Oportuna, Milge-
das, Argeia. 

Balandžio 22 d.: Velykos. 
Kristaus prisikėlimas. Sote-
ras, Tarbula, Jašbutas, Nerū-
na. 

Balandžio 23 d.: Jurgis, 
Elana iš Undos, Daugaudas, 
Patolė. 

Balandžio 24 d.: Fidelis, Do-
da, Valvimantas. Gražvyda. 

ORAS 
Saulė teka 5:03, leidžiasi 

6:36. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 60 1., 
naktį 45 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. balandžio mėn. 21 d. 
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PRISIKĖLIMAS 
Antanas Jasmantas 

Laukų balandžiai ūbauja pušyse, 
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus. 
Atvožęs juodus arimus, 
Žalių raštelių prirašysi: 
Ir kils giesmė lyg vyturėliai, 
Upeliai ūžaus ir skardens 
Kad iš numirusio akmens 
Kalnelių šypsenoj, mums prisikėlei. 
Naktis nusilenkė. Ateina Rytas. 

Ir tu užgniaužtą delną pradarai: 
Aloe varva pumpurai, 
Grumsteliai nusigandę ritas 
Ir obels drobule tava vyniojas. 
Tik kas, o Viešpatie slidžiais 
Takelių mūsų paledžiais 
Skubės Tau apkabint rasotas kojas? 

V a k a r o s u p o e t u K a z i u B r a d ū n u p r o g r a m o s da ly 
v i a i ir r e n g ė j a i : V a c l o v a s K l e i z a , M a r i j a Sa l ik l i e -
n ė , p o e t a s K a z y s B r a d ū n a s . prof . dr. A r ū n a s 

VAKARONĖ SU POETU 
KAZIU BRADŪNU 

L i u l e v i č i u s , prof. d r . V i k t o r i j a S k r u p s k e l y t e , i n ž . 
K a z y s P a b e d i n s k a s . 

N u o t r . Z . D e g u č i o 
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Brangūs ateitininkai, 
Kristaus prisikėlimo šventėje sveikinu visus po platų pasaulį 

išsiskirsčiusius ateitininkus, Federacijos valdybos vardu. 
Gyvename įvairiaspalvėje aplinkoje. Vieni džiaugiamės 

žolės ir snieguolių prisikėlimu, kiti — rudens lapų margumu. 
Vieni ieškome moralinės atramos materializmo, oportunizmo 
ir hipiškojo liberalizmo aplinkoje, kiti — nuolatinio melo, 
fizinio ir dvasinio teroro sistemoje. Tose kraštutinėse sąly
gose, f pavasaris ir ruduo, laisvė ir vergija), ateitininkija sodina 
naujus daigus ir neša derlių į Dievo ir Tėvynės aruodą. 

Kristaus prisikėlimo šventės proga prisiminkime tuos 
brolius ir seses okupuotoje Tėvynėje, kurie aižo okupantų ledą, 
net betoną naujais didvyrių ir šventųjų nežinomais vardais. 

Ateitininkų šventa pareiga buvo, yra ir bus nešti savo 
duoklę ant to paties aukuro. Duoklę organizuotai ir privačiai, 
auką iš širdies ir pasišventimo, protingą ir nesavanaudišką ir 
vertą Dievo Tėvynės ir ateitininkuos vardo. 

Dr. Kazys Pemkus 
Ateitininkų Federacijos Vadas 

* * * 
Susikaupimo ir susimąstymo laikas jau baigias. 
Šis palaimintasis metas mums suteikė galimybę rimtai ir 

atvirai pažvelgti į save, į savo veiklą, perstatinėti ir patikrinti 
mūsų vertybių eilę ir vėl ryžtingai į mūsų gyvenimo centrą 
pastatyti Kristų. 

Visai Ateitininkų Seimai linkiu Velykų metu pergyventi 
tą patį neapsakomą susijaudinimą, kurį patyrė jaunieji 
pakeleiviai i Emmaus miestelį, kada jiems staiga „atsivėrė 
akys ir jie atpažino Kristų duonos laužyme" ir, nieko nelauk
dami, entuziazmu degdami skubėjo Gerąja Naujiena dalintis 
su kitias. 

Velykų stebuklas tegu ir mus visus apsupa ir sujungia 
nuostabia Šviesa į vieną šeimą, atnaujintą su pasitikėjimu 
žvelgiančią į ateitį. 

Kun. Vald. Cukuras 
Fed. Dv. Vadovas 

* * * 

Kristaus prisikėlimo šventė, Šventos Velykos, yra vilties ir 
pasitikėjimo pokylis. Ateitininkai, kaip ir visi katalikai, šia 
proga jaučia ryškiai atgimimo ir tobulėjimo viltį, Kristaus 
mums pažadėtą. Aplink sūkuriuoja pavasaris ir su juo grįžta 
susižavėjimas dvasios ir žmogaus galimybėmis. Tai laikas, 
kada neabejodami ir nesidrovėdami tikime, kad pasaulis tikrai 
aukso spinduliais išbertas. 

Šios dienos šviesoje atsiminkime Lietuvoje tuos, kurių 
tikėjimas Dievu ir savimi neišblėsę, kuriems kiekviena vilties 
diena šventa. Atsiminkime ir vienas kitą — tuos žmoniškus 
stebuklus ir atgimimus, kurie mus kasdiena supa. 

Šventų Velykų proga sveikiname ir linkime tikėjimo, kad 
Kristuje atnaujinsime ir atsinaujinsime, kad Jame dar daug 
pavasarių sutiksime. 

SAS Centro valdyba 

* * * 

Prisikėlusio Kristaus Šventės proga, džiaukimės visi, nes 
Jis su mumis per visas dienas. Sveikiname ir dalinamės Vely
kų viltimi ir džiaugsmu su jumis. 

Jaunųjų Ateitininkų sąjunga 

* * * 

Tegul Kristaus prisikėlimo šventės — Velykos — prikelia 
ir sustiprina mus. kad niekada nepavargtumėm kelionėje į 
Dievą ir Lietuvą. 

Malonių šv. Velykų visiems bendradarbiams ir skaityto
jams 

„Ateities" redakcija 
ir administracija 

* * • 

Linksmų Šv. Velykų visiems iš „Ateitininkų gyvenimo" 
skyriaus bendradarbiams, skaitytojams ir jų šeimoms, 
„Draugo" redakcijai ir administracijai. 

Broliams ir sesėms kenčiantiems persekiojimą tėvynėje iš
tvermės, kol išauš Laisvės — Prisikėlimo rytas. 

Jonas 2adeikis 

Jaunimo centro kavinėje 
penktadienį, balandžio 13 d., 
7:30 v.v. susirinko didelis bū
rys poezijos mėgėjų sutikti Ka
zio Bradūno, naujausio eilė
raščių rinkinio „Prierašai". 
Vakaronę ruošė Chicagos atei
tininkų sendraugių skyrius — 
tai buvo trečioji šio sezono 
vakaronė per kurias mūsų 
visuomenė turi progos susi
pažinti su vienu iš mūsų me
nininkų. Skyriaus pirmi
n i n k a s i n ž . K a z y s 
Pabedinskas pasveikino gau
siai susirinkusius svečius ir 
vakaronės tvarkymą perdavė 
Vaclovui Kleizai. Jis pasvei
kino poetą Kazį Bradūną su 
k e t u r i o l i k t u o j u poezi jos 
rinkiniu, kurj išleido „Atei
ties" Literatūros fondas. Apie 
poeto naująją knygą pakalbėti 
kvietė prof. dr. Viktoriją 
Skrupskelyte, kuri kaip tik 
šiam vakarui atskrido iš 
Oberlin. 

Prof. V. Skrupskelyte paste
bėjo, kad Bradūno poezija 
nesibijo būti įspėjama. Ji at
vira, bet paslaptinga kaip 
duona. Ji kalba ir savo pavir
šium ir savo gelme. Šiam 
rinkiny matoma dviejų para
lelinių tekstų sąrangą. Kal
bėtoja kartu su klausytojais 
apmąstė sąvoką „prierašas". 
Prieita išvados, kad šiuo atve
ju prierašai daugina tikrovę. 
Pavyzdžiui, pirmajame sky
riuje, kuris įveda Genezės 
knygą ir pradžios mįslę, Bra
dūnas paliečia pačias pirmą
sias akimirkas — iš jų žvel
giant poetui kyla staigus, 
stebinantis gyvybės prasi
veržimas. Čia matomi žaibo, 
saulės, žiburių motyvai. Bra
dūnas žvelgia tarsi iš dieviško 
taško: ne Prometėjaus, bet sū
naus, juntančio vienybę su 
Tėvu. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos ištraukos yra 
naudojamos kaip šv. Raštas. 
Bradūnas išryškina ypač tas 

Kronikos vietas, kurias 
galima dauginti — kur slypi 
kitų neatrasta poetinė vertė. 
Jis parenka vietas, kur Kro
nikos autoriai kalba apie žodį, 
kuris moki ir kalba apie tiesą. 
Jis įlieja poetinės jėgos, ją 
poetine , intuicija nušviečia. 
Įrašo poetinėn pastabon pilny
bės Šifrą̂  ištikimas sau, savo 
poetinei sampratai, poetas 
grįžta į pr-džios misteriją. 

Po prof. Viktorijos Skrups-
kelytės kruopščiai paruoštos 
paskaitos, .<urią klausytojai iš
klausė su dideliu susi
domėjimu, žodis perleistas 
rašytojui Česlovui Grincevi-
čiui, kuris Lietuvių Rašytojų 
draugijos vardu ir „Šatrijos" 
korporacijos vardu sveikino 
poetą Ka^i Bradūną naujai 
pasirodžiusio rinkinio proga. 
Po to bu.v> pertrauka, kurios 
metu dalyviai įsipylė puodu-
kuosna k,a r0s ir atsinešė pyra
gaičių nu) puošnaus vaišių 
stalo, kurį paruošė M. Salik-
lienė ir A. Vadeišienė su kitų 
ponių talka. 

Antrojoj vakaro daly kal
bėjo patc poetas Kazys Bra
dūnas. Jis pradėjo sąmo
jingais žodžiais apie poeto ir 
kritiko bendravimą — eilėraš
čio žodžiai kaip žirniai ankš
tyje. Kritikas nuskina ir verda 
eilėraštinę vakarienę. Poetui 
atrodo, kad šį vakarą druskos 
buvo tiek, kiek reikia. Poetas 
paskaitė eilėraščių iš naujojo 
rinkinio po kelis iš kiekvieno 
skyriaus: prierašų prie Gene
zės knygos, šv. Jono Evan
gelijos. Apreiškimo ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos. 
Tada klausytojai turėjo progos 
išgirsti visai naujų ir negir
dėtų poeto eilėraščių, kurių 
daugelis grįsti vaikystės prisi
minimais iš gimtinės. Įsi
mena eilėraščiai apie širdies 
akmen: apie dievuliuką. 
Poetas <i ar turėjo progos ko
mentuoti publikos pasisaky-

Poetas K. Bradūnas skaito savo eilėraščius. Nuotr. Z. Degučio 

Sveikiname visus moksleivius ateitininkus linkėdami 
linksmų ir giliai prasmingų Velykų švenčių. 

MAS CV 
* • * 

Linksmų Velykų linkime visiems ateitininkams. Jėzaus 
prisikėlimo yra ir mūsų išganymo šventė. Garbindami 
Viešpatį Dievą susijungę su Jėzumi Kristumi giedokime 
džiaugsmingą Aleliuja. 

Sendraugių sąjunga 

mus. Taip smagiai besikal
bant vakaras jau artėjo prie 
vėlumos — reikėjo sėsti į ratu
kus ir į namus važiuoti. Klau
sytojams vakaronė paliks 
malonius prisiminimus. Atei
nantis Chicagos ateitininkų ; 
sendraugių ruošiamas susi
tikimas šioje vakaronių eilėje ' 
— tai vakaras su rašytoja 
Birute Pūkelevičiūte, kuris bus 
taip pat Jaunimo centro kavi
nėje penktadienį, gegužės 11d. 

V.T.P. 
VASAROS STOVYKLOS 

VADOVŲ KURSAI 
Dėl susidėjusių aplinkybių 

jaunųjų ateitininkų vasaros 
stovyklos kursai yra ati
dėt i į gežužės 5 d. nuo 
2:00 iki 7:00 v. v. Jau
nimo centre. Norintieji va
dovauti stovyklai ir dalyvauti 
parengiamuosiuose kursuose 
privalo užsiregistruoti pas 
Ramunę Račkauskienę, 10425 
S. Kenton, Oak Lawn, IL 
60453 (tel. 312-425-4266). 

Registracijos laiške reikia 
pažymėti vardą, adresą, tele
foną, amžių ir ypatingus pa
traukimus, kurioje nors srity 
(pvz. sporte, mene ir pan.). 
Registracijos mokestis 10 dol. 

Ramunė Račkauskienė 
J A S CV7 p i rmininkė 

MARGUČIU 
RITINĖJIMAS 

Dielininkaičio jaunių atei
tininkų kuopa kviečia visus 
vaikus atvykti į margučių riti
nėjimą šešt., bal. 28 d., nuo 1 
iki 2:30 v.p.p. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
sporto salėje. 

Premijuosime ritinėjimo lai
mėtojus, o taip pat lietuviš-
kiausius, įdomiausius ir juo
kingiausius margučius. 

Bus galima nusipirkti picos 
ir gėrimų. 

Įėjimas vaikams 1 dol. Tė
veliai taip pat laukiami. Atsi
neškite savo margučius. 

VELYKŲ ŠOKIAI 
Studentai, atvykite į Chi

cagos studentų ateitininkų 
ruošiamus Velykų šokius 
sekmadienį, balandžio 22 d. 
8:00 v.v. Jaunimo centre. Gros 
populiarus „Aido" estradinis 
orkestras. Kviečiami visi stu-. 
dentai (su ID kortele) ir 
vyresni. 

VASAROS STOVYKLAI 
Stovyklos registracijos for

mas galima gauti pas Jau
nųjų ateitininkų kuopų glo
bėjus. Kuopų globėjai turi 
J.A.S. centro valdybai pra
nešti maždaug kiek registra
cijos formų reikės atsiųsti. 
Stovykloje stovyklautojų skai
čius yra ribotas, todėl pir
miausiai registruosime vaikus, 
k u r i e p r i k l a u s o a t e i 
tininkams. (Nuo gegužės 1 iki 
birželio 1). Vėliau, jeigu vietos 
liks, registruosime ir ne atei
tininkus vaikus (nuo biržleio 1 
iki birželio 16 d.). 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympij Tieias, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGO prenumerata mokama iš anks to 
m e t a m s *Ą metų 3 mėn 

Chicago ir Cook County $50.00 $30.00 $20 0t> 
Kanadoje (U- S. A . dol.) $50.00 $30.00 $20.00 
Užs ienyje $50.00 $30.00 $20.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30 00 $20.*« 
Savait inis (Šeštad. pried.) $30.00 $19.00 

L 

• Admini s trac i ja dirba kas 
dien nuo 8:30 iki 4.30, šeštadie
n ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakci ja dirba kasdien nuo 
8:30 — 4:00. 

• Redakcija straipsnius ta i so s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų ka inos 
prisiunčiamos g a v u s prašymą. 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
C h k a g o , Illinois 60629 

Te!. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st St ieet 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki fe v.v 
Susitanmui skambint 436-5566 

« n * 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Dr. Peter T. Brazio ofisą peretne 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5, antr. ir ketv 
12-^-6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir moterų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . Tel. LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Pruma ligonius pagal sus;tanm$ 

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

O P T O M E T R 1 S T A S 
2709 VVest 51st Street 

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

Ot* 735 4477 Ru 24*0067 arba 24*6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDiNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N l Ų ' G Y D Y I O I A S 

4o00 VV. 1 0 3 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal sus i tar imą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
C1! DVTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W.6.VdSt . 
Vai. pagal susitarimą: rirm ir ketv 12—4) 

6—8 antr 12 c: penkt 10—12,1—0 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Fanrvly Medical Clinic 
217 East 127 St.. Lemont. III. 

1 mylia Į vakarus nuo Ateitininku namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. D. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

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

3844 VVest 63rd Street 
Vajandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. t hicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitanmj 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai pop- r ir 6 8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 5 9 St . , C h k a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal susitarimą — Pirm., 
antr . treč , ketv ir šeštad 

Tėl. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
I ) A \ I L GYDYTOJA 
8104 S Roberts Road 

I mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel 563-0700 

Valandos paga! -.usitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvškail 

OI'TOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contait lenses" 
2618 VV. "lst St. - Tel. 737-5149 

\ a l pagai susitarimą U/daryta treč 

Te l . o f i s o ir buto : OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus trei Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUHDING 

3200 VV. 81st. Street 
Of iso tel RE 7-1168; 

Rezid 385-4811 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-088<J 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt 
3 l k i 7 v P P Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBiriS 
INKSTŲ PŪSLES 

PROSTATO ( H1RUR. , i |A 
2656 VV. 63id Street 

Vai : antr 1-4 p.p. ;•• ketv 2 5 p.p 
Sešt. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448 5545 

Ohso tel 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 W«tt 71st Strart 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

2 6 šeštadieniai- pagal susitarimą 



Prisikėlimo viltis — 

TIKĖJIMAS ATEITIMI 
žmogus Vėl ateina Velykos, ta klausimą, kodėl 

didžioji krikščionybės šventė, gyvena žemėje, 
kuri iš naujo sužadina viltis, Žmogus dažnai negalvoja 
tikėjimą ateitimi ir pasitikėji- apie savo tolimesnę ateitį, kol 
mą Aukščiausiojo planais, jis gyvena laimingai — jo 
Velykos ateina su pavasariu, g y v e n i m a s j a m duoda 
kada gamta iš naujo atgimsta džiaugsmą. Bet kiekvienam 
gyvenimui natūralia savo žmogui ateina pabaiga, kai 
gyvybe. Pavasaris įkvepia ir 
ž m o g u i d a u g i a u v i lč ių 
išsilaikyti savo būsenoje, 
išlaikyti savo gyvybę žemėje 
su gamtos prisikėlimu. Bet to 
neužtenka krikščioniui, kuris 
žiūri į savo gyvenimą, kaip 
pakopą į aukštesnę būseną, 
kaip pakopą į naują gyve
nimą, kuris nesibaigia su 
rudeniu ir neprisikelia su 
pavasariu. Tai tikėjimas tuo 
amžinu Dievo planu, kuriame Jos gyvybės viltį. Be vilties 

gyvenimas jau žemėje yra 

reikia skirtis nuo visko, ką jis 
turi, nuo savo artimųjų, kurių 
negalėtų tikėtis daugiau sutik
ti. Tikėjimas pratęsia žmogaus 
gyvenimą, jau čia žemėje 
gyvenant, juo labiau duoda 
vilties ateičiai išpildyti tuos 
neužslopinamus troškimus 
gyventi amžinai. 

Kristaus prisikėlimas ir 
yra tas žmogaus pavasaris, 
kuris atneša kiekvienam nau-
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numatyti žmogaus keliai per 
laikinumą į amžinybę. 

Jėzaus Kristaus atėjimas į 
žemę yra Dievo plano dalis. Jo 
prisikėlimas iš mirties, nugalė
jimas dieviška galybe natū
ralaus gamtos įstatymo yra 
taip pat Dievo plano dalis. J is 
leido įstatymus, jis dalyvauja 
jų vyksme, jis gali juos ir 
pakeisti, kad jie neveiktų išim
čių. O Dievo Sūnaus atsiunti
mas į žemę yra išimtis žmogui, 
bet nuo amžių numatyta 
Dievo plano dalis. Tai paslap
tis žmogui, bet ne paslaptis 
Dievui, kurio veikimas yra 
nuo amžių. Žmogų jis iškelia 
aukščiau žmogiškumo, jį iši
ma iš jo priklausomumo gam
tai, žemei, šiam laikinam 
pasauliui. Kristaus prisikė
limas iš mirusiųjų ir gyveni
mas su žmonėmis, kol jis 
pasitraukė į savo amžinąją 
buveinę, yra vilties suteiki
mas kiekvienam. Kas tiki prisi
kėlusiu Jėzumi, to ateitis nesi-
b a i g i a s u jo p a t i e s 
pasitraukimu iš gyvenimo. 

Ta viltimi gyventi yra įpras
minimas savo žemiškojo, laiki
nojo gyvenimo. Tas gyveni
mas be vilties būtų tik gamtos 
pasikeitimo ' žymė — pava
saris, atnešąs gamtinę gyvy
bę. Žmogus laukia ne pavasa
rio, kuris jį pakeistų, kaip žolę 
ar žaliuojantį medį, bet tos 
jaunystės, kuri niekada nesi
baigia, kuri reiškiasi amžinai, 
kaip trokšta visa žmogiškoji 
prigimtis. Tai gyvenimas ne 
tik savo darbais žmonių tarpe, 
bet gyvenimas amžinybėje su 
Kūrėju. 
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Kristaus prisikėlimas prii
m a m a s tikėjimu, bet kartu ir 
pasitikėjimu, kad, ką jis paža
dėjo, tas ir bus žmogui, norin
čiam juo sekti ir jo mokslu 
gyventi, nes „Jėzus Kristus 
vakar ir šiandien tas pat ir per 
amžius" (Zd.12,8), kaip sako 
apaštalas Paulius. Todėl šioje 
šventėje reikia pirmiausia 
ž a d i n t i t i k ė j i m ą Dievo 
planais, tikėjimą jo Sūnumi, 
gyvenusiu žmonių tarpe, 
mokiusiu, kentėjusiu ir miru
siu, bet dieviška galybe 
pr is ikėlusiu iš mirusiųjų. 
„Tikėjimas, kaip sako šv. 
Paulius, yra pasitikėjimas tuo, 
ko viliamės, tvirtas įsitikini
mas apie tai, kas neregima" 
(Žd.11,1). 

Kristus prisikėlė iš mirusių. 
Tai paliudijo apaštalai ir 
daugybė mokinių savo gyvy
bėmis. Gali žmogus klysti, gali 
nus idė t i , nes i l a ikydamas 
Dievo įsakymu, bet negali 
išsižadėti savęs ir savo tikėjimo 
į Kristaus prisikėlimą, jeigu 
nori įprasminti savo gyveni
mą žemėje. Be tikėjimo būtų 
tamsus žmogaus gyvenimas, 
nes nebūtų vilties atsakyti į 
visus žmogaus prigimties 
troškimus, negalėtų atsakyti į 

pasmerkimas, nes jis kiekvie
ną dieną tegali matyti tik savo 
gyvenimo pabaigą ir išny
kimą, tartum žolė ar papras
tas gyvis. O žmogus, turįs protą 
ir valią, nėra lygus žolei ar 
neprotingam gyviui — jis nori 
gyventi amžinai. Tai pažada 
Kristus savo prisikėlimu, tai 
pažada savo mokslu ir gyveni
mo kelių nurodymu. Ta viltis 
ir daro gyvenimą prasmingą 
ir amžinybės vertą. 

Bet žmogus nėra lauke išau
gęs vienas medis. Jis yra 
žmonijos dalis. Kristus neatė
jo iš dangaus pasirodyti tik 
vienam. Jis turėjo jau paruoš
tą dirvą, kurioje galėjo pradė
ti savo darbus. Jis aplink save 
surinko apaštalus, mokinius ir 
minias, kurios jį sekė. Jis 
kentėjo ne už vieną kurį nusi
dėjėlį, ne už vieną žmogų, bet 
už tautas ir visus žmones, 
kurie buvo nuo pasaulio 
pradžios ir bus ligi pasaulio 
pabaigos. Jis ir savo prisikėli
mu neišgelbėjo tik apaštalus 
ar savo mokinius, bet visus 
žmones. Jis apaštalus pasiun
tė jau po savo prisikėlimo eiti 
ir mokyti visas tautas. 

Mes taip pat nesame vieni, 
nesame išimtis, bet esame 
dalis savo tautos, kurią Kris
taus mokiniai turėjo mokyti 
Evangelijos, dalis žmonijos, 
kuriai Kristus davė įsakymus. 
Dievo planu susikūrė tautos 
tam tikrose aplinkybėse, tam 
tikrose žemėse, įsigijo savo 
charakteringas žymes, savą 
Kristaus garbinimo būdą, nors 
Kristus yra tas pats per visus 
amžius. Ir lietuvių tauta 
suprato, kas yra Kristus ir jo 
prisikėlimas. Tai supratę savo 
tikėjimu jie gyveno Kristaus 
Evangelijos dėsniais, sekė 
Kristų kenčiantį ir prisikėlusį. 
Tai įrodo ir dabar, kai lietuvių 
tauta yra persekiojama, kaip 
buvo persekiojamas Kristus, 
taip kenčia tikintieji, kaip 
kentėjo Kristus ir už Kristaus 
mokslą jo apaštalai ir moki
niai. 

Šis Kristaus prisikėlimas 
yra vilties pagrindas, kad 
Dievo planuose yra kiekvie
nas žmogus, kiekviena tauta ir 
visa žmonija. Kristus, atėjęs į 
žemę gelbėti žmonijos, neatė
mė iŠ Žmogaus proto ir valios 
galių, kuriomis jis turi pats 
tiesinti savo kelią žemėje ir 
kreipti jį į amžinybę su Kris
tumi. Kristumi tikintis žmogus 
negali prarasti vilties. Kris
tumi tikinti tauta taip pat 
negali prarasti tikėjimo susi
kurti savo ateitį pagal Dievo 
planą. Dievo planas buvo, kad 
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, 
kančia išgelbėtų žmoniją, 
Dievo planas yra taip pat, kad 
žmonija ir kančioje nepraras
tų vilties. 

Pr. Gr. 

Po Stalino mirties Šopeno ge
dulingo maršo garsai vis daž
niau suskamba Raudonojoje 
aikštėje, palydėdami "nevaini
kuotus carus" į Hado pože
mius. Tačiau visagalio Polit-
biuro "princai", uoliai sekdami 
Jono Žiauriojo dinastijos tęsti
numo tradiciją "karalius mirė-
tegyvuoja karalius", kantriai 
laukia savo eilės į sosto kėdę. 
Imperijos kolektyvo pajecai 
kantriai stovi eilėje prie "gos-
torgo" parduotuvės, kaip jau 
įpratintas stovėti per dešimt
mečius, kad gautų nusipirkti 
naujas kelnes ar kiaulės uode
gą-

Tačiau nežiūrint partijos šu
lų absoliutizmo ir biurokrati
nio valdžios aparato nenoro 
keisti atgyvenusius Lenino 
doktrinos principus, o tai būtų 

Reformų klausimas Sovietų Sąjungoje 
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giau laisvių kultyvuoti nuosa
vus sklypelius. Kai kurias įmo
nes atleido nuo Maskvos 
centralizacijos, kad tik pakė
lus žmonių pragyvenimo lygį, 
kaip to reikalauja marksistinė 
doktrina. Iš kitos pusės, palū
žus detentei, sumažėjo paskolų 
iš Vakarų bankų gavimas, taip 
reikalingas Sovietų fabrikų 
pramonės modernizavimui. 

Comecon — Taryba 
ekonomine i paramai 

Ekonomiškai Sovietų Sąjun
ga susirišusi su Rytų Vokieti
ja, Čekoslovakija, Lenkija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgarija 
kar in iu Varšuvos paktu. 
"Comecon" teikia didelę para
mą Kubai, Mongolijai, Vietna-

jau silpnumo ženklas, Sovietų mui ir kai kuriems Afrikos 
imperija nenorėdama rieda 
prie reformų. Reformuotis ver
čia kasdien didėjantis jauno
sios generacijos priešinimasis 
pasenusiems propogandi-

kraštams. Tos tautos turi 375 
milijonus gyventojų. Ekono
miškai remti ir Raudonajai ar
mijai prižiūrėti tuos kraštus, 
kad juose neišsivystytų pana-

niams partijos šūkiams beitus- šus į Lenkijos "Solidarumo" 
tiems pažadams. Vietoje pa- laisvėjimo bandymas, Sovietų 
trankų ir raketų reikalaujama Sąjungai sudaro didelę naštą, 
daugiau batų, sviesto ir radijo Nors Maskvos centrinis planą- kiečių stebi Vakarų televizijos 

ku ir dantų gydytoju. Sie reiš
kiniai Sovietų Sąjungoje taip 
įsišakniję, kad Maskvos ko
munistų partijos oficiozas 
"Pravda" Andropovo laike, 
smerkdamas juos, su pašaipa 
taip rašė: "Čekoslovakijos liau
dies respublikoje arbatpini
giai pasidarė taip populiarūs, 
kad jau laidotuvių vežikai ne
kelia iš vežimo mirusio karsto, 
kol velionė našlė neįspraudžia į 
jų delnus arbatpinigių!... Tai 
vis supuvusio kapitalizmo lie
kana", guodžiasi laikraštis. 

Sovietai jau ir patys prisi
pažįsta, kad gausus privilegijų 
dalinimas partijos nariams, 
specialios jiems krautuvės, ge
riausi automobiliai, dačos ir il
gos atostogos kurortuose kraš
te sukėlė įtampą ir masių 
nepasitenkinimą. 

Vaka rų pastovi 
val iuta, televizijos 

i r radijo stotys 
Ištobulėjus elektroninei 

komunikacijai per skraidan
čius satelitus,geležinė uždanga 
nustojo reikšmės. Daugiau ne
gu trys ketvirtadaliai Rytų vo-

aparatų. Jaunimas jau su- vimo biuras žino, kad "Come-
pranta, kad, jeigu atominio su- con" sudarančių tautų produk-
naikinimo grėsmė yra Rusijai rijos galingumas neprilygsta 
iš Vakarų, tai tokia pat grėsmė į nė pusės Vakarų Europos 
jaučiama ir Vakaruose iš so-', Bendrosios rinkos gamybos 
vietinio atominio arsenalo. ; produkcijai, tačiau išsipainioti 

iš augančios krizės Maskva ga
li tik reformų keliu. Rytų Vo
kietija, kuri laikoma turinti 
aukščiaussią gyvenimo lygį vi-

Vengrijos laisvėjimas, Len- šame sovietiniame bloke, ta-
kijos bruzdėjimai, Pabaltijo čiau ir jos vidutinis, metinis 
tautų disidentinis judėjimas, | darbininko uždarbis tesiekia 

Sovietų okupuotų 
k raš tų pavyzdys 

siekiant išsilaisvinimo, musul
moniškų Azijos respublikų 
spartus gyventojų didėjimas, 

vos 650 dolerių per metus, o nu
sipirkti mažą automobilį reika
lingas visų metų uždarbis ir 

naujų maldos namų-mečečių laukimas eilėje kelerius metus, . „ - .--„- — 
padidinta statyba, užmirštant kai tuo tarpu Vakarų darbinin- naujų idėjų ir pasikeitimų. Ir 
"Lenino kampelius", yra žino- kas pirkti automobilį ir kredi- jaunoji karta, kuri anksčiau bu-

kanalus, Lenkija ir Pabaltijis 
— Švedijos ir Suomijos. Vaka
riečių radijo transliacijos pa
siekia net vidurinį Sibirą. Da
bar propagandai jau sunku 
įtikinti sovietinį žmogų, kad 
pas mus viskas geriau, negu su
puvusiuose Vakaruose. Turis
tų atvežtos į Sovietų Sąjungą 
prabanginės prekės kelia pa
vydą so vietų žmonėse jau vien 
dėl to, kad jiems neleidžiama 
laisvai išvykti į užsienį. 

Sistema nepajėgi veikti, ga
būs žmonės nusivylę, pri
spausti aukštuose postuose sė
dinčių diletantų, kurie bijosi 

ma ne vien partijos viršūnėms^ tan gali bet kada. 
bet ir gyventojų masėms. Prie 
to jau ir pats Andropovas, tik 
įkopęs į sostą, pažinęs aukštų 
partijos pareigūnų tinginumą, 
alkoholizmą, valstybės turto 
grobstymą, blogą ūkinį plana
vimą, kuris mažino produkci
ją, griebėsi griežtų priemonių. 
Nežiūrėdamas komunistinio 
rango, viešai sušaudė nusikal-

Spaudos žmonių 
pas i sakymai 

Žinomas Čekoslovakijos 
ž u r n a l i s t a s F r a n t i s e k 
Venkovsky apie Rytų "socia
lizmą" taip su pašaipa sako: 
"...Jūs žinote keturis socializ
mo stebuklus: jame kiekvienas 

tėlius, darė pakeitimų admi- turi darbą, bet nė vienas nedir-
nistracijoje. Matydamas, kad ba. Niekas nedirba, bet visi pla-
daugiau kaip per pusę šimto na i išpildyti, tačiau parduotu-
metų nepasisekė patraukti oku- vėse nėra prekių!" Nelegali 
puotų kraštų žmonių protų ir prekyba, vadinama "antrąja 
širdžių prie komunizmo, Krem- ekonomija", kyšininkavimas, 
liūs labai atsargiai pradeda at- spekuliacija ir valdiško turto 
leidinėti centralizacijos varž- grobstymas sudaro vieną ket-
t u s : pakė lė d a r b i n i n k ų virtadalį socialistinės ekono-
atlyginimu8, įvedė papildo- mijos. J i praktikuojama prade-
mus darbo mokesčio priedus, dant ministerijos ir fabriko 
kolūkininkam8 suteikė dau- direktorium, kolūkio viršinin-

vo susižavėjusi komunizmo idė
jomis, šiandien žvalgosi į 
Vakarus, ieško naujo gyveni
mo tikslo. Todėl ir nenuostabu, 
kad religija, kuri per tiek metų 
Rusijoje buvo ir yra be atodai
ros persekiojama, šiandien pri
pildo dar pasilikusias bažny
čias j a u n a i s žmonėmis , 
ieškančiais Dievo. Ar naujasis 
Kremliaus valdovas K. Cer-
nenko pasuks reformų keliu la
bai tenka abejoti: 

Laisvės priešai yra klaida, 
aistra ir prievarta. Kas gi lais
vę išgelbės iš tų pavojų? Ogi 
tikėjimas, kuris kovoja su klai
domis, kuris apvaldo aistrų 
žvėrį žmoguje ir kuris pasmer
kia neteisybę ir prievartą. 

Meader 

Kristaus pris ikėl imo — 
Velykų šventės dieną baigiasi 
pop. Jono Pauliaus II paskelb
ti dvasinio kr ikščioniško 
atsinaujinimo — Atpirkimo 
metai. Tuos metus pop. Jonas 
Paulius II skelbė įspūdžio 
įtakoje, kokį jam daro mūsų 
laiko žmonija: reikalinga rim
to žvilgsnio į sielą, kurios 
reikalus daugelis yra apleidę, 
užmiršę, paskendę kasdieni
nio gyvenimo ne tiek rimtuose 
reikaluose, kiek menka
verčiuose niekuose. 

Atrodo, kad pop. Jonas 
Paulius II atspėjo žmonijos 
vidinę nuotaiką į aukštesnes 
aspiracijas, į pasiilgimą aukš
tesn ių d a l y k ų . N i e k a s 
nepateiks tikslios statistikos, 
kiek per tuos metus maldinin
kų lankėsi Romoje, nes jų 
daug lankėsi grupėmis ir 
pavieniui, n iekur nesire-
gistruodami, tik pasimels-
dami atlaidams skirtose vieto
se. O kiek milijonų žmonių 
šiais metais pas inaudojo 
dvaisniai savuose kraštuose, 
to taip pat niekas neregis
travo. 

Verti dėmesio ir kiti reiški
niai. Pasaulinė, tikrai ne 
proreliginė spauda pakarto
tinai sakosi tiksliai konstatuo
janti visuose visuomenės 
sluoksniuose didėjantį dėmesį 
religijai. Šalia kitų spaudoje 
minimų reiškinių ver tas 
paminėti ir šis faktas, kad 
kiek yra teologijos mokyklų ar 
fakultetų, ši sritis niekad netu
rėjo tiek pasauliečių klausy
tojų studentų, kiek jų turi 
dabar. Kad šie 1984 metai — 
penkių šimtų metų sukaktis 
nuo šv. Kazimiero mirties — 
taip garsiai ir visuotiniai 
nuaidėjo per visą katalikišką 
pasaulį, tai taip pat parodo, ko 
pasigenda mūsų laiko žmoni
ja: pasauliečio, nepasken-
dusio vien materialiniuose 
reikaluose, menko turinio 
pramogose, bet šviesaus, doro, 
švento pasauliečio. Tiesa, kad 
tokie pasauliečiai visada buvo 
ir yra vertinami. Yra ko 
kiekvienam savęs paklausti, 
ką davė praėjusieji Atpirkimo 
metai, ką duos šie šv. Kazimie
ro metai. 

Verta pagalvoti ir apie kito
kias nuotaikas. Pastaruoju 
laiku kai kur komunistinė 
spauda jau pakartotinai kalti
na pop. Joną Paulių II ateis
tinio komunizmo priešu. Vos 
tik pradėjus kalbėti Lietuvoje 
ir kitur apie šv. Kazimiero mir
ties sukaktį, komunsi tų 
spaudoje pakartotinai buvo 
pajuoktas, n i e k i n t a s šv. 
Kazimieras ir jo gerbėjai. Ar 

neįdomu palyginti, ką da \e 
kovojantis ateizmas vieton 
Dievo įsakymų — Dekalogo, 
vieton Kristaus ir jo Evange
lijos? 

Maždaug štai ką: 
1. Nekęsk Dievo ir persekiok 

tikinčius ir jo garbintojus. 
2. Dievo vardo arba visai 

neminėk, arba minėk jį su 
panieka. 

3. Krikščionių švenčių dieno
mis arba įsakyk darbą, arba 
u ž p i l d y k j a s kuo no r s 
profanišku. 

4. Jeigu tavo tėvas ar moti
na yra tikintys, gali jų nekęsti, 
juos net išduoti. 

5. Gali žudyti kiekvieną 
nepritariantį ateistinei tironi
jai ar kad ir savo bendramintį 
pavojingą tavo galiai. 

6. Ištvirkavimo nė nesmerk, 
nė nevenk. 

7. Gali sukčiauti, visuomenę 
apvogti, tik pasistenk, kad 
apie tai žmonės nekalbėtų. 

8. Prieš tikinčius ar kitaip 
nepr i t a r i anč ius ateis t ine: 
tironijai gali meluoti net ir 
teisme, ir tai bus paskaityta 
tau už gerą. 

9. Moterystės priesaikos pai
syk tiek ir tol, kol tau patinka. 

10. Režimo — valdžios vardu 
gali viską atimti iš kiekvieno 
žmogaus, o ypač iš neprita
riančių režimui. Turį galią gali 
lėbauti, nepaisydami, kad dir
bantieji badauja. Dievo ir 
tikinčiųjų nekęsk, kiek tik 
pajėgi. 

Šis ateistinis „dekalogas" ir 
antikristinė evangelija nėra 
kur nors užrašyti žodžiai taip. 
kaip čia pasakyti, bet tai 
paimta iš gyvenimo, tvarko
mo valdžios įstatymais ir 
dekretais. Ir tie, kurie tuo 
gyvena, žino ir kiti mato, kiek 
iš to žmonijai dvasinės ir 
žemiškos naudos. 

Švenčiant Kristaus prisikėli
mo minėjimą dera giliai 
įsimąstyti ir persiimti tuo, kad 
žmonių rankos nesunaikins 
nei Dievo, nei jo tvarkos, nei 

. Kristaus, nei jo Evangelijos. 
Prieš tai kovodamas ar to 
nepaisydamas žmogus gali 
sunaikinti tik savo gyvenimą 
ir save. 

Visiems linkiu dvasiniai 
atsigaivinti ir gyventi su tuo, 
kuris už mus buvo kaltųjų 
nužudytas nekaltas, prisikėlė 
iš mirusių ir gyvena amžinai. 

Vyskupas Vincentas Brizgys 

Gyvenimas yra didžioji pa
slaptis, kurią atskleidžia tik 
paskutinioji valanda. 

A. Manzoni 

KELIONĖ 
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Visi jau grįžę ir valgome, o mergaitės globos, kol būsime Romoje, 
pademonstruoja drabužius, kurie yra laivo krau- Apsitvarkę su kambariais, dar tą pat dieną iš-
tuvėje. Kaip ir kitur visi nori dolerio. važiuojame pasidairyti po miestą. Fernando 

Saulė skęsta į jūrą. Temsta naktis, o mes vis aiškina. Štai ten yra Kapitoliaus kalva, kurią su 
plaukiame. Vėsu viršuj, tai visi spiečiasi viduj apie visais jos rūmais suplanavo Michelangelo. Senovėje 
staliukus ir stikliukus. Vieni, patogiai įsitaisę čia stovėjusi Jupiterio šventovė, o dabar čia 

Aracoeli bažnyčia. Cia kapitoliaus rūmai, senatorių 
rūmai ir konservatorijos rūmai. Aikštės viduryje 
statula — tai Markus Aurelijus. 

Lankom romėnų forumą. Sako, čia buvusi labai 

šventyklos tyrs kolonos. O čia Šv. Juozapo Dailidės 
bažnyčia, statyta 1540 m. ant kalėjimo griuvėsių. 
Šiame kalėjime rado mirtį daug žymių to meto 
žmonių. Manoma, šv. Petras irgi čia buvo kali-

minkštasuolyje, snaudžia, kiti šnekučiuojasi. 
Netoliese grupė jaunų vyrų ir senesnis japonas 
garsiai kalbasi laužyta anglų kalba. Vėliau pa
aiškėja, jog tai libaniečiai. Grupė jaunų žmonių 

Paliekam laivą ir į miestą. Prekybininkai siūlo manosi, kaip kas gali. Jauna mergaitė įsitaiso šalia svarbi pagonių šventovė iš 367 metų po Kr. 1 ebe-
savo prekes, o jų įvairiausių. Labai graži keramika, didelės palmės ir snaudžia žemėje, galvą prie vazo- stovi devynios išlikusios kolonos. Netoliese kitos 
bet kaip gi pargabenti. Kainos būtų žmoniškos. Už no priglaudus. Jaunimas kalbasi angliškai, pasi-
10 dol. gauni 909 drachmas. rodo studentai iš New Yorko. Staiga grupė libanie-

Vėl visi susirenkam į laivą ir plaukiam pro čių ima šaukti. „Vi va Amerika, vi va Liban". 
saulės nušviestas salas, saleles. Pagaliau akiratyje Tuomet jie savo kalba ir dainą užtraukė. 
išnyra kalnai. Praneša, jog tai Hydra. Aukščiausia Išjudino visus. Japonai susirinko iš visų kampų namas. Cia Petras padaręs stebuklą, kad iš uolos 
vieta šioje saloje yra Eros ir yra pasiekiama asilių- ir ėmė dainuoti, o po jų japonės moterys atskirai prasiveržtų vanduo ir pagirdytų jį ir kitus kalinius. 
kais ar mulais. Iš ten gali apžvelgti visą salą. uždainavo. įsisiūbavo jaunimas savo dainom. At- Cia jis atvertęs į krikščionybę daug kalinių ir du 

Cia yra bažnyčių, kurios per amžius buvo budo snaudusi mergaitė ir visi kiti. Mūsų grupė sargybinius apkrikštijo. Seniau šioji vieta buvo 
užtraukė Kalėdų giesmę „Tyli naktis" ir visi sykiu vadinama — Švento Petro Kalėjimo vardu. Yra 
kiekvienas savo kalba giedojo. Atrodė, jog mes altorius su apverstu kryžiumi ir paveikslas vaizduo-
būtume vienos tautos vaikai. Iš tikrųjų ir esame jantis Šventąjį Petrą bekrikštijantį. 
vieno Dievo vaikai. Vėliau New Yorko profesorius Cia griuvėsiai romėnų bazilikos, kur buvo 
ir rusiškai „katiušą" užtraukė ir kazoką ėmė šokti, ruošiami teismai. Cia juodo akmens luitas su loty-

Grįžom vėlai, papietavom ir pakuojamės. Ryt į nišku užrašu iš 6-to šimtmečio. Spėjama, jog po juo 
kelionę. Paliksime šį gražų kraštą ir lėksime į yra Romuio kapas. Cia platforma, nuo kurios 
Italiją. Romos oratoriai kalbėdavo. Gerai išsilaikiusi nrka 

Gruodžio 31 d. Italijos lėktuvu skrendame į ?u trim anjjom ir piliora:?. Cia tiek daug istorijos, 

puošiamos jūreivių, kurie patekę į sunkumus ką 
nors pažadėdavo ir pažadą ištesėdavo, pvz. padova
nodavo sidabrinę žvakidę ir pa n. Apie salą daug lai
vų, o salos pakraščiuose sukasi vėjiniai malūnai. 
Daug restoranų, karčiamų ir naktinių klubų. 
Atrodo, jog čia viskas prie kalno gerai pritvirtinta 
— ir baltos koplytėlės, ir malūnai ir didžiuliai 
rūmai. Viskas skęsta bendram žalume. 

Ši 

Reng ias i vizi tui 

Šveicarijos vyskupų konfe
rencija pranešė, kad popie
žiaus Jono Pauliaus II gany-

mžai l ^ ^ u ^ £ £ R o o į Gaila, kad ne visi gero; nuotaikoj. Kai kurie tiek senovė, l i e k a n . š t a i i r B ^ « « ~ ^ 
kalnuota ir plotu gana d ide lėTia yra deivei Atėnei mūsų sirginėja. Perskrendam Vezuvijų. Romoje, kiaulė ir šu į . ^ ^ ^ ^ ^ l o s % i « ~ 
statytos šventovės griuvėsiai iš 5-to šimtmečio pr. perėję visus formalume, sėdam i autobu8ą ir keletą kadaise buvusio meno heKanos. Tai statulos vnenos 

piežių Ciuriche iškilmingai 

s ^ ^ ^i-ta^^^-ii^si* ^ r s ^ i ^ ^ p ^ ^ - rr^^^rirs j ta^ =• P^S^P^ rn̂ î rrtukis *.r&_~ 1 ^ ^ - ^ ^ 
tojinis vizitas W a r i 5 o j e [ v ^ s švdčarijo^m^tusTji veža ^ 0 . ^ ^ ^ V £ v a f i u o j ^ e k ^ ė a j r ^ ^ į ^ b į i t ^ " u g n f 
įvyks birželio 12 - 17 die- tarpe Luganą, Friburgą, mes. Nusibodo griuvėsiai, einam l barą ir užm- bazilikos. Mus pasitmęs Keuonių orga 
nomis. Birželio 12 dieną po- Ženevą, Einsiedeln šventovę sakom ..Ouzo'. Lorenco pristato mums vadovu Fernando, kuris mus (Bus daugiau) 

> 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
NETIKĖTAS 

HONORARAS 
Tie žmonės, kurie bendra

darbiauja išeivijos lietuvių 
spaudoje, už savo rašinius 
jokio ryškesnio honoraro 
negauna ir jo nesitiki, .nebent 
kuklių skatikų už pašto ženk
lus ir popierių. Iš ko lietuvių 
laikraščiai ar žurnalai ho
norarą savo bendradarbiams 
mokės, jei Lietuvių Fondas, 
praėjusiais metais uždirbęs 
249,900 dolerių, iš viso už 
informaciją spaudai ir radijui 
tedavė 4,000 dolerių (žr. 
„Draugas", 1984.111.29). Jei 
tokia institucija, kaip Lietuvių 
F o n d a s , lietuvių spaudą 
beveik visiškai ignoruoja, tai 
kaip reikalauti, kad tokie rimti 
išeivijos laikraščiai, kaip 
„Draugas", „Dirva", „Darbi
ninkas", „Tėviškės žiburiai", 
pritrauktų geresnių bendra
darbių, ypač iš jaunesniosios 
profesionalų žurnalistų kartos 
ir tuos laikraščius padarytų 
įdomesnius. Kad talentingų 
jaunesniosios kartos žurnalis
tų, kurie gerai moka ir lietuvių 
kalbą, išeivijoje yra išaugę, 
galima įsitikinti ir paklausius 
„Amerikos balso" ar „Lais
vės" radijo lietaviškų laidų. 
Galop taip matome iš Mykolo 
Drungos, Emilijos ir Romo 
Sakadolskių, Eglės Juodval-
kės, Gintauto Juodgudžio ir 
kitų jaunesnios kartos atsto
vų pasirodančių straipsnių 
mūsų spaudoje. Tik prisi
minkime, kokią aukštumą 
buvo pasiekęs „Pasaulio lie
tuvis", kai jį redagavo jaunes
nios kartos vyrai — R. Saka-
dolskis, R. Kasparas ir L. 
Rimkus. 

Tadgi rimtesnių honorarų 
lietuvių laikraščių išeivijoje 
a d m i n i s t r a t o r i a i n e g a l i 
mokėti. Cikagiškiai, detroitiš-
kiai, gal ir kitų vietovių 
lietuvių spaudos bendradar
biai gauna nors nemokamus 
bilietus į tuos renginius, ku
riuos jų rengėjai ar laikraščių 
redaktoriai jų paprašo aprašy
ti. Tačiau rytiniam JAV pa
kraštyje ir nemokamų bilietų 
davimas spaudos bendradar
biams retas atvejis. Cia esu 
girdėjęs net ir tokių užuo
minų: „Pačiam garbė, kad 
turėjai progos mūsų renginį 
aprašyti". Tai tokia mūsų išei
vijos lietuvių spaudos talki
ninkų dalia...5 

Tačiau kartais pasitaiko ir 
netikėtų atvejų. Štai, balan
džio 10 dieną iš Baltųjų rūmų 
paskambino kaimynas Linas 
Kojelis. Nieko nelaukęs 
paklausė: „Ar norėtumėt rytoj 
vakare su žmona nuvažiuoti į 
Kennedy centrą ir ten, sėdė
dami prezidento ložėje, klau
syti nacionalinio simfoninio 
orkestro koncerto? Jei taip, tai 
nemokamus bilietus vakare 
pristatysiu". 

Tiesiog nustembu, už ką 
tokia nelaukta dovana: sėdėti 
prezidento ložėje ir klausytis 
n a c i o n a l i n i o s imfonin io 
orkestro koncerto? Linas Ko
jelis paaiškina: „Ne kartą 
mane gražiai aprašei spau
doje, o antra, judu su žmona, 
būdami kaimynai, ir kitaip 
man patalkininkaujat". 

Suprantu, kad iš kaimyno ir 
puikaus jaunosios kartos 
lietuvio gaunu netikėtą hono
rarą. 

LIETUVOS VĖLIAVA 
MENO ŠVENTOVĖJE 

Balandžio 11d. vakare nu
važiuojam į Kennedy centro 
rūmus ant Potomaco upės 
kranto. Požemyje didžiuliai 
garažai automobiliams pasi
statyti. Užsikėlus į centrinį 
aukštą, atsiveria ilgi, į aukštį 
ir plotį išsitiesę koridoriai su 
marmuro sienomis ir daugybė 
žirandelių. Vieno koridoriaus 
aukštumoje iškabintos visų 
JAV valstijų vėliavos. Kitame 
koridoriuje visų pasaulio vals
tybių, su kuriomis Amerika 
palaiko diplomatinius santy

kius, vėliavos. Tarp jų šalia 
Latvijos vėliavos pagarbiai 
plevėsuoja ir Lietuvos tri
spalvė. Rūmų priekyje milži
niška fojė ir kelių šimtų metrų 
ilgyje įėjimai į sales: teatro, 
operos, simfoninių koncertų. 
Priekyje per visus rūmus tie
siasi stiklinė siena ir už jos per 
rūmų ilgį m i l ž i n i š k a s 
balkonas. Į jį išėjęs, priešais 
matai Potomaco upę, jos vidu
ryje Roosevelto vardo salą, o 
kitame Potomaco upės krante 
jau Virginijos valstija, kur Ar-
lingtono kapinės, Amerikos ir 
viso pasaulio laisvės gynėjų — 
karių ir nusipelniusių vyrų 
amžinojo poilsio vieta. Ten 
ilsisi ir John F. Kennedy, 
kurio vardu šie Amerikos 
meno rūmai ir pavadinti. 

Apžiūrėję Kennedy centro 
rūmų didybę, žengiam į simfo
ninių koncertų salę. Kaip ir 
visi kiti, žengiame raudonais 
kilimais. Tarnautojai, pamatę, 
kad mūsų bilieto numeris 
„Box 1", užtvertas. Vėl patik
rina mūsų bilietus ir parei
gūnai maloniai praleidžia. 
Patenkam į nedidelį svečių 
primėmimo kambarį. Jame fo
teliai, istorinės ir dabarties 
nuotraukos, šaldytuvas su 
šampanu ir minkštais gė
rimais. Taurės ir stiklinaitės 
plastikinės. Susipažįstam su 
svečiais, kurie užims šį vakarą 
dvylika prezidento ložei 
priklausančių sėdimų vietų. 
Aukštų vyriausybės parei
gūnų, jau nekalbant apie patį 
prezidentą, šiandien koncerte 
nėra. Jei jie būtų, tai vargu ar 
mes čia būtume patekę. Ta
čiau viena pora atskridusi iš 
Califomijos, kita — iš South 
Carolinos. Prisistato ir Lino 
Kojelio sekretorė, j auna , 
maloni, kinų kilmės ameri
kietė iš Califomijos. 

P a g a l i a u n a c i o n a l i n i o 
simfoninio orkestro nariai jau 
užėmė vietas didžiulėje sceno
je. Iš priėmimų kambario atsi
daro durys tiesiai į prezidento 
ložę. Visi sueinam, ūžimam 
vietas, kurios šioje ložėje nenu
meruotos. Virš mūsų dar trys 
balkonai puslankiu supa 
didžiulę salę. Žiūrovų šį 
paprastą trečiadienio vakarą 
apie du tūkstančiai. Taip ir 
pagalvoju, kad tiek jų viename 
spektaklyje susilauktų Chi-
cagos Lietuvių opera. JAV na
cionalinis simfoninis orkest
ras, kurio vadovas yra M. 
Rostopovičius, vietoj Sovietų 
Sąjungos, pasirinkęs šią lais
vės šalį, populiarus ne tik Wa-
shingtone, bet ir visoje 
Amerikoje. Prisimenu, kai 
1982 metais liepos 4 d. šio 
orkestro koncerto klausėmės 
sėdėdami ant Kapitolio laiptų 
250,000 žmonių minioje. Šian
dien gi Lino Kojelio dėka to 
paties orkestro koncerto klau
somės prezidento ložėje pa
čiam Kennedy centre, kuria
me rodosi žymiausi pasaulio 
menininkai. 

Šį vakarą orkestrui diri
guoja ir čikagiškiams gerai 
pažįstamas dirigentas Le
onardas Slatkinas. Orkestras 
atlieka jauno, Baltimorėje 
g imusio amer ik ieč io ir 
kompozitoriaus Christopher 
Rouse, taip pat praėjusio šimt
mečio anglo kompozitoriaus 
Sir Edward Edgar ir belgo 
kompozitoriaus Cesar Frank 
k ū r i n i u s . K o n c e r t a s su 
pertrauka nesiekia dviejų 
valandų. Akustika tiesiog nuo
stabi, publikos inteligentiš
kumas stebėtinas, plojimai ilgi 
ir, kaip atrodo, nuoširdūs, ta
čiau ne audringi. Viskas savo 
vietoje, savo laiku. 

Su maloniais įspūdžiais 
grįždami namo buvom dėkingi 
Linui Kojeliui už šį netikėtą 
honorarą ir pritarėm jo sekre
torės Brendos žodžiams, kad 
l inas tikrai puikus žmogus. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas kalba Los Angeles su ruoštame Vasario 16-tosios minėjime. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
A.A. L IUDAS 
BALVOCIUS 

Vasario 28 d. Los Angeles 
greitai pasklido žinia, kad 
staiga mirė Liudas Balvočius, 
buvęs „Draugo" ir kitų laik
raščių bendradarbis ir kultū
rininkas. Velionis buvo gimęs 
1905 m. rugpjūčio 25 d. Ša
tėse, Mosėdžio valsčiuje, 
Žemaitijoj. Progimnaziją 
lankė Skuode, gimnaziją baigė 
Telšiuose. Kaune universitete 
studijavo humanitarinius ir 
teisių mokslus. Dirbo „Spin
dul io" b-vės spaustuvėje, 
„Lietuvos Aide", „Pažangos" 
bendrovėje, Valstybinėje 
leidykloje. 

Raudonajai armijai artėjant 
prie Lietuvos, 1944 m. pasi
traukė su šeima į vakarus ir 
karui baigiantis pateko į 
amerikiečių zoną; ilgiausiai iš
gyveno Wiesbadene, Vakarų 
Vokietijoje. Emigravęs į JAV, 
t rumpai gyveno Bostone, 
keletą metų Detroite. Iš čia 
persikėlė į Californiją ir 1956 
m. apsigyveno Los Angeles 
mieste. 

Velionis Liudas buvo uolus 
LB veikėjas — vienu laiko
tarpiu pirmininkavo LB Los 
Angeles apylinkei. Dalyvau
davo viešuose susirinkimuose, 
būdamas ne pasyvus ste
bėtojas, bet keldamas įvairius 
aktual ius klausimus bei 
pareikšdamas savo nuomonę 
visuomeniniuose ir poli
tiniuose svarstymuose. Bend

radarbiavo lietuvių spaudoje. 
Sugebėdamas gražiai eiliuoti 
ir iš prigimdes turėdamas hu
moro jausmą, daugelį metų 
bendradarbiavo ..Drauge". 
„Spygliai - dygliai" skyriuje, 
pasirašinėdamas Dyguldagiu. 
Išleidęs ir taip vadinamą epo
pėją, kurioje aprašęs Los 
Angeles lietuvių gyvenimą, 
paminėdamas dažną labiau 
pasireiškusį kokioj nors 
veikloj asmenį. Priklausė 
Lietuvių Žurnalistų sąjungai 
ir pravedė p a s k u t i n i u s 
rinkimus į centro valdybą. 
Paskutiniuo;u metu sveikatai 
susilpnėjus, mažiau reiškėsi 
visuomeniniam veikime ir 
spaudoje. 

Rožinis už a.a. Liudo sielą 
buvo Šv Kazimiero parap. 
bažnyčioje balandžio 1 d. 
vakare, \adovaujant prel. V. 
Bartuškai. Giedojo parap. 
choras ir sol. A. Polikaitis, 
va rgonuojan t komp. B. 
Budriūniii Laidotuvių Mišios 
buvo balandžio 2 d. Mišias 
aukojo ir į kapus palydėjo prel. 
V. Bartuška. Giedojo choras ir 
solistas A. Polikaitis, vargo
nais grojo komp. A. Jurgutis. 
Mišių skaitymus atliko A. 
Dabšys. Iš bažnyčios ilga 
automobuių eilė palydėjo 
velionį į Forest Lavvn kapines. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė: 
LB vardu O. Razutienė, 
žurnalistu — I. Medžiukas, 
Dailiųjų menų klubo — A. 
Gustaitis. Katalikų fede-

Nuotr. L. Kanto 

racijos — V. Kazlauskas, 
bičiulių vardu — A. Audronis, 
kuris prižiūrėjo ir visą tvarką. 
Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į Tautinius namus 
priešpiečiams. Susėdus prie 
stalų ir J. Kaributui sukalbė
jus maldą, besistiprinant, 
prisimindami pažintį su velio
niu, kalbėjo A. Audronis, B. 
Raila, A. Razutis ir D. Mit
kienė. A. Audronio iniciatyva 
buvo pravesta velionio atmi
nimui rinkliava. Surinkta 
Tautos fondui 200 dol. 

A.a. Liudo pasiges visa Los 
Angeles lietuvių bendruo
menė, bet ypač likusi jo našlė 
Zeferina, dukra dailininkė 
Ilona Brazdžionienė su vyru, 
dukraitė Adrija, kiti giminės ir 
artimieji. Velionis Liudas 
dažnai ilgėjosi Lietuvos, bet 
jam nebuvo lemta tenai 
sugrįžti. Jo kūnas liko ilsėtis 
žemėje krašto, kuris jį benamį 
buvo priglaudęs. Tegul jo siela 
patiria begalinį džiaugsmą 
aukščiausio visatos Kūrėjo 
amžinos šviesos ir gėrio vieš
patijoje. 

Ig. Medžiukas 

BALANDŽIŲ REKORDAI 

Tūkstančiai žiūrovų stebėjo 
Indijoje vykusias pašto balan
džių varžybas. lenktynių da
lyviams reikėjo nuskristi net 
360 kilometrų nuo Banholoro 
iki Madraso. Varžybų nugalė
tojas skrido 4 valandas 40 mi
nučių. Jo vidutinis greitis — 
77 km per valandą. 

Turtai širdį greičiau sukie
tina, kaip verdantis vanduo 
kiaušinį. 

Boerne 

INTERNATIONAL 

SOI.. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
p r a n e š a , k a d s p a l i o 4 d i eną , 1 9 8 4 p r a s i d e d a į d o m i 16 d i e n u i švyka į E uropą. Marš
rute: \>w York'as, Helsinki, Leningradas, VILNIUS, Maskva. Helsinkis, New 
York'as. 

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16) 
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnėm informacijom prašom kreiptis į: 

G. T. INTERNATIONAL INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite #3 
arba P. O. Box 2<>163, Chicago, III. 60629 

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 

PILNA KAINA IŠ: NEW \ORK 
CHICAGO 
TORONTO 

$1,540.00 
$1,720.00 
$1,690.00 

( M i e g a n t d v i e m kambaryje ) , įskaitant visas s u s i s i e k i m o i š la idas , v i e š b u č i u s , mais tą , 
o p e r o s , teatro , arba baleto bilietu*, jvairias ekskurs i jas ir d a u g kitu p r i e d u ! 

Šiai k e l i o n e i vadovaus ir pats lydės sol . ALGIS GRIGAS 
S k r e n d a m e erdv ia i s FINNAIR lėktuvais. 

NAUJAUSIOS IŠLEISTOS KNYGOS, 
KURIAS GALIMA UŽSISAKYTI 

„DRAUGE" 
LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS KRONIKA. 

Nr. 6. Išleido Liet. Kronikos s-ga. 
687 psl. 1983 m. Chicago 7.00 

LIETUVIAIS NORIME IR BŪT. Vad. liet. 
nekalbantiems. Dang. Tamulionytė. Išleido 
JAV LB Švietimo taryba. 392 psl. 1982 m. Chicago 20.00 

LIETUVIU KALBOS PRATIMAI. Prie vad. 
liet. norime ir būt. Išleido JAV LB Švietimo 
taryba. 236 psl. 1982 m. Chicago 3.00 

LIANŲ LIEPSNA. Naujosios Brazilų poezijos 
antologija. Red. Pov. Gaučys. 286 psl. 
1983 m. Chicago 8.00 

MANO KATEKIZMAS. Kun. S.Petraitis, S.D.B. 
64 psl. 1950 m. Roma 1.00 

MOTINAI IR TĖVUI. Vanda Ivakevičiūtė. 
54 psl. 1982 m. Torontas. 3.00 

JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS 
VYSKUPO SOSTĄ- Šv. Sosto atstovo Ratti 
vizitas Lietuvoje ir Uatvijoje. Dr. J. Vaišnora, MIC. 
94 psl. 1982 m. Brooklyn 4.00 

NEBĖRA NIEKO SVETIMO. Poezija. Liūne Sutema 
60 psl. 1982 m. Chicago 5.00 

NOSTRADAMUS IR PRANAŠYSTĖS. Marijus Blynas. 
104 psl. 1984 m. Detroit. 5.00 

NUO LAUKUVOS IKI ČIKAGOS. Pergyventi 
veik šimtmečio atsiminimai. Izid. Straukas. 
429 psl. 1983 m. Chicago 8.00 

PAS KA ŽIEDAS ŽYDI. Eilėraščiai. 
Eglė Juodvalkė. 96 psl. Chicago 6.00 

PAKIRSTA ŠAKA. Romanas. P. Melnvkas. 
190 psl. 1983 m. Chicago 8.00 

PANEVĖŽIO VYSKUPJA. Br. Kviklys. 
Išl. Am. Liet. Bibl. Leidykla. 
532 psl. 1984 m. Chicago. 23.00 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS. 
1958—1983 m. Redaktorius Robertas Vitas 
128 psl. 1983 m. Chicago. 5,00 

PIRMIEJI SVETUR. Prem. romanas. Alė Rūta. 
380 psl. 1984 m. Chicago. 12.00 

PRIERAŠAI. Eilėraščiai. K. Bradūnas. 
75 psl. 1983 m. Chicago. 

RAKTAS I NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ- I dl. 
Ant. Rubšys. Bendrija. Sąjūdis. 394 psl. 1978 m. 
Putnam 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. II dalis. 
Ant. Rubšys. Bendrija: organizacija. 424 psl. 
1979 m. Putnam. 

RAKTAS Į SENĄJĮ TESTAMENTĄ. I d. 
Ant. Rubšys. Sandora ir mesijas. 518 psl. 
1982 m. Brooklyn. 

RAKTAS Į SENĄJĮ TESTAMEIVTĄ. II d. 
Ant. Rubšys. Pranašai ir karaliai. 530 psl. 
1983 m. Putnam. 

6.00 

8.00 

9.00 

10.00 

10.00 

Pastaba: užsisakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, š į sąrašą išsikirpkite ir pasi
laikykite. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Balandžio 18 
Gegužes 9 
Gegužės 14 
Gegužės 30 
Biržulio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
Uiepot 9 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $136100 
- $1315.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1618.00 

liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rigpjūčio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361.00 
- $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — Vilnius. Ryga, Tei
nąs. Maskva, Leningradas. 

Prie *«Ų grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800 722 1300 (Toli FREE) 

Ii Massachusetts ir Kanados: 1 617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W«st Broadway. P. 0. Box 116. 

South Boston, Mass. 02127 
((taigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZlONAS. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus. 

Pnces are based on double oceupancy and are subject to changes. 

• ^ » « » » . ^ ^ ^ ~ ^ » » » » ~~~~^ mmmm IP — • — ! • > 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125.00 
Vinco Krtv&t Raitai 6 tomai $32.60 
K mano atsiminimu — Petras Klimas $13.25 

Laukiame užsakymų papildomam I.. E. romui. 
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Teksf. dieną (617) 2SK 77Sft, vakaraia (617) 282-2758. 
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PLB spaudos konferencija DRAUGAS, šeštadienis. 1984 m. balandžio mėn. 21 d. 

Redaguoja Ginta Remeiky tė , 230 E. Onta r io , Apt. 902, Chicago, 

OSI ir KGB 

IL 60611 Tel. 642-7227. 

1978 m. Kongreso atstovė Eli-
zabeth Holtzman iš New Yorko 
pas iūlė Kongresui pataisą 
(amendment), liečiančią Imigra
cijos ir tautybės aktą. Ta pataisa 
buvo priimta: 

„... nepriimti ir/ar deportuoti 
svetimšalius, kurie ragino, pa
dėjo, jsakė ar prisidėjo prie per
sekiojimų žmonių dėl rasinių, reli
ginių, tautinių bei politinių 
skirtumų..." 
Kadangi šitoji pataisa buvo 
p r i i m t a , J A V T e i s i n g u m o 
departamente buvo įkurtas Office 
of Special Investigations (OSI), 
kriminaliniame skyriuje, specia
liai vykdyti šį įstatymą. 

Kadangi atstovei Holtzman pa
vyko prastumti šią pataisą, da
bar egzistuoja Amerikoje viena 
valdžios agentūra, kuri išskiria 
estus, latvius, lietuvius, ukrainie
čius ir kitus rytų Europos emig
rantus tardymams ir iškelia civi
lines bylas prieš manomus karo 
nusikaltėlius. Be to, OSI vartoja 
sovietinius klastotus dokumentus 
bei sovietinius liudininkus. Šių 
liudininkų parodymai yra nufil
muoti (video-taped) Sovietų Są
jungoje. Depozicijo8 yra vadovau
jamos sovietų prokuroro, kuris 
vartoja sovietinį kriminalinį 
kodeksą. Šita padėtis įrodo, kad 
OSI yra vienintelė federalinės val
džios agentūra, kuri tiki, kad 
sovietų (KGB) pagaminta medžia
ga šioms byloms yra teisinga. 

Svarbesni neigiami punktai, 
kurie liečia šias bylas, buvo iš
kelti „Washington Post" 1983 m. 
balandžio 18 d. Rasos Razgaitie-
nės laiške redaktoriui: 

— Kaltinamasis neturi teisės į 

prisiekusiųjų teismą (jury trial). 
— Jeigu pats finansiškai nepa

jėgia užsimokėti, ta i kalti
namasis neturi teisės turėti gy
nėjo. 

— Šioms byloms nėra laiko 
apribojimo (no statute of limita-
tions). Tai reiškia, kad jeigu šiais 
metais kaltinamasis yra pri
pažintas nekaltu, o po 7 metų atsi
randa daugiau medžiagos ir doku
mentų, valdžia gali vėl pradėti 
bylą 

— Depozicijų vertimai nėra vi
sada teisingai išversti; kartais 
neišverčiama, kas buvo sakyta. 

— Sovietų prokuroras vartoja 
sovietinę teismų tvarką, kada gy
nyba apklausinėja liudininkus, o 
ne Amerikos teismų tvarką. 

— KGB aprūpina OSI klastota 
medžiaga ir nepatikimais kalti
namaisiais įrodymais. 
Specifiniai kalbant apie šias karo 
nusikaltėlių bylas, Raymond 
Norko (Legal Aid Society of Hart
ford direktorius) rašė „National 
Law Journal" 1978 m. lapkričio 
mėn. laidoje, kad valdžia sulaiko 
informaciją, kuri normaliai būtų 
prieinama gynybai kitose krimi
nalinių bei pilietinių teismų pro
cedūrose. Tiktai kaltinančioji 
pusė žino prieš teismo pradžią, 
kas bus liudininkai ir kaip jie 
liudys. 

Tarp 1976 ir 1981 metų KGB 
aprūpino OSI medžiaga ir kalti
namaisiais įrodymais ryšium su 
140 „karo nusikaltėlių". Be šito
kios pagalbos, OSI darbas būtų 
daug sunkesnis. Svarbiausia, kad 
sovietų saugumas bei sovietų 

Studentai 

prokurorai kartu su Teisingumo 
departamentu (OSI) nutaria, kas 
iš disidentų pabėgėlių, kas iš rytų 
Europos emigrantų bus teisiami 
kaip karo nusikaltėliai. 

Cia tik trumpa apžvalga apie 
OSI ir tos agentūros bendradar
biavimą su KGB. Kad jaunimas 
bei visuomenė geriau reaguotų į 
šią padėtį, yra suorganizuotas 
politinis skyrius JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungoje (Čikagoje). 
šitas skyrius yra pristatęs in
formaciją jaunimui bei suorgani
zavęs diskusijas apie dabartinę 
OSI veiklą, kuri nukreipta prieš 
estus," latvius, lietuvius, ukrainie
čius ir kitus rytų Europos emig
rantus Amerikoje. Šis skyrius 
siūlo studentams ir visuomenei 
įsijungti į skyriaus projektus, 
būtent: reaguoti į netikslumus 
Amerikos spaudoje, rašant laiš
kus ir siunčiant teisingą infor
maciją Amerikos spaudos redak
toriams bei korespondentams; 
susisiekti su kongresmenais OSI 
reikalu; prisijungti prie masinio 
laiškų vajaus kongresmenams, 
senatoriams ir prezidentui šiuo 
reikalu. 

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
politinis skyrius numato jungtis 
su ukrainiečių, latvių ir estų stu
dentais, suorganizuoti pabaltie-
čių ir ukrainiečių studentų 
koaliciją, kuri reaguotų į OSI 
laikyseną bei žmogaus teisių 
pažeidimus. Numatyta, kad ši
tokia veikla išsivystys ne tik Chi-
cagoje, bet ir kitose lietuvių kolo
nijose šios vasaros gale. 

Algis Šilas 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB; valdyba balandžio 7 
- 8 d. susirinko Jaunimo centre 
Čikagoje posėdžiauti ir ta proga 
sušaukė spaudos konferenciją. Šie 
valdybos nariai padarė svarbes
nius pranešimus: 

PLB pirmininkas Vytautas Ka-
mantas pranešė, kad šiais metais 
bus suplanuotas Pietų Amerikos 
Kongresas ir Jaunimo stovykla 
Venezueloje. Tai turi įvykti gale 
liepos mėnesio. 0 Europoje vasa
ros metu prasidės lietuvių savai
tė. Ten susirinks jaunimo są
junga ir Vokietijos krašto 
valdyba. 

Kitame pasaulio gale, Kan-
berroje, Australijoje, gruodžio 27 
d. įvyks Australijos Lietuvių 
Dienos ir tuo pačiu metu Krašto 
Tarybos suvažiavimas. Ka-
mantas paaiškino, kad pa
grindinę atsakomybę už Čikagoje 
lituanistikos katedros paramą 
neša PLB valdyba. Lituanistikos 
katedra yra steigiama Illinojaus 
universitete Čikagoje. Jau $200,-
000 įteikti ir šių metų rugsėjo pra
džioje bus įteikta dar $100,000. 
Jau yra pradėta ieškoti profe
soriaus, kuris galėtų dėstyti Illino
jaus universitete šį rudenį. Šiuo 
metu ten dėsto Marytė Stankus • 
Saulaitė ir jos asistentė Dana 
Račiūne. 

Algimantas Gečys, PLB vi
cepirmininkas visuomeniniams 
reikalams, pranešė, kad yra 
organizuojama gegužės 11 - 12 d. 
politinių studijų dienos New Yor-
ke. Jas organizuoja PLB, JAV 
LB, Kanados LB ir PLJS. Konfe
rencijos tikslas yra iškelti 
Lietuvos klausimą Jungtinėse 
Tautose. JAV Atstovų Rūmai ir 
Senatas jau yra priėmę šiuo klau-

VVashingtono akcijoje 
Lietuvių jaunimas jau daug 

turėjo progų vykdyti JAV Jau
nimo sąjungos nutarimus, daž
niausiai prisidėdamas prie Ameri-
cans for Due Process veiklos. 
Kaip jau buvo pranešta „Drauge", 
kovo 28 d. įvyko svarbi akcija Wa-
shingtone, D.C., vikriai suorgani
zuota P. žumbakio. J is paprašė 
pagalbos iš kelių Chicagos stu
dentų, tie susirado daugiau pa
dėjėjų, ir už dviejų dienų visi iš
keliavo į JAV sostinę, gerai nė 
nežinodami, kas jų ten laukia. 
Akcija tyčia buvo taip suplanuo
ta — kuo slapčiau ir greičiau, tuo 
geriau. 

Būta penkių priežasčių, kodėl 
akcija turėjo įvykti — ir vykti tą 
trečiadienį. Pirmiausia, tuo metu 
buvo oficialiai apklausinėjamas 
Ed Meese: valdžia tikrino, ar jis 
vertas vyriausiojo prokuroro 

"v ie tos . Mūsų grupė norėjo įteigti 
mintį, jog gal ne tik jis vienas 
turėtų būti šia proga patardytas, 
bet ir visa Teisingumo departa-

*' Tnento OSI sekcija. Antroji prie-
' žastig išryškėja naujai išleistoje 
: 'LKB Kronikoje, kurioje aprašy-
•• tas lietuvių katalikų pasiprieši

nimas ryšium su sovietinio pro-
-"•<kuroro Jurg io Bakučionio, 

nuteisusio 16 disidentų, įskaitant 
* * vieną žydų kilmės, veikla. Protes-
- tuodami prieš Bakučionio nehu

manišką elgesį, 123,000 Lietuvos 
gyventojų pasirašė peticiją, dvi
dešimt du net krauju. Šitas Baku-
čionis — tas pats žmogus, su ku
riuo bendradarbiauja OSI ir kuria 
yra vadovavęs jau 15-kai Lietuvo
je pravestų depozicijų (apklau
sinėjimų), pakliuvusių į Amerikos 

teismus. Jaunimo grupė norėjo 
pabrėžti, kad tokiam žmogui ne
derėtų leisti turėti tokius artimus 
ryšius su JAV valdžia. Trečioji 
priežastis — kovo 18 d. „New 
York Times" žurnale pasirodęs 
išsamus straipsnis, kuriame žydų 
disidentas V. Krasin aiškino, kaip 
KGB prisidėjo prie jo nubaudimo 
ir iš viso kokį didelį vaidmenį 
KGB vaidina Sov. Sąjungos 
gyvenime. Ketvirtasis faktas, 
paskatinęs vykti į Washingtoną, 
tai Žinios, kad sovietų prokuroras 
Rudenko, kuris, kaip ir Bakučio-
nis, palaiko gerus ryšius su OSI, 
1952 m. koncentracijos lagery 
pats iš šautuvo paleido šūvį kaip 
signalą pradėti kalinių (jų tarpe ir 
žydų) žudynes. Argi tokiam 
žmogui gali būti leidžiama teisti 
kitus — ir dargi pasinaudojant 
amerikietiškąja teisės sistema? 
Pagaliau — jei ką Washingtone 
atlikti, tai reikia tai atlikti ne 
vėliau trečiadienio, nes jau į sa
vaitės galą Kongreso atstovai 
rinkiminiais metais paprastai 
skuba namo į savo rinkiminius 
distriktus. 

T a i g i n u v y k u s i ų j ų į 
Washingtoną studentų tikslas 
buvo papras tas ir aiškus: 
painformuoti amerikiečių rinktuo
sius atstovus bei spaudą, kas 
daroma jų vyriausybes vardu. 
Nebuvo noro sukelti demonstra
cijas ar sukurti skandalą, o tik ra
miai, rimtai ir efektyviai įrodyti, 
kad OSI - KGB bendradar
biavimas y ra nepriimtinas. 
Grupės nariai įteikė profesio
nališkai paruoštą dokumentų 
knygą asmeniškai kiekvienam 

Atstovų Rūmų nariui, senatoriui, 
atitinkamiems administracijos 
pareigūnams bei žurnalistams. 
Anksčiau, kai Kongreso atstovai 
būdavo užklausiami šiuo reikalu, 
jie trumpai atsakydavo, kad jie 
nežiną, kas su OSI darosi. Dabar, 
aprūpinus juos įrodymais iš pati
kimų šaltinių, ir visa tai jiems pri
stačius be emocijos, be kietų žo
džių iš piktų žmonių, jie, susitikę 
su piliečių delegacijomis, nebe
galės dėtis neinformuotais ir 
nieko apie tai nežinančiais. 
Lygiai taip pat šia dokumentine 
medžiaga aprūpinti ir prez. Rea-
ganas, vyr. prokuroras Smith, 
Vyr. tribunolo pirm. Burger, 
American Bar Association pirmi
ninkas. VVashingtono spaudos at
stovams taip pat ši medžiaga 
įteikta, kad jie, su ja susipažinę, 
galėtų paklausti Kongreso atsto
vų, kodėl OSI, Kongreso pa
vedimu Hukurta. šitaip elgiasi. 
(Juk Kongresas jai nedavė jokio 
mandato bendradarbiauti su 
KGB.) Gavo šią dokumentaciją ne 
tik žymieji kolumnistai Warren 
Rogers bei Patrick Buchanan, jau 
anksčiau šiuo klausimu rašę, bet 
ir visi Washingtone akredituoti 
nacionalinės spaudos, televizijos 
ir radijo korespondentai. 

Taigi išdalinta iš viso apie 650 
minėtų knygų. Nelengvas tai 
buvo darbas — per visą Wa-
shingtoną per kelias valandas iš
nešioti tiek paketų (knyga su lyd
raščiais). Tačiau studentai — ne 
vi^n lietuviai. V/et ir latviai pstai 
bei ukrainiečiai - visa tai *̂ k 
mingai atliko Jie buvo Įmtikine 

simu pa lankias rezoliucijas 
Lietuvai. 

Gintaras Grušas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(PLJS) pirmininkas, paaiškino, 
kad jie renka jaunimo sąrašus, ir 
prašė, kad jaunimas registruotųsi 
ir dalyvautų sąjungos veikloje. Jis 
taip pat pranešė, kad jaunimo są
junga ruošiasi įsigyti kompiuterį, 
leidžia „Žiniaraštį", kuris išeina 
net keturius kartus į metus ir 
o r g a n i z u o j a korespondentų 
kolektyvą, kad išlaikytų kontak
tą su jaunimu. Liepos 21 - 22 d. 
ruošiami kursai, kaip veikti JAV 
politinėje srityje ir kaip prieiti 
prie JAV spaudos. Grušas taip 
pat minėjo, kad netrukus pasi
rodys jaunuolio Dariaus Polikai-
čio plokštelė. Darius Polikaitis 
yra muzikinio vieneto „Aido" 
vadovas Čikagoje ir dažnai 
pasirodo su muzikine programa 
per lietuviškus parengimus. 

Birutė Jasaitienė, PLB Švie
timo ir tautinio auklėjimo komisi
jos pirmininkė, pabrėžė Vokie
tijoje esančios Vasario 16 
gimnazijos išlaikymo svarbą. 
„Mes kreipiamės į įvairius kraš
tus", sakė Jasaitienė. Ji taip pat 
minėjo tautinio auklėjimo leidinių 
stoką ir sakė, kad greitai išeis 
knygos apie lietuviškus papro
čius, dainas, šokius, tautodailę bei 
tautinius ženklus (simbolius). Yra 
numatoma užfiksuoti ateinančias 
Lietuvių šokių bei Dainų šventes 
ant video juostų, kad galėtų toliau 
gyvenantieji lietuviai, kurie 
negali į šias šventes atvykti, tai 
pamatyti. Švietimo komisija taip 
pat nori B. Kviklio .Aušros" 
parodą įamžinti skaidrėse, kad 
galėtų kitų kraštų lietuviai 
pamatyti. 

Švietimo komisija yra pasky
rusi $1000 premiją, kurią pa
aukojo ponia Rožė Mainelytė-Ja-
sinskienė už romano jaunimui 
rankraštį. Šį rankraštį reikia 
įteikti iki vasario 16 d., 1985 m. 

Raimundas Kudukis, PLB tei
sinės komisijos pirmininkas, pa
aiškino, kad jo komisija ruošia 2 
pagrindinius projektus: 1) surašy
ti viso pasaulio lietuvių advo
katus ir 2) dirbti su organiza
cijom kaip Americans for Due 
Process, kurios šiuo metu teikia 
informaciją JAV kongresme
nams. 

Mykolas Drunga. PLB Infor
macijos komisijos pirmininkas, 
pabrėžė, kad trūksta tik „informa
cijos" (straipsnių) .Pasaulio 
lietuvio' leidiniui. Informacijos 

komisija leidžia pogrindžio spau
dos leidinius Drunga teigė, ..mes 
tikime j pliuralizmą — į visų val
dybos narių kolegišką darbą". 

Dr. Antanas Razma, buvęs 
Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų 
(PLD) komiteto pirmininkas, pra
nešė, kad PLD Čikagoje, vyku
sios praėjusią vasarą, „praėjo 
puikiai". J is tarė „su mecenatais 
puikiai pasisekė. Visuomenė mus 
remia — finansų galima surinkti, 
tik reikia dirbti". 

Kiti PLB valdybos nariai, kurie 
darė pranešimus: Rimantas 
Dirvonis (sportas), Stasys Joku-
bauskas 'finansai), Milda Len
kauskienė (kultūra). Tomas Re-
meikis (administracija). 

Snieguolė Zalatofė 

LIETUVIŲ JA UNIMO 
STOVYKLA . 

Visi jauni lietuviai nuo 18 
m. ir vyresni kviečiami daly
vauti 1984 m. lietuvių jau
nimo stovykloje nuo sekm. 
birželio 24 d. iki penkt. bir
želio 29 d. (savaitę prieš Vll-ą 
tautinių šokių šventę). Dai
navos stovyklavietėje Man-
chester, Michigane (netoli Det
roito). Ši stovykla skelbiama 
kaip jaunatviško gyvumo ir 
kūrybingumo manifestacija. Į 
p r o g r a m ą b u s į t r a u k t a 
politika, da inavimas , lietuvių 
k a l b a , n a u j a l i e tuv i ška 
muzika, sportas, istorija, jau
nų muzikantų pasirodymai, 
lietuviško maisto paruošimas 
ir tautinių šokių grupių pasi
ruošimas šokių šventei. Kaina 
— maždaug 100 dol. Dėl toli
mesnės informacijos skam

bint i į P L J S Ryšių centrą, tel. 
(312) 778-0777, a r b a P r a n u i 
Pranckevičiui , tel. (312) 776-
2191. 

Studentų 
kalendorius 

Clevelando „Grandinėlės'' jaunimas sveikinasi 
su popiežium Jonu Pauliu II lietuvių, audiencijos 
kovo 3 d. Vatikane metu. 

... IR POKALBIS SUGRĮŽUS 
Iš Washingtono į Chicagą grį

žusius studentus apklausinėjo 
Vatikano radijo atstovas. Įspū
džiais dalinasi Kęstutis, Gailė ir 
Bronius (slapyvardžiai). 

— Kur jūs buvote praėjusią 
savaitę ir ką ten veikėte? 

K.: Mes trys kartu su keletu kitų 
studentų nuvykome į VVashing-
toną atlikti uždavinio, būtent, su
rinkti į knygą ir paskui išdalinti 
Kongreso atstovams doku
mentinę medžiagą apie OSI ir 
KGB bendradarbiavimą. Atsi
radę Wa8hingtone, mes ten dar 
prisišaukėme apie 20 tos apy
linkės studentų, kad mums 
padėtų. 

— Ar jūs jaučiate, kad jūsų pa 
stangos pasisekė? 

reikalo svarbumu. Sugrįžę į savo 
kolonijas, jie apie tai painfor
mavo save kolegas ir pagal 
Americans for Due Process pata
rimus pradėjo ruoštis masiniam 
laiškų rašymo Kongreso atsto
vams vajui. Tuose laiškuose 
minima kovo 28 d. išdalintoji 
medžiaga ir teiraujamasi, kokia 
atstovo nuomonė šiuo klausimu ir 
kaip jis ar ji mano į OSI - KGB 
bendradarb iav imo fak tus 
reaguoti. Už mėnesio jaunimas 
vėl suorganizuos didelę ekskur
siją į VVashingtoną tam, kad galė
tų šią temą asmeniškai išdisku 
tuoti su Kongreso atstovais. 

J. K. 

G.: Taip, jau keturi atstovai pra
nešė, jog bandys šį klausimą for
maliai iškelti Kongrese. Vicepre
zidentas Bush taip pat pozityviai 
reagavo į mūsų pastangas 
Vienas žinomas žurnalistas paža
dėjo šia tema parašyti bent tris 
straipsnius. Be to, mes įtikinome 
save, savo draugus ir JAV visuo
menę, kad mes šiuo reikalu rimtai 
sielojamės. 

— O kaip tai atsiliepė į jaunimo 
veiklą apskritai? 

B.: Mums atrodo, kad jaunimas 
atsibus ir sujungs gretas šio bend
ro tikslo besiekdamas. Jau sustip
rinome ryšius su latviais, estais 
bei ukrainiečiais, sudarėme vieną 
centrinę organizaciją. Taigi — 
vienos tautybės jaunimas paža
dina kitos tautybės jaunimą toles
nei veiklai. 

— Kodėl jūs, kaip jaunimas, 
šiais reikalais susirūpinot? 

K.: Mes, Amerikos piliečiai, 
norime, kad kitų teisės būtų ap
saugotos. Mums nepatinka, kad 
mūsų valdžia taip begėdiškai 
dirba kartu su sovietų saugumu. 
Yra baisu, kad JAV Teisingumo 
departamento OSI sekcija palai
ko tokius draugiškus ryšius su so
vietų prokurorais, kurie persekio
ja mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje. 

ninį gyvenimą. Tačiau mums >.a 
įdomu praktiškai pritaikyti savo 
studijų srities, pvz. teisės ar 
politinių mokslų, žinias tėvynės 
labui. 

— Ar jūs jaučiate iš to kokį 
nors pavojų? 

B.: Na, vienas pavojus — kad 
mums gali būti neleidžiama 
aplankyti Lietuvą. Kyla nemalo
numas ir iš to, kad kai kurie 
Amerikos žydai nesupranta mūsų 
tikslų ir automatiškai mano. kad 
mes dirbame „prieš žydus", nors 
iš tikrųjų mes siekiame apsaugoti 
visų piliečių teises. 

— Ar turite kokių nors 
baigminių minčių? 

K.: Mums buvo ypač įdomu ste
bėti, kaip Kongresas veikia. Su
pratome, kad reikia stiprių pa
s t angų p r i t r a u k t i a t s tovų 
dėmesiui bet kuriam reikalui. 

G.: Buvo malonu patirti, kad 
tiek daug žmonių iš įvairių 
vietovių taip greitai susibėgo 
mums pagelbėti 

B.: Grįžome įsitikinę, kad mūsų 
pastangos atkreipti dėmesį į val
džios darbus neliks be vaisių. Juk 
reikalaujame tiek nedaug — kad 
Kongresas, kuris OSI įsteigė, 
patikrintų jos darbus, apklausi
nėtų jos pareigūnus' 

Balandžio 22 d. — Velykiniai 
šokiai Jaunimo centre, ruošiami 
studentų ateitininkų. 

Balandžio 28 d. — Tautinių 
šokių grupės „Grandis" metinis 
vakaras Jaunimo centre. 

Gegužės 5, 6 d. — Lietuvfų 
operos „Fausto' spektakliai Mor
ton East auditorijoje. Cicero. 

Gegužės 6 d. — Tautinių šokių 
grupės „Vytis" popietė Jaunimo 
centre 3 v.p.p. 

Gegužės 1 1 d . — Vakaras su 
rašytoja Birute Pūkelevičiūte Jau
nimo centre. 

Gegužės 19 d. — Muzikinio 
vieneto „Vaiva" pokylis Jauni**) 
centre. 

Iki pasimatymo! 

JAUNIMO SĄRAŠU 
RINKIMO VAJUS 

V PLJS Kongrese buvo nu
ta r ta , kad reikia sudaryt i 
sąrašą, apimant į visą išei
vijos lietuvių jaunimą. Toks 
są ra šas palengvintų ryšio 
pala ikymą tarp viso lietuvių 
jaunimo: padėtų skleisti ži
nias, sustiprintų ryšį vieningai 
veiklai, ir net prapla t in tų gali
mybes asmeniškam kontaktui 
t a rp lietuvių jaunimo. 

Sąrašo sur inkimo d a r b a s 
jau prasidėjo! Skelbiame są
rašų rinkimo vajų, kad dar
bas sklandžiau vyktų: KVIE
ČIAME VISUS I PAGALBAS! 
Užsiregistruokite p a t y s i r ra
ginkite savo d raugus bei pa
žįstamus ta i padary t i . At
siųskite s avo : 

VARDĄ, PAVARDĘ 
ADRESĄ 
TELEFONO N U M E R Į 
GIMIMO DATĄ 

P L J S valdybai. Informaciją 
SI USKlt6I 

P L J S SĄRAŠŲ RINKIMO 
V A J U S 

5539 Modena Place 
Agoura, California 91301, 

U.S.A. 
Nedelskite! Prisidėkite prie 

sąrašų rinkimo vajaus! Ne
praleiskite progos patekt i į Pa
saulio Lietuvių J a u n i m o Są
j u n g o s A l m a n a c h ą ! 
Registruokitės dabar ! 

Ginta Palubinskaitė 
PLJS valdybos korespondentė 

— Kodėl prie jūsų neprisideda . . 
visas jaunimas? Linksmų, skaidrių 

G, Dauguma nenori kištis į gvf"*ų Velykų visiems 
politiką. Kiti neturi laiko - jie „Akademiniųprošuaisčių" 
krauna visą savo energija i asme- shnitvtninmet 

Politinės veiklos 
kalendorius 

G e g u ž ė s 4 . 1 9 8 4 — penk ta 
dienį. J a u n i m o centre . Jau
n imo sąjungos poli t inis sky
rius ruošia laiškų r a šymo 
kongresmanam d a r b o sesiją. 

G e g u ž ė s 6, 1 9 8 4 — sekma 
dienj. Aukų r inkimo vajus jau
n imo politinei veiklai . 

G e g u ž ė s 7, 1 9 8 4 — pirma
dienį. J aun imo sąjungos poli
t in is skyrius l anko kongres-
m a n u s b e i s p a u d o s i r 
televizijos a ts tovus , Chicagoje. 

G e g u ž ė s 2 0 - 2 1 , 1 9 8 4 — 
J a u n i m o sąjungos politinis 
skyr ius ruošia autobuso kelio
nę, iš Chicagos į Washing ton , 
D.C. lankyti kongresmanus . 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. balandžio mėn. 21 d. šventėje Clevelande. 
Visam ansambliui ir jo 

vadovams Ritai ir Juozui 
Karasiejams ištvermės ve
dant mūsų jaunimą lietuviš
kojo darbo keliu. 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas PRANAS DUM-

BAUSKAS, 1936-37 m. gyvenęs 
Pagėgių apskrityje, vėliau Šiau
lių mieste. Turintieji žinių apie 
šj asmerų prašomi rašyti šiuo 
adr.: Draugas, Adv. 8280, 4545 
W. 63rd S t , Chi jago, 111. 60629. 

CLASSI Fl ED GU I D I 
M I S C E L L A N E O U S 

lllliuilllllllllltllilllllllllllllllllllllllllltlll 
ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą. 
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H E L P W A N T E D 

G R E A T M O N E Y $ $ 
G R E A T C O M P A N Y 

Demand for Staniey Heme Products 
in your neighborhcod. 

Call Lottie Franckowiak 
TeL — 254-9480 

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

IŠNUOMOJAMA — FOB R E N T 

Išnuomojama kirpykla — barber 
shop 

Skambint (angliškai) 376-6139 

Išnuomojamas 5 kanb. butas antrame 
aukšte Marquette Parke — 68-os ir 
Rockv/ell apylinkėje. Pageidaujama 
vyresnio amžiaus asmenys. Jokių gy
vuliukų. Skambint 434-6875. . 

' 
Toronto „Gintaro" ansambl i s , pasiruošęs d a l y v a u t i septintoje Lietuvių Taut inių šokių š v e n t ė j e 
Clevelande. 

TORONTO GINTARAS 
IR 147 ŠOKĖJAI 

J U R G I S JANUSAITIS 

Atskuba septintoji Tautinių 
šokių šventė, įvykstanti liepos 
1 d. Clevelande. Tai šių metų 
vienas iš didžiausių įvykių, 
kuris liudys išeivijos lietuvių 
solidarumą, tautinį gyvastin
gumą ir kultūrinių vertybių 
puoselėjimą. 

Šventei dirba rengimo ko
mitetas su komisijomis tel
kiamos lėšos, neatlaidžiai 
dirba ir apie 50 tautinių šo
kių vienetų. 

Toronto „Gintaro" ansamb
lis lietuviškajai išeivijai gerai 
pažįstamas. Jis gimęs 1955 ru
denį Toronto „Šatrijos" ir 
„Rambyno" 3kautų tuntų ri
bose, darbą pradėjęs su devy-
niom porom šokėjų. Metams 

— slenkant jis išaugo į vieną iš 
didžiųjų ansamblių su 150 šo- p 
kėjų, pradedant jaunučiais ir 
baigiant veteranais. 

„Gintaro" vadovai Rita ir | 
Juozas Karasiejai, vadovauja 
su meile jau 18 metų. Jie entu
ziastiškai pareiškė, kad Tauti
nių šokių šventei sparčiai ruo
šiamasi, kad šventėje šoks 147 
šokėjai. Be to, ansamblis lie
pos 18 d. išskrenda Europon, 
kur yra pakviesti ir dalyvaus 
Angl i jo je , a t s t o v a u d a m i 
Kanadai Canadian Folk Art 
Council Tarptautiniame šokių 
festivalyje. 

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis „Gintaras" per savo 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Sunny Hills 

MCSU ĮVYKTAI 
Kun. A. Račkauskas ir agr. 

V. Butkys, iš New Yorko atvy
kę čia papoilsiauti, pabuvojo 
tarp mūsų porą savaičių. Kun. -
Račkauskas, ką tik neseniai 
grjžęs iš Romos ir savo paties . 
akimis matęs visas šv. Kazi
miero iškilmes, vietoje mus 
plačiai apšvietė. Atvežė kiek
vienam iš Romos dovanėlių, 
gražių nuotraukų, iš kurių 
viena tikrai — istorinė, — tai 
jį jo 50 metų kunigystės proga 
sveikinantis popiežius. Kal
bant apie jo 50 metų kuni
gystę ir mes čia Sunny Hills 
kuklias, bet nuoširdžias ta 
proga sukaktuves suruošėme. 
Pradėjome 10 vai. ryto Šv. Mi-
šiomis, o 3 vai. p.p. rinkomės 
minėjimui į Community Cen-
ter — salę. Cia su kun. Jaraš-
ka apdainavom, daugelis 
apkalbėjom, sveikinom. Mote
rų choras, vedamas muz. Ma-
maičio, atliko gražią progra
mą. Vaišinomės moterų 
s u n e š t o m i s g ė r y b ė m i s , 
skambėjo dainos, asmeniniai 
linkėjimai ir pokalbiai. Pa
gerbimas vyko čia Community 
Center salėje, kuri žinoma 
neprilygsta garsiam New i 
Ycrko viešbučiui, bet širdies i 
<*ia buvo su kaupu. Kovo 21 d.! 
abu mus apleido ir grįžo į savo 
sniegus New Yorke. 

* * * 

-Jau daugiau kaip treji 
metai, kai būrelis lietuvių 
lošiame golfą ir tik kovo 27 d. 
vienam iŠ mūsų — Mykolui i 
Lukui pasisekė laimėti. t 

Lietuviškajame gyvenime to
kie ansambliai ypač reikalin
gi, nes jie suburia gražion jau-
non še imon t iek d a u g 
lietuviško jaunimo, kur jauni-

————— mas net sukuria lietuviškas 
gyvavimo laikotarpį yra gra- šeimas ir išauga puikių visuo-
žiai reprezentavęs Lietuvą menininkų ir tautinių šokių 
įvairiuose tarptautiniuose šo- meno puoselėtojų. Tuo keliu 
Mų festivaliuose, apkeliavę sėkmingai daugelį metų eina 
Kanadą, Ameriką, buvojęs Eu- , „Gintaras", 
ropoję ir davęs ne tik lietu- Prisimintini ir šio ansamb-
viams, bet įvairių tautų žmo- lio pirmūnai A. Ličkūnaitė-Mi-
nėms tautinių šokių ir dainų lienė, V. Turūta ir dabartiniai 
koncertus. Vien 1982 metais Dalia Nausėdienė, Ramoną 
„Gintaras" davęs 77 koncer- Yčienė, dainininkų grupės va-
tus-pasirodymus, o festiva- dovė Giedrė Paulionienė, jos 
liuose yra laimėjęs pirmąsias talkininkė Žibutė Šilininkaitė. 
ir antrąsias vietas už gražiau- Nuoširdžiai ansambliui tai
sius šokius. kiną ir tėvų komitetas, vado-

Nebandysiu reportažėlyje vaujamas R. Žilinskienės, 
suminėti visų "Gintaro" nuo- Tai tik trumpos užuomimos 
pelnų. Apie juos per eilę metų apie Toronto lietuvių jaunimo 
skaitėme mūsų spaudoje. Tik ansamblį „Gintarą", kuris 
tenka nuoširdžiai pasidžiaug- rūpestingai ruošiasi kelionės į 
ti šio ansamblio gajumu, vado- Europą, o taip pat jį sutiksime 
vų tvirta valia, išradingumu, ir septintoje Tautinių šokių 
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ADVOKATAS A -GIS GLAMBA 
€ 6 0 0 South Pulaski Road 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Telef. — 7 6 7 - 0 6 0 3 

Valandos pagal susitarimą 
X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PACKAGE E3LPF.ESS AGENCY 
MARIJA XOREXKlEX£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
L*bai pageidaujamos g-e.-os rūšies pre
kės. Maistas Iš Europos sandSliu. 

2608 W. 69 SU Chicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

lll1lltlll!llll!l!IIIIUmi!!M!limimiHII!llt< 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką. perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą.. Viduje ar iš lauko 
namo. RūpinatSs? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinama kaina pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro: 

Telef. — 476-2950 
iimiiiiiiiuiiiiHHiiiiiimiiinuiiiiiiHiiiim 

R E A L E S T A T E 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:20 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojam iš nuesavos studijos Mar-
quette Pk., vedi . a Aldona Daukus. 

Chicago , n . 60629 
7 1 5 8 S . Mapievrood Avenue 

TeL 778*1543 

• • » » • « » • > « > • * • • • • * * * * * * * » » 

GRIGALIŪNAS CONSTR. 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namų pataisymai 
TeL — 925-1518 

Apdraustas — Sąžiningas 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Pirmame MASTER CHARGE ir VISA Į 

TeL — WA 5-8063 

Budraičio Re&l Estate Įstaigos 
PATARNAVIMAI 

Nemokamai įkainuosime jūsų nuosa
vybę pardavimui. 

Nemokamai išnuomosime jūsų butus 
arba nuosavybę. 

! Taip pat patarnausime norintiems 
apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. 

VACATION GUIDE 
FOR THE BEST VACATION VALUES 

SEE YOUR TRAVEL AGENT 
ONE VISIT AQUAINTS YOU WITH ALL T H E T R A V E L 

INFORMATION OF WHERE TO GO, WHEN & HOW 
Traak Travel and Tours 

7600 W. 63rd, Summit, 111. 
4 5 8 - 4 5 8 5 or 585-0321 

Cruises-Air-Hotel-
Car Rentals 

Travel Insurance 
'"Your Airline Ticket Agency" 

Travel With Toni , Inc. 
3210 W. 47 th , Chicago, 111. 

8 4 7 - 6 5 0 0 
World Wide Travel 

Never a Service Charge 
AirLine Tickets at 

AirPort Pricea 

Quasar Travel A g e n c y . 
2442 W. 63rd St . , C h i c a g o , 111. 

9 2 5 - 8 4 0 0 
I Lietuvą ir Lenkiją iš C h i c a g o s . 
įskaitoma oro skridimas, viešbučiai, 
persėdimai ir 2 valgiai kasdien — 
1929 dol. už 16 dienų. Vienam keliau
jant reikia primokėt 210 dol. ekstra. 

'Your Travel is Our Business" 
Travel U n l i m i t e d 
5411 W. 95th S t . 

Oak L a w n , 111. 
6 3 6 - 1 4 0 0 , 4 2 3 - 4 3 0 0 

Est. 1960 
Bud Cole 

Wide World Travel 
9 7 2 3 S. Western, Chicago, III. 

2 3 3 - 1 1 0 3 
Complete Travel Service 

Air Tickets Written Immediately 
Our Job is to get you the 

Lowest Fare Possible 

Zaleski's Central Serv i ce B u r e a u . 
6614 S. Pulask i . C h i c a g o , 111. 

5 8 2 - 4 7 4 5 . 
Kelionės. Autom, išnuom., 
Viešbučiai, Plaukiojimai. 

Pasų ir vizų patarnavimas. 
Įsteigta 1906 m. 

> A (K * \ 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsė jo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!! ! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjū&o 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Gegužės 21 
10 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

K. 2 . 

VIENOS SAVAITĖS r \ 
^r Liepos 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų Ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
ą sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansine paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikime sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smukesnių žinių teiraukitės nauju adresu. 

1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus) 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Te!ex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159672 
Sav in inkė — Audronė Naš lėna i tė -S imop ', 

midlcind 
Padarai 
Savmgs ana Loan Association 

Linksmų Šv. Velykų švenčių 

X X > 0 C K H X > C K > < > < > < > C K X > < > O O O < > 0 O C M - ~ 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsut u*, 
apdraudę nuc ugnies .r automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

32081^ W. 95th Street 
>0<XK>000<>CHX>0<>0<>CX><>C-O0<>0<>0< 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767*0600 

PARDUODAMAS PALIKIMAS 
FLORIDOJE 

St. Petersburg Beach nenrangiai par
duodamas namas — 3 miegami, salio-
nas, valgomas, dvi vonios, skalbykla 
ir Florida room. Netoli šv. Jono baž
nyčios. Skambinti 1 - 813 — 367 - 1859 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x I " " 7" 
E L Ė K I B O S ! BURBANK, ILI., savinmkas parduoda 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ! l a b a i S v a n * m ū r - n a m 3 - 3 d i d e U m i e * 
Turiu Chicagos miesto leidimą. ! gami, 1% vonios, salionas, virtuvė-

Dirbu ir uimieaty. Dirbu srreitai. «a- , d i n e t t e . Ąžuolo medžio papuošimai, 
ąnm o - " a ! grindys, spintelės. Pilnas rūsys, sie-

| nos apmuštos ąžuolo lentoms. Šeimos 
K L A U D I J U S P U M r u n s j kam!,. s u b a r u . 2 f c maš. garažas, šo-

~ ~ ^ ~ ~ W V V V V V v v V v , W v v W - i i m m s i v a ž i a v i r n a s j j a u g priedų. Skly
pas 50 x 189 pėdų. 

rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Tairaaa Ave. 

LINKIME 
VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS 

IŠTAIGOS 

MARQUETTE FARK 
2657 West lithuanian Plaza Court 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 Archer Avenue 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 South Harlem Avenue 

598-9400 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASLN'AS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermaną DeckJ 

TeL 585-6624 po 5 raL vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

>0^>0<><X>0<><>00<>0<X>CO-0-0<>0<K>00-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
XXX>00<XX>0<>0<>0000000&0<XMX>< 

F A S H I O N C A R P L I 8 

K I L I M A I 
lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

Skambinkite 422-5115 

2 BUTAI — 2 BUTAI — 2 BUTAI 

"Y-

ĮHiimiiimiii; uiHiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiitiuiinmtniniMifiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiĮ& S I U N T I N I A I J L I E T U V Ą 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 f 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 1 
RCPES~INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY § 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS = 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas ~ 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. ~ 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. £ 

t^millMimMIMIIHHIHIIIMItlHlllIMIIlHllllllllllltHlllllllllHHmilliltr 

ir kitus kraštus 
NEDAS. 4059 Archer Avenue 

Chicago, EL 60632. TeL 927-5980 

No. 818. Archer ir Laramie. 7 metų 
senumo 2 jų butų. 

No. 570. 63 ir NarragansetL Naujas 
3-jų butų. 

No. 811. 56 ir Pulaski. Naujas 2-jų 
butų su krautuve. 

į No. 785. Archer ir Knox. Naujas 3-jų 
butų. 

So. 814. Archer ir Kenneth. Naujas 
3-jų butų. 

1 No. 876. 81 ir Kolin. 5 metų senumo 
2-jų butų, 

' No. 873. 63 ir Pulaski. 3-jų miegamų 
mūr. {rengtas rūsys. 50 p. sklypas. 
2 maš. garažas. Reikmenys. Tik 
55,900 dol. Skambinkit dabar. 

No. 864. Archer ir Narragansett. 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2 -m miega
mais. Svarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas. 1 blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

Skambinkite dabar 
O'BRIEN FAMILY REALTY 

TEL — 434-7100 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. -
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

E E A L E S T A T E 
A . V I L I M A S 

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

Jvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

Didelis gražiai įrengtas bungalo. 
ku didelei šeimai. 

Pui-

DAYTONA BEACH, FLORIDA 
haigJMni stalyti ^ t t a n t i c VIUM" Condomininm Townhoose 
botai,— 3764 S. Atlantic Av<s Daytona Bmrh, Florida. 

Erdvūs kaumbariai; visi butai snj kettiriaid balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai patvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus .netrukdomas vaizdas j jurą; per užpakalinius — i 
žaliuojantį Halifaxo slėnį. 

Kainos paeinamos. Skambinti vakarius ir savaitgaliais — 
1—312—425-7160 — 

JONA> VNKUS- P.O. Box T2X, Daytom Bnarb n . . 32f>*» 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

MOTARY PUBUC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7430 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi i-ilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
<>0<X>C<XHXK>O0<K>O0<>0<>0OO0<KX> 

Jvairių prekjų pasirinkimas nebrangiai I 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 S t , Chicago, IL 60629 į 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TeL 925-2787 

Vytautas Valantinas 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incorne Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
NotariatM — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
HiniiiKMHtMumiuaumiimiiiiiiiiiiiiin) 

Apsimoka skelbtis dien. D R A U G E , 

nes j i s plačiausiai ska i tomas lie

tuvių dienraštis , gi skelbimų kai

nos y r a vis iems prieinamos. 



Į Tautos fondo atstovybė St. Petersburgo, Fla.. 
į skyrius surengto Koncerto ruetu kovo 21 d. ir di-
1 desnieji aukotojai. Prel. J . Balkūnas — antroj 

eilėj ketv. iš kai ies, kuris 21 metus buvo Tautos 

i fondo p i rmin inkas , Vliko vald. pirm. dr. K. 
i Bobelis — i s deš. antroj eilėj pirmas, M. Karai t is 

— iš deš inės antroj eil. šeš tas . Tai didieji aukoto
jai . 

IR VĖL KELIAUJU 
VINCAS LRBONAS 

Liepos 1 d. Clevelande įvyks 
septintoji Tautiniu 1 kių 
šventė. Ne per didžiausiai 
lietuvių kolonijai Šį pras
mingą renginį darniai suruoš
ti ne tik saviesiems, bet ir 
amerikiečių visuomenei paro
dyti mūsų tautinio šokio grožį, 
reikalingos lėšos, kūnas turi 
me sudėti mes, JAV ir Kana
dos lietuviai. 

L Lietuvių Bendruomenės ' 
kviečiamas šias garbingas, 
drauge ir sunkias pareigas pri
siėmiau, aktyviai įsijung
damas į lėšų telkimo vajų 
Bridgeporto mažoje lietuvių 
apylinkėje. 
Ir vėl keliauju. Keliauju ne 

kaip turistas ar nuotykių ieš
kotojas, o vedamas meilės sa
vajai kultūrai, tautai. 

Keliauju gerai pažįsta
momis gatvėmis ir beldžiuos į 
savo tautiečių duris. Maloniai 
atidaro, priima. Pasikalbame 

šnektą apie mūsų kultūrinius 
užmojus. Tiems reikalams 
Gražina jautri ir dosni. Čia 
pat išrašo VH-tajai Tautinių 
šokių šventei 250 dol. čekį, pri
durdama: — Tai mano ska
tikas telengvina rengėjams 
sunkią naštą... 

Čia turiu pažymėti, kad Gra
žina Santoski Bridgeporte yra 
viena iš uoliausiųjų mūsų 
Operos rėmėjų, o taip pat 
stambiomis sumomis remia ir 
kitus didesniuosius renginius. 
Jai priklauso mūsų visų 
nuoširdi padėka. 

Ir taip keliauju. Keliauju ar 
šalta, ar šilta, ar giedri 

-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtK 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
dienos aktualijomis ir tuoj aiš **46 W. 68 St^ teL 776-1486 J BACEVIČIUS — 778-2233 
kėja mano ats i lankymo 

dienelė, a r lynoja. Taip beke
liaudamas aplankau kelias
dešimt šioje apylinkėje gy
venančių lietuvių. Bemaž visi 
pagal išgales aukoja. Kai 
kurie nusiskundė dažnais pini
giniais vajais. Tiesa, su tuo 
reikia sutikti. Vienas kitas 
atsisakė aukoti. Ačiū ir jiems. 
O gal ir negalėjo... gal ištiko 
ligos, nelaimės, užklupo eko
nominiai sunkumai. 

Neatsiliko ir buvusioji lo
toji kolonija. Ten gyvena dar 
keletas lietuvių. Aplankiau 
juos. Jie paaukojo 52 dol. Ačiū 
ir jiems. 

Visi aukojusieji linkėjo šven
tės rengėjams ir atlikėjams 

m « aĮeasaes leaieaBBeaBBesagaBeseagac 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Cbicagoje 

£ 9 7 . 0 0 
C i e e r o j e 

(15/30/10/UM) 
6529 So. Kedzie Avenue 

dvasinės stiprybės, puo
selėjant mūsų tautinį meną. 

Ir taip keliavau visą mėnesį, 
protarpiais atsikvėpdamas. Ir 
„sukalėdojau" šventei 607 dol. 
ir išplatinau laimėjimo bilietų 
už 50 dol. 

Mūsų mažajai kolonijai 
paskirtą 600 dol. kvotą išpil-
dėme. Nors esame skaičiumi 
maži, bet kultūrinius tau
tinius renginius įprasminti 
pagal išgales remiame, dvasiš
kai dar nepalūžome ir nepra
radome savo tautinės indi
vidualybės. 

Visiems bridgeportiečiams 
ir 18-tosio8 kolonijos lietu
viams, mane maloniai pri
ėmusiems ir atidariusiems 
pinigines prasmingajai Tau
tinių šokių šven.H: paremti, 
priklauso mano nuoširdi 
padėka. 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Brangiam tėvui 

A. f A. KAJETONUI JAKAIČIUI 
išėjus amžinybėn, sūnų Modeste, jo moti
ną ir visą šeimą giliai užjaučiame. 

KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS 
VYR. SKAUČIŲ BŪRELIO SESES 

IR ŠEIMOS 

mano 
tikslas. 

— Tai, mielasis, turbūt 
prašysi atidaryti piniginę? 

— Taip, artėja mūsų VH-toji 
Tautinių šokių šventė, kurioje 
dalyvaus apie porą tūkstan
čių mūsų gražiausio jaunimo 
— tautinių šokių šokėjų, o taip 

-pat ir veteranų. Reikia pini
gėlių! 

Tautietis susimąsto. — Ge
rai, tikslas prasmingas. Jau
nimą mėgstu, ypač kuris 
jungiasi į lietuvybės išlai
kymo gretas... ir padeda bank
notą. Nuolankiai padėkoju. 
Žingsniuoju toliau. Gatvėje su
tinku tautietę. Pasveikinu ir, 
išdėstęs reikalą, prašau aukos 
paremti šj kilnų tikslą. 

— Vaje, turiu tik tris dole
riui', imkite. Už kelių dienų J/-
atnešiu jums daugiau... — ir 
įteikusi turėtus žaliukus nu
skubėjo savais keliais. Paža
do nepamiršo. Po kelių dienų ji 
įteikė man dvi dešimkes. 

Užeinu į Radauskų svetai
nę, kurioje lankosi lietuviai. 
Randu jų keletą besivaišinan-
Cių putojančiu alučiu. Užkal
binau. Jie kviečia prisėsti, 
siūlo ir man ,,išlenkt:" gaivi
nančio alučio. Prisėdu ir pade
du prieš juos aukų lapą. Per
skaito, žvilgtelėja į mane, 
nusišypso ir ištraukę pini
gines pakloja kelis desėtkus 
tardami, kad šiandien mažiau 
alučio begersią. Padėkojau ir 
tariau: — Vyrai, šventą 
pareigą atlikote... Man išei-t 
nant, visi šypsojosi ir linkėjo \ 
sėkmės. j 

Ir užeigos savininkas Ba-; 
dauskas puikus vyras. Ba-; 
dauskai niekada neatsakė j 
aukos, visada uoliai paremia • 
mūsų kuhūrinius reikalus ir J 
pagrindines institucijas. 

Ne tik B r i d g e p o r t o 
lietuviams ir amerikiečiams, 
bet ir už jo ribų gerai žinomas 
savo s k a n i a i s v a l g i a i s 

; Healthy Food Lithuanian 
. reat" anas. Jo savininkė Gra-

žina Santoski. Įeinu. Tokia 
Hetuviška aplinka. Sienose 
lietuvių dailininkų originali 
kūryba. Valgytojų pilnas 
restoranas. Vienur, kitur gir
disi lietuviškas žodis. Sa
vininkė Gražina maloniai šyp
sosi, svetingai sutinka ir 
priima. Trumpai sumetame $ 

) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCC 
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KU DTUGLITU fT I WAGNER md S0NS 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $soe n a $1,000 

r'Chrysler LeBaron Medallion' 
*• - ^2-dr Coupe _ ] 

BAUEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K C ARS 

"U WILL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

Hiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiimiiiiiiiiu 

TYPEWRITERS AND 
ADDIN'G MACHINES 

NuomoH Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 

M10 S. PulasM RdL, Chlcafo 
PHONE — 581-4111 

>• • * • • •> •>• • •« • 

•lllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIHIII 
"Mt Greeawood Chapcl" 

GKEENWOOD FUNERAL 
HOME 

3032 West l l l t h Street 
233-2257 561-4343 

ilifiiiliiiiiilliiliiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiu 

GINKIME LIETUVOS TEISES 
Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms 

Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti šia. atkarpa. Čekius rašyti "lietavtq 
Teisėms Ginti Fondas" (arba "American Lrthaanjnn 
Rights Fund, Inc.") ir siųsti adresu: 5620 S. Claremont 
Ave., Chioago, IUnois 60636. 

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui 

Pavardė, vardas 

Adresas 

US $. 

I - ' •«•••*••••« • • • • • • • • • 

KELIONĖS I LIETUVA 1984 m. 

i 
$1530.00 
$1310.00 

1 SA VAITOS KKUONfiS 
(Maskva, Vilnius, Maskva) 

Birželio 10; Birželio 17; 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . 
2 SAVAIČIŲ KELIONES 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 
Gegužės 13 — Gegužės 27 . . $1485.00 
Liepos 09 — Liepos 23 . . . . $1800.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . . $1527.00 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . . $2050.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUKEAU 

9727 South Western A< 
Chicago, Illinois 60643 

TeL (312) 238-9787 

New York 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

A. f A. Dr. STASIUI BUDRIUI, 
anksčiau buvusiam Vydūno Jaunimo Fondo ta
rybos pirmininkui, mirus, žmonai Dr. MILDAI 
ir dukrai GRAŽINAI reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 
TARYBA IR VALDYBA 

A. f A. 
A N N A P A P I E V I S 

GUBISTAITĖ 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje 
Mirė balandžio 18 d, 1984 m., sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Auna Yuška, sūnus Antho-

ny, 2 anūkai Richard ir Robert, proanūkai: Enk ir Melissa, kiti gi
mines, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Clemens. 
Kūnas pašarvotas Bieliūno - Smith koplyčioje, 4348 S. Cali-

fornia Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 21 dieną. Iš koplyčios 

9:15 vai. ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: DUKTĖ, SCNUS, ANŪKAI Ir PROANCKAL 

Laidotuvių direkt. Donald A. Smith — Tel. 523-3572. 

Tėviškes kaimyno, suolo draugui, 

A.f A, 
CIPRIJONUI BARKAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn, jo dukteriai ANGELEI, žentui 
ROMUI, anūkėms AUDRAI, RENATAI ir INGAI ir 
jų ARTIMIEMS reiškiu gilią užuojautą. 

JUOZAS KAZAKEVIČIUS 

Buvusiam mūsų klubo nariui 

A, f A. VINCUI IZOKAIČIUI mirus, 
jo žmoną ELYTC, sūnus ANTANĄ ir JUOZĄ, motiną ONA, Elytės 
tėvus LEONĄ ir JUZEFĄ VENSKUS, seseris DANĄ ir ROMA ir bro
lį JONĄ su šeimomis ir PUSBROLIUS su šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame ir liūdime. 
VLADAS ir ELENA PALIULIONIAI BRONIUS ir BRONE CERNIAI 
JUSTINAS ir STEFA ŠIDLAUSKAI JONAS ir TERESC JOKUBKOS 
BALYS Ir ONA SEBASTIJONAI 

Brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus, nuo
širdžiai užjaučiame 

ELEONORĄ RADVILIENC 
ir jos šeimę. 

PRANUTĖ IR MEČYS SKRUODŽIAI 
DAINA IR ALOYZAS PAKALNIŠKIAI 
MIRJANA IR AIDAS SKRUODŽIAI 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. balandžio mėn. 21 d. 

Buvusiam mūsų klubo nariui 

A t A VINCUI IZOKAIČIUI mirus, 
jo žmoną ELYTE, sūnus ANTANĄ ir JUOZĄ., motiną 
ONĄ., Elytės tėvus LEONĄ ir JUZEFĄ VENSKUS, se
seris DANĄ ir ROMĄ. ir brolį JONĄ su šeimomis ir PUS
BROLIUS su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

Mielam broliui 

A f A. VINCUI IZOKAIČIUI mirus, 
mūsų ansamblio mieloms narėms DANUTEI PUO
DŽIŪNIENEI ir ROMAI PRAPUOLENIENEI su ŠEI
MOMIS bei kitiems ARTIMIESIEMS reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

DAINAVOS MENO ANSAMBLIS 

Ilgamečiui "Lituanicos" tunto vadijos nariui 
skautininkui 

A. f A. Dr. STASIUI BUDRIUI 
m i r u s , 

mūsų seses — žmoną s.dr. MILDĄ ir dukrą GRA
ŽINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

"LITUANICOS" TUNTAS 

P E T K U S 
MAROIT I \\ M M KAI HOMl 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Soutrmest H\\y., Palos Hills. Illinois 

Tel. — 974-4410 
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utLAVKjAS), sesiaaienis, įao* m. ocuanazio men. zx a. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke Velykų ryte Prisikėlimo 
procesija ir šv. Mišios bus 5 vai. 
ryto. Prisikėlimo pamaldose 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Lino. 

X "Draugo" administracija 
šiandien atidaryta iki 12 vai. 
Redakcija ir spaustuvė nedirba. 
Pirmadieni, balandžio 23 d., dir
bama kaip kasdien. 

x Rašyt. Alei Rūtai už roma
ną "Pirmieji svetur" "Draugo" 

x ftmtmmm Hmsėsšjteao parapj 
jos bažnyčioje Brighton Parke 
Velykų sekmadienį pamaldos bus 
7val. ryto, o lietuviškai 10 vaL 

Giedos parapijos choras. 
X Uršulės Astrienės margu

čio dažymo menas aprašytas 
'"Sun-Times" dienraščio balan-

premija bus įteikta Los Ange- į džio 20 d. laidoje Straipsnis nu
les, Calif., šv. Kazimiero para- i sitęsia per du puslapius ir ilius-
pijos salėje gegužės 20 d. Kon- ] truotas U. Astrienės su sūnumi 
certinėje programoje dalyvaus 
solistai Maralin Niska, Algis 
Grigas ir smuikininkas William 
Mullen. Jiems akompanuos iš 
Chicagos nuvykęs muz. Alvydas 
Vasaitis. Premijos mecenatė 
yra Jadvyga Zdanavičiūtė-Pu-
pelienė savo vyro a. a. Adolfo 
atminimui. Los Angeles iškil
mių rengimu rūpinasi specialus 
komitetas, vadovaujamas Dan
guolės Vizgirdienės. 

ir margučių nuotraukomis. 
x Kazys Oželis, kuris tarny

biniais reikalais neseniai buvo 
išvykęs į Europą, dabar rūpina
si "Fausto" operos pastatymu. 
Jis yra operos scenos meno rei
kalų prižiūrėtojas. 

X Vytauto Didžiojo Saulių 
rinktinė Chicagoje, kuriai vado
vauja Vladas Išganaitis, įsteigė 
būrelį remti Vasario 16 gimna-

! ziją Vokietijoje. Būreliui jau 
X Prel. Damazas Mozeris, Ne- | priklauso daugiau kaip 20 as-

kaito Prasidėjimo par. klebonas,! m e n u - Kviečiami visi susipratę 
kunigu įšventintas 1939 m. ba- \ ^ tuviai , organizacijos remti vie-
landžio 15 d. Taigi šiemet suėjo ! ^^hį Pasaulyje veikiančią lie 
jo kunigystės 45-rių metų sukak
tis. Kun. Fabijonas Kireilis, dir
bąs Nekalto Prasidėjimo parapi
joje, įšventintas kunigu 1939 m. 
birželio 3 d. Jo kunigystės 45-rių 
metų sukaktis bus minima bir
želio 24 d. mokyklos salėje. 

tuvišką gimnaziją. Dė informa
cijos prašome kreiptis į Vasa
rio 16 gimnazijai remti centrinio 
komiteto pirmininką Karolį Mil-
kovaitį, 6743 S. Rockwell, Chi-
cago, 111. 60629, telef. 737-6245 
arba PLB raštinę 5620 S. Cla-

x -LJVAJ* Biuletenis", balan
džio mėnesio numeris, išėjo iš 
spaudos. Siame numeryje in
formuojama apie mūsų veiksmų 
veikią, primenama, kad atei
nančiais metais bus prel: M. 
Krupavičiaus 100 metų gimimo 
sukaktis ir duoda šiek tiek ži
nių apie Lietuvių Krikščionių 
demokratų veiklą. Biuletenį ad
ministruoja Jonas Kavaliauskas. 

X Jaunimo tautinių šokių an
samblio "Grandies" metinis kon
certas bus balandžio 28 d., šeš
tadienį, Jaunimo centro didžio
joje salėje. Jaunimas kviečia 
visus tėvus, senelius, draugus 
ir pažįstamus jų koncerte daly
vauti Ansamblis balandžio 8 d. 
buvo nuvykęs į Torontą, Kana
dą, ir ten sėkmingai atliko pro
gramą "Gintaro" ansamblio 
ruoštame plokštelės vajaus kon
certe. 

X "500 m. šv. Kazimiero mir
ties sukaktuvių proga Detroito 
ateitininkų sendr. s-gos skyrius 
paskyrė 100 doL laikraščiui pa
remti". Pasirašė: prof. dr. J. 
Pikūnas, pirmininkas, ir J. Mi
ką, iždininkas. Nuoširdus ačiū 
visiems nariams ir valdybai už 
savos spaudos rėmimą. 

x Kun. Ignas Urbonas, Gary, 
Ind., šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, mūsų rėmėjas, Ber
nardas Brizgys, Farmington 
Hills, Mich., mūsų artimas ben
dradarbis, kiekvienas atsiuntė 
po 20 dol. "Draugo" paramai. 
Labai ačiū. 

"Dvidešimt penktc o pavasario", dvidešimt penktojo Chicagos aukšt. lit. mokyklos metraščio, redakcija. Sėdi iš 
kaires: Andreja Kaminskaite, Vida Urbaitė, metr. globėjas dir. Juozas Masilionia, Ingrida NaudSiuie ir Rūta Tamo
šiūnaitė, stovi: Veįas Liulevičius, Gytis Liulevičius, Aras Tijūnėlis ir Jonas Račkaoskas. Nuotr. Gintaro Piašo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KAS VYKSTA LIETUVIŲ 
MOTERŲ FEDERACIJOJ 

vyriausybės institucijose, Jung
tinėse Tautose ir kt. Rašyta 
memorandumai, ruošta demon
stracijos, protestai. Pvz., lietu
vaičių protestas praskambėjo 
Jungtinėse Tautose prieš So-

«. ~.~~.^ . _.. _ _ - ^ . " * ! vietų S-gos atstovės faktų iš-
J. Karalienė pakvietė susirinki-;, . 6 . , . : r~* 

1 kraipymą, vaizduojant ten esa-

Lietuvos Moterų federacijos 
Chicagos klubo visuotinis narių 
susirinkimas įvyko balandžio 
8 d. 12:30 vai. Jaunimo centre 

X Vytas Zdanys, Wethers-
field, Conn., Almar Motei savi
ninkas, mūsų garbės prenume-

remont Ave., Cbicago. UI. 60636, 
x "Gabija", Skaučių Seserijos ! telef. 312—778-2200. 

vadijos informacinis leidinys, j x j A V L B Vidurio Vakaro' ratorius, kartu su prenumeratos 
kovo - balandžio mėn. numeris j apygardos atstovų suvažiavime | mokesčiu atsiuntė ir 25 dol. au-

, išėjo iš spaud<«. Siame nume- i pranegūnug pateiks apygardos Į ką. Vyt. Zdanį ir toliau laikome 
ryje iaodama plati informacija j valdyba apie savo veiklą, kon-
apie Seserijos veiklą, taip pat \tr(įtlkB komisija ir krašto valdy-
yra straipsnių minint šv. Kaži- j ^ gociaUnių reikalų tarybos 
miero sukaktį. Numerį redaga ' 
vo v. s. fil. D. Eidukienė, Vy 

pirmininkė, švietimo tarybos 
pirmininkas ir Tautinių šokių 

riausia Seserijos Skautininke. l ė š ų telkimo komiteto pirminin-

x Dr. Elena Repšienė yra su
sižeidusi ir šiuo metu savo dan
tų gydymo kabinete pacientų 
nepriima. Gydosi namie. 

kas. Suvažiavimas bus balan
džio 29 d., sekmadienį, Jauni
mo centre. 

X Juozas Rudzevičius, Los 
Angeles, CaL, mūsų bendradar-

x Lietavių Opera prašo Jus I b i a g r ą ž i n o h o n o r a r o ^ k į su to-
buti mūsų Operos rėmėjais - me-, W u laiškučiu: "Ačiū už teigiamą 
cenatais ir tuo padėti pastatyti! m a n o 4 ^ ^ įvertinimą, ačiū už 
"Fausto" operą, kurios spektak-1 honorarą. Suprasdamas lietu-
liai įvyksta gegužės 5 ir 6 die-1 v i š k o s ^ ^ s p a u d o s a v a rbą, 
nomis Morton auditorijoje, 2423; m a n g k i r t o h onoraro čekį per-
S.AustmBlvd.,Ciceroje. Paau- j ̂ ^ ^ jamL Malonėkite jį pri-
koję bent 100 dol gauna 2 neap- j imj& i r panaudoti spaudos reika-
mokamus bilietus į savo p a s i - J ! ^ , , Labai dėkojame. 
rinktą spektaklį ir, jei nori, gali j 
tuo pačiu įsigyti ir daugiau bi- j x Ieškoma sekretore,-tas He-
lietų, tik reikia prisiųsti atitin- į tavBkai įstaigai New Yorke. 
karnai sumai čekį už juos. Bi-! Pageidautina, kad laisvai valdy-
lietų kainos: 25, 20, 15 ir 10 dol. I tų lietuvių ir anglų kalbą, mo-
Visos aukos yra atleistos nuo j ketų gerai rašyti rašoma maši-
taksų — Opera jiems išsiunčia į n&e» efektyviai komunikuoti te-
kvitą. Savo auką prašome siųsti I l e f o n u °* r a * t u *** vairuoti. Dar-
šiuo adresu: LHnuanjan Opera'bo pareigos pagrindinai apima 
Oo., Inc., 6624 S. Talman Ave., i mašinraščio darbus, siuntų pa-
Chicago, UL 60629. Nuoširdus j kavimą bei prašymų pūdymą ir 
ačiū! Operos spektaklių bilietai f išsiuntimą ir kitus techniškus -
gaunami ir Vaznelių prekyboje, adniinistracinius rūpesčius. Dar-
2501 W. 71st St., Cbicago, 111. bo sąlygos bus aptartos su rim-
60629. (pr.). 

x SoL Algis Grigas kviečia 
visus muzikos ir meno mėgėjus 
įsijungti kelionėn į Lietuvą (11 
dienų). Žiūr. skelbimą 4 psl. 

(ak.). 

x Skubiai reikalinga raštinės 
darbui moteris, kuri moka gerai 
rašyti mašinėle ir susikalbėti an
gliškai. Geros sąlygos. Kreiptis 
į "Draugo" reikalų vedėją nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. vakaro. 
Tel. 585-9500. (pr.). 

y PaiMko-ru* vyriškis. Atsa
komi:" cas a.smuri reikalinga* ad-
mimV.racir. f*rns pareigoms. Pa-
geida'jMra >tad galėtų vartoti 
rašomą rr.a^inele Mutual Fede-
rai Savings. TeL 847-7747. 

(•t). 

tais kandidatais. Siųsti reziu
me: Iithuanian OathoBc ReS-
gious Aid, S51 Hlghland Btvd., 
Brooklyn, NY 11207. (sk.). 

x Gėlės Ufrkntį žmogų pia-
linksmina, o linksmą pravirk* 
do. Velykų švenčių progai įvai
rios sodintos ir akintos gėlės 
dovanoms ir stalo puošimui 
Taip pat gražus keramikos bau
dai, puodeliai ir vazos. Baitfc 
Blossoms, 2451 W. 69 St. TeL 
434-2096. (sk.). 

A K A s 
l>< u l in iu ir t ligoni. 

" H M . I <* 

X NAMAMS PIRKTI TA* 
SKOLOS duodamos mažais mė-
BMinisis įmokėjimsis ir prM-
aamais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Fedsral Savinga. 2212 
Wsst Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (sk) 

» I M I M I S I I j 

x AkmM mtmm \ 
vą, Kreipkitės į V. KarossJtf — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Stresą, Cbicago, Dl. 60629. Te
lefonas 7784766. (ak) 

7:̂ 7 1717 

X 
IMSI W. 71 
TeL 476-288*. 
mtnUsi, 

m. 
Visų rūšių pa-

kainos, ga-
( sk ) 

garbės prenumeratorium, o už 
nuolatinę paramą labai dėko
jame. 

X Kuo. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, Sioux City. Iowa, mūsų gar
bės prenumeratorius ir rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka dienraščio stiprinimui. 
Kun. S. Morkūną ir toliau laiko
me garbės prenumeratorium, o 
už nuolatinę paramą savai spau
dai tariame nuoširdų ačiū. 

x Stasys Bašinskas, Chicago, 
m., remdamas lietuvišką spaudą 
išeivijoje, pratęsė dienraščio pre
numeratą su 20 dol. parama. St. 
Bužinską skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
ačiū. 

X Felicija tJrbeHenė, Melro-
se Park, UL, mūsų rėmėja, su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė ir 20 doL lietuviškos spaudos 
palaikymui F. Urbelienę skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką nuoširdus ačiū. 

» 
X Kazys Skripkus, Lockport. 

BĮ., suprasdamas nelengvą lie
tuviškos spaudos padėtį išeivijo 
je, pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo ir 20 doL K. Skripkų 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už vertinimą lietuviško 
žodžio h* auką tariame nuošir
dų ačiū. 

X Bd. Meilus, Shewsbury, 
Mass., J. Urbonaitis, Hammond, 
Ind., A. Juknevičius, Miami 
Beach, Fla., A. Petrulis, Dan-
ville, m., V. Blažys, Lavai Weat, 
Q„ Kanada, AL Astašaitis, Troy, 
Mich., Jonas fiepetys, Detroit, 
Mich., užsisakė įvairių leidinių 
už didesnes sumas. 

X Anthony Laurent, Lemont, 
Bi., pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo ir 20 dol. suką. A. Lau
rent skelbiame garbės prenume
ratorium, O už paramą savam 
dienraščiui labai ačiū. 

mui pravesti ilgametę narę E. 
Diminskienę, sekretoriauti — i 
S. Kerelytę. Čia pat buvo pri- i 
statyta naujoji klubo valdyba: i 
pirmininkė J. Kerelienė, vicepir- j 
mininkės K. Lconaitienė ir A.; 
Iikanderienė, parengimų vado-
vės M. Macevičienė ir O. Vai-
čaitienė, iždinitkė A. Paškienė! 
ir sekretorė bei jaunimo kuopai į 

mą moters būklę, ir ypač prieš 
jos pareiškimą, kad ji atstovau- ; 
janti pavergtosios Lietuvos mo-! 

terims. Aktyviai talkininkauta 
senatoriaus Kers+eno komisijai! 
ir kt. Labai svarbu išlaikyti šj j 
tarptautinį forumą, kad jis ne-
išslystų iš lietuvių rankų. Ypač ' 
reikėtų, kad j šią mūsų organi- \ 
zaciją gausiai jungtųsi jaunos į 

Todėl tai šioje korespon-1 organizuoti ryšininkė S. Kere 
lyte ! •fiš0® 
J ' ' dencijoje duota taip daug vietos ' 

Priėmus dienotvarkę, V. Sruo- , n e U g a m dienotvarkės punktui, 
gienė - klubo narė nuo pat jo J T o l i a u ^njoji i ž d i n i n k ė A . I 
įsteigimo 1953 m., _ apgailės- P a š k i e n ė p r a n e š ė . a p i e a f c i r ! 
tavo, kad, nors klubas gyvuoja; atskaitomybės būklę, kuri rasta: 
daugiau kaip 30 metų, visuome-1 t v a r k o j e ( d a r k i e k l ė š ų y r a l i k e 
nė mažai apie jį žino. Todėl rei- i a t ^ į a į ) 
kia vis priminti, kad mes esame į pirmininkė J. Kerelienė išdės- i 
grandis vienos iš didžiausių p a - ! t ė k l u b o nmtt&u>jną: v e i k l ą p o l i J 
šaulyje moterų organizacijos - \ U k o g sociaiink> fc^p i r ^ 
General Federatkm of Women's Į-ro8 s r i t y s e susirinkimas 
Clubs. Šis sambūris dirba be i 

jos 

planui pritarė be pastabų. Atei
nantis visuotinis susirinkimas 
bus gegužės 20 d., o birželio 3 d. 
rengiamas iškilmingas abiturien
tų, šiais metais baigusių viduri
nes mokyklas jaunimo, pristaty
mas ir supažindinimas su visuo
mene. 

Susirinkimas šiitai padėkojo 
buvusiai valdybai, pirmininkę 
M. Marcinkienę už ilgų metų dar
nų darbą apdovanojo kuklia 
pavasario gėlyčių puokšte. 

LMKF centro valdybes gar
bės pirmimnkė Vincė Jonuškai-
tė-Zaunienė, gyvenanti Santa 
Barbara, Californijc "e, susirūpi
nusi, kad pastaruoju metu klubų 
veikla sulėtėjo, kreipėsi telefo
nu i Chicagos klubo valdybą, 
prašydama padėti darbą pagy
vinti. Valdyba jai mielai prita
rė. Lygiagrečiai yra užmegztas 
ryšys su lietuvių klubų centro 
valdyba New Yorke. 

Susirinkimui pasibaigus, na
rės ir viešnios buvo pavaišintos 
skanumynais ir kavute. 

J. D. 

tautybių ir konfesijų skirtumo. '< 
Jo pagrindinis tikslas — išsau
goti ir kultyvuoti vakarietišką \ 
kultūrą, perleisti ją jaunosioms į . • VALSTY&ESi I 
kartoms, įsakmiai kovoti su tau-! 
tų bei asmens pavergimu, ginti! ~ *no&s *<>*** u Utenas 
žmogaus teises, šiai bene' 12-os j *»*<*<» * Calif ornijos ruošiasi 
milijonų organizacijai priklauso ! a t y y k t i i C h i c a ^ į ^ ^ ^ 1 9 į 
daugiausia amerikietės, bet yra j d- <*alyva -
labai daug kitų valstybių mote-

iŠ ARTI IR TOLI 

I čiulių Chicagos sambūrio ruo-1 
šiamoje vakaronėje - seminare, i 
kur būtų svarstoma tema: "Pri-1 
vačios iniciatyvos įnašas j Lie-
tavos laisvinimo veiklą". Numa- j 
tomą, kad seminaras įvyks Jau- >, 
nimo centre. 

— Ignas ir Bronė Kazlauskai, j 
palikę žiemos nepatogumus Chi-: 
cagoje, žiemos mėnesius leido! 
amžinos vasaros žemėje Los An-

Mūsų klubai rūpinasi Lietuvos Į gėles pas brolį Vincą ir Valeri-
laisvinimo reikalais, puoselėja i ją Kazlauskus. Bet vis aukš-
mūsų tradicijas bei papročius, ''< čiau kylanti ir karštesnius 
kelia mūsų tautos idealus. Ne- spindulius berianti Californijos 
kartą per centrą svarbūs Lietu- j saulė primena, kad čia ateina 
vos reikalai buvo svarstomi JAV vasaros nemalonumai, tad Ignas | 

rų, išskyrus Sovietų Sąjungą ir 
jos bloką. Trumpai apie struk
tūrą: autonominiai etniniai ar 
regionaliniai vienetai jungiami 
centro valdybų, kurios įeina į 
bendrą GFWC su būstine Wa-
shingtone. Patsai centras ir 
mūsų lietuviškieji klubai yra 
daug nuveikę politinėje, sociab-
nėje ir kultūrinėje plotmėje. 

su Brone mankština savo spar
nus skrydžiui į Marąuette Par
ką Chicagoje. Prieš išskrisda
mi, Ignas su Brone balandžio 
14 d. savo giminių ir artimųjų 
tarpe kartu atšventė savo gim
tadienius. Artimas Kazlauskų 
bičiulis poetas Bernardas Braz
džionis paskaitė suposmuotus 
savo linkėjimus. Ignas, "Kęstu
čio" korporacijos narys, buvo 
pasveikintas korporacijos vardu, 
ir pasidžiaugta Kazlauskų pozi
tyviu įnašu lietuviškame gyve
nime. Abu Kazlauskai, Ignas ir 
Vįncas, y a teisininkai, Lietuvo
je buvę advokatai, o taip pat 
ėję teisėjų, tardytojų ir proku
rorų pareigas. 

— PLB seimas priėmė nutari
mą neremti Amerikos lenkų ini
ciatyvos atsisakyti nuo Jaltos 

su«ritanmų. Tuo reikalu lenkų 
prjstangomis JAV Kongrese yra 
atsiradusios specialios rezoiiucir 
jos. JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba dėl to kontaktavs 
Lenkijos rezistencinio pogriir 
džio vadovybę. Gautas ir atsa
kymas. Pokalbiai užn ezgami ir 
su lenkų organizacija Pomost, 
kuri šią akciją pradėjo. Nors ir 
labai mažos galimybės, kad JAV 

j Kongresas paskelbtų, kad Jaltos 
susitarimai negalioja, tačiau su-

I sidaro gera proga pradėti pokal-
! bius su lenkų rezistencijos va-
Į dovybe krašte ir išeivijoje. 

KAUADOJE 
— A. ir J. Kojelaičių. įr.ešusių 

i į Kanados Jetuvių fondą didelę 
j sumą, foK« skirta stipendijoms 
! studijuojantiems lituanistiką, be-
; simokantiems Vasario 16 ginv 
| nazijoje Vokietijoje, rengian
tiems lietuviškus seminarus, ra
šantiems lietuviškomis temomis 
rašinius. Stipendijų reikalu rei
kia kr ;ptis į fondo atstovus, šiuo 

' metu iOndo atstovai yra pirm. 
L Tamošauskas, G. Petrauskie
nė, L. Underienė, D. Viskontie-
nė, L. Balsys. 

— A. a. Stella BatuKenė, 81 
metų amžiaus, palaidota vasario 
29 d. iš Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios. 

— Ontario menininku draugi
ja surengė parodą, kurioje ver-

; tintojų komisija iš 950 kūrinių 
j atrinko premi juotinus kūrinius. 
j Tarp jų yra Snaigės Šileikienės 
I kūriniai — litografijos. Tarp 
i penkių premijuotųjų yra ir vie 
'• nas S. Šileikienės. Draugijos 
! valdyboje yra vienas iš lietukų 
I — daiL O. Tamašauskas. 

— A. a, Bronius Ignatavičius, 
Į seniau mirusio prel. Zenono Ig-
| natavičiaus brolis, mirė kovo 16 
d. Floridoje. Parvežtas palai
doti j šv. Jono kapines Missis-
saugoje, Ont. 

— A a. Liudas Rudzevičma, 
61 metų amžiaus, po ilgos ligos 
mirė kovo 10 d. Montrealyje. 

j Palaidotas kovo 13 d. iš Aušros 
| Vartų par. bažnyčios Cote des 
į Neigęs kapinėse. Liko nuliūdi-
> me žmona, sūnus ir penkios 
! dukterys. 

— A. a. Gracionas Jasevičius 
) staigiai mirė vasario 22 d. Ha
miltone, Ont. Velionis būtų šią 
vasarą išėjęs į pensiją, bet 
darbe pasijuto blogai ir nuvež
tas į ligoninę neatlaikė širdies 
priepuolio. Buvo gimęs 1923 m. 

i netoli Panevėžio. Hamiltone gy-
; vendamas prisidėjo prie parapi-
j jos ir kitų lietuviškų darbų. Pa-
\ laidotas Šv. Jono kapinėse Mis-
sissaugoje. Liko žmona ir duktė. 

— Hamiltono Aušros Vartų 
i bažnyčioje kovo 4 d. ateitinin-
| kai surengė religinį koncertą, 
į kuriame dalyvavo sol. Slavą 
j Žiemelytė, soL Anita Pakalniš-
i kytė, akompanavo muz. J. Go-
j vedas. Kun J. Iiuima pasakė 
į atitinkamą pamokslą. Po to E. 
. Gudinskienės rūpesčiu pagerbti 
visi Kaziai ir Kazės. 
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X Rašyt. J u o n s ToHušia, Chi
cago, M., lankėsi "Drauge", pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. au
ka dienraščio stiprinimui Ra
šytoją J. Toliušį skelbiame gar
bes prenumeratorium, o už au
ką tariame nuoširdų ačiū. Ma
lonu paminėti, kad J. Toliušis 
yra mūsų nuolatinis rėmėjas, o 
taip pat ir "Mūsų Vytis" redak
torius 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chkmgo, IL 60629 

T«L - _ 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzfe Avenw 

ChJeago, IL 60639 
TeL — 7766700 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seštsd. 9 v. r iki 1 vaL d. 

P'itnamo s^v>l, 
Juodvalkia. O 
kari«mf b'.- ' . 

r^m*jų v*k*ricr\*s 

indžio ' A Jaun.mo TPnr.r»> 

kQ8eerto vienas stalas. IS kair5s: S. Sem{niCT«, J. SuJaiUs, A. SulaHienft, A. 
Daužvardienfc, vysk. V Brizgys ir set. A. S«reikyt* Va-

J. Tanruiattio 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OS^IS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Suite 364 
Oak Brook, IL 60521 

Tel. Ofs. 325 8157 
TeL Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

I 


