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Kryžių kalnas 
S. CY2YS 

(Tęsinys) 
Apie kalną pasakojama dar 

daug kitų legendų — kad 
vidurnaktyje klajoja po kalną 
jvairios dvasios . žinomi 
pasakojimai apie kalne degan
čius pinigus, apie skylę kalne, 
kurios dugno keturiomis suriš
tomis kartimis nepasiekdavę, 
o įmestas akmuo krisdamas 
ilgai dundėdavęs... 

Žinoma, visa tai — tik pada
vimai ir legendos. Bet nuo 
neatmenamų laikų žmonės 
stato kryžius ant šio kalno. 

Prieš 1914 m. jau nebuvo 
galima sužinoti arba niekas 
negalėjo pasakyti, kas ir kada 
pastatė pilies kalne pirmą 
kryžių. L°nkų archeologas 
Kšivickis lyOO m. tyrė šį pilia
kalnį. J is pažymi, kad 1900 m. 
VII1.22 kalne suskaičiavęs 130 
stovinčių kryžių, o 1902 m. 
liepos 2 d. rasta 155 kryžiai. 

Pirmo pasaul in io karo 
išvakarėse kalne buvo virš 200 
kryžių ir mūrinė koplytėlė bei 
įrengtos stacijos. Dalis kryžių 
buvo ornamentuoti, vertingi 
liaudies meno paminklai. 

Po Antro Pasaulinio karo 
Lietuvoje te ig iama, k ad 
kryžiai Pilies kalne statomi 
nuo 1831 m. sukilimo, o kitų 
autorių teigiama, kad jie stato
mi po 1863-64 m. sukilimo. 
Manoma, kad nors ir nebuvo 
stambesnių susirėmimų tarp 
caro kariuomenės ir sukilėlių 
šiose apylinkėse, bet kalno 
papėdėje galėjo būti palaidoti 
žuvę sukilėl iai . Sukilimo 
įvykius liaudis ilgai atsiminė 
ir būtų galėjusi tiksliai nuro
dyti sukilėlių žuvimo ar palai
dojamo vietas, o kaip žinome, 

jau XX a. pradžioje žmonėse 
vvravo įs i t ikinimas, kad 
kalne kryžiai statomi nuo 
neatmenamų laikų. 

Kšivickis savo knygoje rašo, 
kad — „Kryžių kryžius ir aukų 
aukas aukoja ligoniai, kurie 
čia atvyksta iš tolo. Kartais 
ištisos minios susirenka ant 
šventakalnio. Pavyzdžiui, per 
1902 m. Devintines jį aplankė 
Malavinų sodiečiai. Vieną 
kartą ant Jurgaičių kalno suti
kau moteriškę, kuri su dukrele 
buvo atvažiavusi iš keliolik
tos parapijos. 

Caro laikais buvo draudžia
ma statyti kryžius ir žmonės 
slapta miškuose, pakelėse, 
laukuose statė kryžius. Slap
tai kryžiai buvo statomi ir 
Pilies kalne. Netiko šis kryžių 
statymas nei caro, nei kaize
rio valdžioms. Pirmo pasauli
nio karo metu kaizeriniai 
okupantai sunaikino dalį 
kryžių. Lietuvos laikais kryžių 
skaičius pakilo iki 400. 

Kalne stovėjo medinė koply
tėlė, o mažus kryžius ir kryže> 
liūs nebuvo įmanoma suskai
čiuoti. Liepos mėnesio vieną 
sekmadienį čia atvykdavo 
kunigas atlaikyti šv. Mišių. 
Susirinkdavo žmonių kaip į 
didelius atlaidus. 1931 m. 
rugpjūčio 7 d. pirmą kartą 
Kryžių kalną aplankė gausin
ga procesija su kunigu iš Šiau
lių. Kalne buvo atlaikytos 
iškilmingos šv. Mišios ir 
pasakytas pamokslas. 1932 m. 
liepos 13 d. antrą kartą tokia 
procesija aplankė Kryžių 
kalną. Iškilmėms kalną 
apylinkių jaunimas gražiai 
aptvarkydavo ir papuošdavo. 

(Bus daugiau) 

Biudžetas numato 
mažiau išlaidų 

Senatorius Edvvard Kennedy Kremliuje susitiko su sovietų vadu Michailu Gorbačiovu. Vidury 
— vertėjas. 

Trečiojo pasaulio 
katalikų augimas 

KATALIKAI PASAULYJE 

N e w Delhi. — Šimtai 
tūkstančių Indijos žmonių 
pasitiko popiežių Joną Paulių 
II Madras mieste. Ši popie
žiaus kelionė atkreipė nemažą 
tarptautinės spaudos dėmesį. 
„U. S. News and World 
Report'" paskutiniame nume
ry rašo apie Vatikano dėmesį 
atsilikusiems pasaulio kraš
tams. Roma įsitikinus, kad 
katalikybės ateitis yra Trečia
jame pasaulyje, rašo autorius 
Jeff Trimble. Šis Afrikos. Azi
jos, Pietų Amerikos katalikų 
augimas kilo po Vatikano 
Antrosios tarybos 1962-65 
metais. Buvo decentralizuota 
Bažnyčios vadovybė, atkreip-

dkinčiųjų. Pietų Korėjoje 
katalikų skaičius didėja po 10 
nuoš. per metus, daugiausia 
jaunimo tarpe. 

Pietų Amerikoje gyvena 350 
mil. katalikų. IkL šimtmečio 
pabaigos Pietų Amerika 
turės pusę viso pasaulio 
katalikų. Statistika rodo. kad 
Kenijoje per dešimtmeti katali
kų skaičius paaugo 87 nuoš.; 
Pietų Korėjoje — 74 nuoš.; 
Nigerijoje — 73 nuoš.; Kame
rūne — 68 nuoš.; Angoloje — 
47 nuoš.; Tanzanijoje — 44 
nuoš.; Paragvajuje — 42 nuoš.. 
Meksikoje — 41 nuoš.; Gvate
maloje — 38 nuoš. Priešingai, 
JAV-se katalikų skaičius (52.3 

Sen. Ed. Kennedy 
Maskvos svečias 
Maskva. — Senatorius Ed

vvard Kennedy atvyko į Mask
vą kaip aukščiausiosios tary
bos prezidiumo svečias. Jis, 
sakoma, atsivežė sąrašą 
žmonių, kurie norėtų išvažiuo
ti iš Sovietų Sąjungos j Vaka
rus. Senatorių priėmė komu
nistų partijos gen. sekretorius 
M. Gorbačiovas. Jis dvi valan
das kalbėjosi su sovietų užsie
nio re ika lų minis te r iu 
Shevardnadze. Senatorius 
pasakė kalbą sovietų Mokslų 
akademijoje, kur pasidžiaugė, 
jog Nobelio Taikos premiją 
1985 m. laimėjo tarptautinė 
gydytojų prieš branduolinį 
karą organizacija, kuriai 

VVashingtonas. — Kongre
se prasideda sunkus ir nuobo
dus finansinių k laus imų 
narpliojimas. Šiais metais 
teks svarstyti naujo biudžeto 
klausimus ir pajamų mokes
čių reformos planus. Debatus 
apsunkins ir artėja rinkimai. 
Kongresmenų ba l sav ima i 
priklausys ir nuo to. kaip gali 
pažiūrėti į vieną ar kitą klausi
ma balsuotojai. 

Naujajame biudžete gyny
bos departamentas reikalauja 
4.8 bil. dol. Strateginei Gyny
bos iniciatyvai, kaip oficialiai 
vadinami erdvės ginklai. Iš 
viso gynybai ar kariniams 
reikalams Pentagonas reika
lauja 311.6 bil. dol. Tarp dides
nių prašomų sumų, be jau 
minėtų 4.8 bil. dol. erdvės 
gynybos skydui, prašoma 3.9 
bil. dol. naujam karo avia
cijos naikintuvui F-16 Falcon. 
Karo laivynui reikalingi lėktu
vai F/A-18 Hornet, kurie 
kainuos 3.5 bil. dol. Povan
deninių laivų Trident raketos 
kainuos 3.1 bil. dol., moder
nus karo laivas — naikin
tuvas DDG-51 kainuos 2.6 bil. 
dol. Povandeninis atakos lai
vas — 2.4 bil. dol.; naujiems 
M-l tankams prašoma 2.2 bil. 
dol. Naujam transporto lėktu
vui reikės dviejų bil. dol. ir t.t. 

Pentagono prašymai suda
ro sumą, kuri yra 12 nuoš. 
didesnė už senojo biudžeto 
sumas. Senatorius Sam Nunn 
iš Georgijos jau pasakė, kad 
sekretorius Weinbergeris 
geriausiu atveju gali tikėtis 3 

Filipinų rinkimai 
Manila. — Filipinų prezi

dento rinkimų rezultatų dar 
negalima paskelbti. Sakoma, 

vadovauja Amerikos ir Sovie- smurto veiksmuose žuvo apie 
tų Sąjungos gydytojai. Kartu 50 žmonių. Balsuotojai parodė 

J a u n i m o diena 
Kalbėdamas Romos kurijos 

nariam, popiežius Jonas Pau
lius II paskelbė, kad yra įstei
giama Pasaulinė Jaunimo 
diena, kuri kasmet bus mini
ma Verbų sekmadienį. Šiemet 
toji diena bus minima kovo 23 
dieną. Jos šūkis ir tema bus 
apaštalo šv. Petro žodžiai: 
„Esame visada pasirengę 
paliudyti tą viltį, kuri yra 
mumyse". Pasaulinę Jaunimo 
dieną įsteigti Šventąjį Tėvą 
paskatino pastarųjų metų 
patirtis. Popiežiaus kviečiami, 
į Romą Verbų sekmadienį kas
met sus i r inkdavo šimtai 
tūkstančių jaunų žmonių. 

Ku l tū ros cent ras 
Popiežius Jonas Paulius II 

neseniai audiencijoje priėmė 
Romos burmis t rą Nicola 
Signorello su miesto savi
valdybės nariais. Tai tradici
nis Romos miesto burmistro 
vizitas pas Šv. Tėvą Naujųjų 
metų proga. Į Romą, kaip į 
katalikiškojo pasaulio centrą, 
krypsta milijonų akys ir šir-
.iys iš visų kontinentų, — 
priminė popiežius, sveikin
damas aukštuosius svečius... 
Dėl savo kultūrinių turtų, dėl 
neprilygstamų meno kūrinių, 
bet ypač dėl savo dvasinių 
vertybių Roma priklauso visai 
žmonijai. 

Religinė laisvė 
Šiomis dienomis priimda

mas naujojo Norvegijos amba
sadoriaus prie Apaštalų Sosto 

skiriamuosius raštus, popie
žius Jonas Paulius II su dėkin
gumu įvertino Norvegijos 
pastangas, siekiant apsaugoti 
religinio tikėjimo išpažinimo 
laisvę. Religinė laisvė, paste
bėjo popiežius, yra viena esmi
nių žmogaus teisių, kuri 
privalo būti visų gerbiama ir 
turi būti visiem žmonėm 
užtikrinta. Jokia visuomeninė 
santvarka nėra verta vadintis 
civilizuota, jei joje yra panei
giama religinė laisvė. Tikėji
mo laisvės apsaugojimas yra 
pagarbos žmogaus asmens 
orumui išraiška. 

J a u n i m o teisė 
Lenkijos vyskupai bendra

me ganytojiniame laiške dar 
kartą įsakmiai pabrėžė jauni
mo neginčijamą teisę gauti 
religinį auklėjimą. Religinės 
tikrovės pažinimas, rašo 
vyskupai, praturtina ir brandi
na jauno žmogaus asmenybę, 
ugdo teisingą gyvenimo verty-
bių s u p r a t i m ą , padeda 
pasipriešinti materializmo ir 
komunizmo — perdėto medžia
ginių gėrybių pasinaudojimo, 
vilionėm. Vyskupai atkreipia 
dėmesį ir į auklėtojų pareigą 
atskleisti jaunimui religinę 
tikrovę. Priminę vaiko Jėzaus 
Marijai ir Juozapui pasakytus 
žodžius „Argi nežinojote, kad 
man reikia būti savo Tėvo 
r e ika luose?" , Lenkijos 
vyskupai pažymi, kad kaip tik 
šiais žodžiais yra nusakoma 
visų laikų jaunimo teisė 
įsisavinti tikėjimo turtą, o taip 
pat ir auklėtojų pareiga jį 
perteikti jaunosiom kartom. 

tas dėmesys į atskirų tautų mil.) yra tik 7 nuoš. didesris 
kultūrą, įpročius, kalbas, negu buvo 1976 m. 
Žurnalas nurodo, kad pernai Kodėl popiežių Olandijoje 
balandžio mėn., kai popiežius pasitiko spaudoje išgarsinta 
pašventino 28 naujus kardino- piktų jaunuolių minia pernai 
lus, ketvirtadalis jų buvo iš .gegužės mėn., kada Kenijoje 
Trečiojo pasaulio. Labai reikš- apie 1,000 jaunuolių sveikino 
minga, kad svarbios Vatika
no kongregacijos viršininku 
paski r tas juodas Afrikos 
kardinolas Bernardin Gantin. 
Jis dabar yra vienas iš ketu-

popiežių šokdami ir dainuo
dami, nors jiems teko pės
tiems keliauti šimtą mylių. 

Čado arkivyskupas Charles 
Vandame nurodė korespon-

rių įtakingiausių Romos Kuri- dentui, kad Vakarų pasaulyje 
jos vadų. Jis padeda popiežiui tikintieji susiskaldo bedisku-
parinkti naujus vyskupus tuodami klausimus, kaip 
visame pasaulyje, neišski- branduolinių ginklų mora-
riant ir Amerikos. Zairės lumas, abortai . gimimų 
kardinolas Joseph Malula kontrolė, moterų teisės į kuni-
neseniai pasakė, kad praeity- gystę, celibatas, skyrybos, 
je misijonieriai sukrikščio- Mums Afrikoje tie klausimai 
nino Afriką, dabar juodieji mažiau svarbūs, pasakė arki-
„suafrikina krikščionybę". vyskupas, pridėjęs, kad 

Indijoje pastebėta, kad vieti- žmonėms svarbiausia: karai, 
niai katalikų kunigai dažnai badas, troškulys ir kultūrinė 
seka senomis hindų tradicijo- revoliucija, 
mis ir meldžiasi bažnyčiose 
atsisėdę ant grindų kartu su 
tikinčiaisiais. Afrikos litur
gijoj dažnai naudojami būb-
nai, dažnai tikintieji bažny
čiose šoka. 

Popiežių Indijoje pasitikę 
piktai nusiteikę hindų fana
tikai iškėlę rodė popiežiui 
plakatus: „Važiuok namo ir 
gelbėk sielas Europoje". Nors 
Indijoje tik 15 mil. katalikų. 
Indijoje yra didžiausias Jėzui
tų ordino prieauglis. Afrikoje 
jau yra 70 milijonų katalikų, 
daugiau negu JAV, rašo 
Trimble. Kada Amerikoje 
moterų vienuolių skaičius 
kasmet sumažėja 1,500, Nige
rijoje kasmet į vienuolynus 
įstoja apie 500 naujų vienuo
lių. Greičiausiai katalikų skai
čius auga Kenijoje, kur popie
žius lankėsi pernai. Ten 
Bažnyčia jau turi 3.8 mil. 

0k. Lietuvoj žuvo 
kun. J. Zdebskis 

Laikraščiui jau einant į 
spaudą, iš Lietuvos informaci
jos centro New Yorke gauta 
žinia, jog vasario 6 d. automo
bilio katastrofoj žuvo kun. 
Juozas Zdebskis. Rudaminos 
klebonas. Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto narys. Tiksli 
žuvimo vieta dar nežinoma. 
Laidotuvės įvyks vasario 10 
d., 12 vai. popiet Rudaminoje. 
Kun. J. Zdebskis buvo 57 m. 
amžiaus, įšventintas 1952 m. 

sen. Kennedy pagerbė ir kitą 
sovietų pilietį, laimėjusį Nobe
lio Taikos premiją, akade
mijos narį Andrejų Sacha
rovą. 

Sovietų žinių agentūra, 
pranešdama apie Gorbačiovo 
ir sen. Kennedžio susitikimą, 
rašo, jog buvo pasikeista 
nuomonėmis apie reikalą 
ugdyti susipratimą, kuris turė
tų remtis principo nesikišti į 
kitų reikalus pripažinimu ir 
gerbimu. 

Paskutinį kartą sen. Kenne
dy lankėsi Sovietų Sąjungoje 
1978 m. Tuomet jis nuvežė 
prašymą išleisti 18 sovietų 
žydų. Vieni anksčiau, kiti 
vėliau, tie žmonės buvo išleis
ti. 

„Tass" trumpame pareiški
me rašo, kad M. Gorbačiovas 
pasakė sen. Kennedžiui, jog 
artėjančiame viršūnių susi
tikime tarp jo ir prezidento 
Reagano reikėtų parodyti 
konkrečius rezultatus, neuž
tenka plačių pareiškimų apie 
reikalą sumažinti branduoli
nio karo grėsmę. Neužtenka Šį 
klausimą suprasti, bet reikia 
parodyti praktiškus sprendi
mus, kitaip toks viršūnių susi
tikimas neturės prasmės, 
pasakė Gorbačiovas. 

Amerikos žydų konferen-

didelį susidomėjimą ir dar 
prieš atidarant balsavimo 
būstines, žmonės stovėjo eilė
se. Valdžios rinkiminė komi
sija paskutinę dieną paskelbė, 
jog Amerikos Kongreso nariai, 
atvykę stebėti rinkimų proce
dūrą, galės įžengti ir į balsa
vimo būstines, nors žurnalis
tams tas draudžiama ir visi 
reporteriai bei balsų netu
rintieji turės stovėti per 50 
metrų nuo balsavimo įstaigų. 
Iš kai kurių vietovių ateina 
žinios, jog ginkluoti vyrai dali
no balsuotojams pinigines 
dovanas, po du su puse dol., 
pasakydami už ką atiduoti 
balsą. Neabejojama, kad 
balsus pirko Marcos šalinin
kai. 

Prieš rinkimus Filipinų 
kariuomenės štabas paskelbė 
ypatingą budrumo stovį. Pats 
prezidentas Marcos balsą 
at idavė savo gimtajame 
mieste Batake. Jo žmona Imel-
da balsavo Maniloje, netoli 
prezidentūros įrengtoje balsa
vimo būstinėje. Opozicijos 
kandidatė Aųuino balsą atida
vė nedidelėje kaimo mokyk
loje, netoli savo cukraus plan
tacijų dvaro. 

ar 4 nuoš. lėšų padidinimo, o 
ne 12 nuoš. 

P r e z i d e n t o į t e i k t a m e 
Kongresui biudžeto projekte 
atimamos lėšos daugybei senų 
projektų, kurie vyriausybės 
nuomone, yra nereikalingi. Iki 
šiol valdžia 147 mil. dol. išleis
davo medicinos personalo 
paruošimui: gydytojų, dantis
tų, gailestingųjų seselių. 
Biudžeto kūrėjai sako, kad tai 
nereikalinga gan turtingų 
žmonių šelpimo programa. Tų 
profesijų žmonių Amerikai 
netrūksta. Kita panaikinama 
programa liečia socialinius 
patarnavimus (Work Incen-
tive Program). Tai patarimai, 
pagalba ieškant darbų. Kitos 
federalinės programos atlieka 
tą patį darbą. Bus sutaupoma 
189 mil. dol. per metus. 

Daug lėšų, apie 400 bil. dol. 
iki 1991 m. bus sutaupyta 
sustabdant strateginių naftos 
atsargų kaupimą. Šeši pože
miniai naftos sandėliai Loui-
sianoje ir Texase jau turi 500 
mil. statinių nevalytos naftos. 
Nutarta sustabdyti naftos 
sandėliavimą, nes naftos 
pasaulyje netrūksta ir pavo
jus, kad jos pritruks, suma
žėjo. Kartu nutarta parduoti 
privačioms bendrovėms karo 
laivyno naftos šaltinius Kali
fornijoje ir Wyominge. Cia 
buvo gaminamas skystas 
kuras laivyno operacijoms. 
Atsikračius šių šaltinių, bus 
sutaupyta 1 bil. dol. 

V y r i a u s y b ė s k i r d a v o 
subsidijas geležinkelių Amt-
rak bendrovei. Sakoma, kad 
t a i n ė r a v y r i a u s y b ė s 
atsakomybė, nes ji neskiria 
subsidijų kitoms transporto 
rūšims. Geležinkelių rėmimas 
sudaro konkurenciją oro 
transportui, autobusų tinklui. 
Cia bus sutaupyta 617 mil. dol. 

Vyriausybė atšauks savo 
derliaus apdraudimo progra
mą, apsaugančią ūkininkus 
nuo sausros, potvynių ar 
panašių nelaimių nuostolių. 
Sutaupoma 338 mil. „Mažųjų 
biznių administracija" už
baigs darbą, sutaupys 1.4 bil. 
dol. Daug triukšmo sukėlė 
vyriausybės nutarimas nebe
duoti lėšų valstijoms ar mies
tams masiniam transportui, 
vieškeliams, jų statybai , 
priežiūrai . Vietoj atskirų 
programų federalinė valdžia 
skirs valstijoms lėšas, gau
namas iš gazolino mokes
čių. Tas lėšas valstijos ir mies
tai galės leisti, kaip norės, nes 
vieškelių operavimas yra vieti
nių valdžių reikalas. Admi
nistracijai liks 82 mil. dol. per 
metus. Panaikinama legalinė 
parama vargšams. Sakoma, 
kad dabar advokatų yra dusyk 
daugiau, negu prieš 10 metų. 
Jie gali skirti laiką ginti be
turčius be atlyginimo. Tas 
sutaupys administracijai 266 
mil. dol. 

— Haiti diktatorius Duva-
lier su šeima vakar išvažiavo 

rijos sovietų žydų reikalams įS neramumų apimtos tėvynės 
pirmininkas Morris Abram 
pasakė, jog sovietų valdžia šių 
metų sausio mėn. išleido 79 
žydus. Tai yra labai mažai. 
Per 1970 m. sausio mėn. buvo 
išleisti 4,000. 

Tau jau penktas šiemet — — — — — 
okupuotoje Lietuvoje miręs — Ispanijoje baskas teroris-
kunigas. Smuikesnes infor- tas nušovė viceadmiroią Cris-
macijas apie kun. Zdebskio tobal Colon de Carvajal. kuris 
mirtį paskelbsime, kai tik jų savo kilmę išveda iš Kristopo 
susilauksime Kolumbo. 

ir, JAV karinio lėktuvo 
paslaugomis, atsidūrė Pary
žiuje. Jis paveldėjo Haiti prezi
dento vietą iš savo tėvo 1971 
m. Krašto gyventojai gyveno 
skurde, tačiau jo graži žmona 
kasmet važiuodavo į Prancū
ziją pirkti rūbų. Sakoma, jog 
t r o p i k i n i a m e k l i m a t e 
gyvendama, prezidento žmona 
turėjo ir nemažą rinkinį 
brangių kailinių. 

KALENDORIUS 
Vasario 8 d.: Jeronimas E., 

Kointa. Dormantas. Nirma. 
Vasario 9 d.: Donatas. 

Apolonija. Girvydas, Algė. 
Vasario 10 d.: Silvanas. 

Skolastika, Skaistutis. Gražu
tė. 

Vasario 11 d.: Paskalis, Feli
cija. Algirdas. Dailė. 

ORAS 
teka 6:57, leidžiasi Saulė 

S-.1& 
Debesuota, laukiama snie

go, temperatūra dieną 30 1.. 
naktį 25 1. 

file:///VEST


DRAUGAS, šeštadienis, 1986 m. vasario mėn. 8 d. 

/ / / / / / 

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

LIG MIRTIES KOVOK 
Artėja Vasario 16-sios šven

tė. Minėsime 68-ją sukaktį nuo 
atstatytos Lietuvos Nepri
klausomybės. Sutikdami besi
kartojančias šventes, galime 
j a s į v a i r i a i i š g y v e n t i : 
vieniems jos mena seną vieno
dumą, kitiems nuobodulį, tre
tiems — tai proga užsidegti 
nauja ugnimi ateities dar
bams. Ko tikimės iš Nepri
klausomybės minėjimo sek
madienį, vasario 16-tą? 
Klausimus atsakys rengėjai. 
Juos atsakysime ir mes: savo 
nusiteikimu, savo įsijungimu 
bei atsiliepimu dabartiniam 
tautos iššūkiui. 

O mūsų atsakymas turėtų 
būti labai aiškus ir tvirtas. 
Tauta jau penktas dešimt
metis rungiasi labai nelygioj 
kovoj. Juozo Girniaus žodžiai 
verčia susimąstyti: „Kada 
tauta šitaip kovoja dėl savo 
būties ar žūties, niekam sąžinė 
neleidžia likti nuošaliai, kas 
kur bebūtų" („Tauta ir tautinė 
ištikimybė", 1961). Vaizdžiai 
piešia lietuvių išeivių trauki
mąsi iš kovos „Tėviškės žibu
rių" vedamasis „Spaudos 
dezertyrai" (84.1.26). Panašus 
bėgimas iš lietuviškojo gyveni
mo bei veiklos jaučiamas ir 
kitose srityse. įšoksime gyvi 
tik besispiesdami vieni prie 
kitų ir vieni kitus palai
kydami. Ši šventė turėtų mus 
pažadinti šiai tiesai. 

Mūsų kovos laukas yra pla
tus ir viską apimantis : 
asmeninis pasaulis, šeima, 
organizacijos, lietuviškoji 

bendruomenė, išeivija. Gyvi ir 
sąmoningi išliksime savo tau
tai, tik nuolat alsuodami jos 
dvasia, jos amžių kūryba, 
giliai jausdami jos dabartį. 
Jaunoji karta išaugs tautiniai 
gyva ir sąmoninga, jei namai, 
mokykla, organizacija perduos 
jai lietuvišką žodį ir ilgus 
metus tautos krautus lobius. 
Kai Tėvynė pavojuj, niekas 
neturi teisės bėgti iš kovos 
lauko. Poeto Bernardo Braz
džionio įsakas visiems pri
valomas: „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo..." 

Bet Tėvynės meilės varu 
niekam neįbruksime. Vilia
mės, kad, regėdamas tautos 
kančią, suaugęs ir jaunas, leis 
savo širdyje įsižiebti galingai 
Tėvynės meilei. Ar ne taip 
atsitiko Gerajam Samariečiui: 
du keleiviai praėjo pro sužeis
tąjį, trečiasis sustojo ir gelbė
jo (Lk 10). Faustas Kirša prieš 
mus pastato pavergtą Tėvy
nę: „Tėvų tėvai per amžius 
dvasios įkvėpimais 

Tėvynę atnešė lig šios šven
tos dienos 

Ir dovaną paliko: 
žemės kraitį, 

Ir testamentą: lig mirties 
kovok dėl jos. 

Vasario 16-ji kviečia mus 
pakilti virš kasdienybės to 
paties poeto žodžiais: 

Sūnau! gimei dvasia net 
pranašus pasekti 

Ir Dievo veidą padabint 
gyvais žiedais. 
Kun. Gediminas Kijauskas, SJ 

(Iš „Mūsų žingsniai") 

visą 

ATEITININKŲ 

FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIAI 

N i j o l ė B a l č i ū n i e n ė , 
Cleveland, Ohio. 

Ses. Margarita-Bareikaitė, 
Toronto, Ont., Canada. 

Daiva Baršketytė, Chicago, 
111. 

Birutė Bublienė. Bloomfield 
Hills, Mich. 

Kun. dr. V. Cukuras. 
Immaculate Conception Con., 
Putnam, Ct. 

Dr. Adolfas Darnusis, 
Lockport, 111. 
- Dr. Juozas Girnius, So. 
Boston. Mass. 
Dr. Petras Kisielius, Cicero. 
111. 

Vaclovas Kleiza, Chicago, 
111. 
Dr. Romas Kriaučiūnas, Lan-
sing, Mich. 

Juozas Laučka, Bethesda, 
Md. 

Prof. Ant. Maceina, Vak. 
Vokietija. 

Dr. Česlovas Masaitis, 
Thompson, Ct. 

Dr. Algis Norvilas, Oak 
I^avvn, 111. 

Dr. Kaz. Pemkus, Dundee. 
111. 

Dr. Just. Pikūnas, Detroit, 
Mich. 

Juozas Polikaitis, Chicago, 
111. 

Dr. Vaclovas Šaulys, Chica 
Ko, 111. 

Vytautas Šoliūnas, Lemont, 
111. 

Jonas Vaitkus, Hayattsville, 
Md. 

K r i s t i n a V o l e r t i e n ė , 
Narberth, Pa. 

Dr. Vyt. Vygantas, Dalias. 
Texas. 

Jonas Zadeikis. Oak Lawn, 
111. 

Arvydas Zygas, Cicero. 111. 

SUSIKAUPIMO DIENA 

Dvasinio susikaupimo die
na bus šiemet kovo 22 d., 
še š t ad ien į , A t e i t i n i n k ų 
namuose, Lemonte. Prasidės 9 
vai. ryto ir baigsis šv. Mišio-
mis vakare. Dienos konferen
cijas šios ga veninio meto 
dvasinės kelionės ves kun. 
prof. A. Rubšys iš New Yorko. 

Registraciją šiai susikau
pimo dienai priima tel.: 312— 
257-6675 O. Abromaitienė ir 
tel. 312—460-8001 J. Darau-
šiene. 

Visos dienos maistas, kuriuo 
bus dalyviai aprūpinti Atei
tininkų namuose, 10 dol. 
asmeniui. Susikaupimo diena 
ruošiama Ateitininkų namų 
tarybos rūpesčiu. 

TORONTO 
ATEITININKU ŽINIOS 

Jaunučių ir jaunių susirinki
mai vyksta reguliariai kas 
antrą šeštadienį. Jaunučius 
globoja L Underienė ir R. Pra-
kapas. Jaunių globėja — A. 
Karkienė. 

MAS žiemos karšų Dainavoje daly viai. 

MOKSLEIVIŲ VEIKLA 
LOS ANGELES MIESTE 

Kun. St. Ylos kuopa per Los Arnoldas Kungys ir P. 
\ngeles Šeimos šventę išsi- Baškauskienė dar nenuma-
rinko valdybą, kuri Dainavoje tytoms temoms, 
vykusioje MAS stovykloje Numatyta ir kita veiklos 
pasiskirstė pareigomis: Tau- s r i t i s : Kėgliavimas — mums 
ras Radvenis — pirmininkas, *abai smagus ir nebrangus. 
Tadas Vizgirda — vicepirm., Pernakvojimai. Iškylos į pajū-
A n d r y t ė G i e d r a i t y t ė — 
sekretorė, Erikas Petraitis — 
iždininkas, Aidas Palubins-

rį. Partizanų — susikaupimo 
vakaras. PST savaitgalis. 

Rugsėjo 14 d. valdybos 
kas — korespondentas, Teresė susirinkime išaiškinom veiklos 
Giedraitytė ir Tolandas Petrai- temas kuopos nariams. Po 
tis — valdybos nariai. 

Mūsų tema šiems metams 
yra ve ik lumas . Šią temą 
pasirinkom, nes ji apima 
nemažą dalį ateitininkišku-
mo. Kai kalbam apie veiklą — 
kalbam apie politinę, katali
kišką ir pramoginę. 

Rugsėjo 7 d. vykusiame 
susirinkime išsirinkom veik
los temą ir surašėm kaip 
šiemet veiksim. Valdybos 
nariai pareiškė savo mintis ir 
nutarė: 

1. Išleisti laikraštėlį. 
2. Padaryti skaidrių monta

žą ir video juostą. 
3 . Suruošti kursus Los 

Angeles apylinkėje. 
Numatytos ir paskaitos, 

kurioms kviesime asmenis, 
kurie mums įdomūs ir kurie 
gali mus ko nors pamokyti. 
Paska i t in inka is numatyti : 
Pranas Visvydas — lietuvių 
kalba. Antanas Mažeika — 
Baltic American Freedom Lg. 
Gintaras Grušas — Baltic 
Freedom Cruise. Taip pat 

Nuoširdus ačiū Giedrei 
Čepaitytei, kuri vadovavo jau
niesiems kelerius metus. Ačiū 
jai už rūpestį ir paaukotą 
laiką. Jos rūpestingai paruoš
tos ir su meile perteiktos 
susirinkimų programos tikrai 
paliks neišdildomus pėdsakus 
mažųjų širdyse. Ačiū J. 
Adamonytei už globojimą 
jaunių. Julija, reikalui esant, 
talkins A. Karkienei. 

Moksleiviai vasario 1 d. 
susir inkę p .p . Čuplirtskų 
namuose, ruošėsi karna
valui. 

Studentų valdybos posėdis 
įvyko sausio 25 d. MAS cent
ro valdybos pageidavimu, stu
dentų pavasario kursus 
organizuoja Toronto studentų 
valdyba. Kursų data — gegu
žės 24 d. Studentai yra numa
tę šiais metais išleisti savo 
laikraštėlį. Sėkmės! 

0. G. 

Studentų ateitininkų >2odis Toronte. IS k. 
taitė ir R. Prakapas. 

A. Nausėda. D. Dirman-

susirinkimo žiūrėjome filmo 
„Red Dawn". 

Rugsėjo 23 d. dalyvavome 
Freedom Fighters demons
tracijoje prieš Sovietų Sąjungą. 

Rugsėjo 27 d. iškylavome — 
vykome daryti nuotraukų 
planuojamam skaidrių monta
žui. Aplankėme Beverly Hills, 
Westwood (UCLA) ir Griffith 
parką. 

Apie mūsų veiklą daugiau — 
kitą kartą. 

Aidas Palubinskas. 

PRIEŠKALĖDINIS 
SUSIRINKIMAS 

CALIPORNIJOJE 
1985 m. gruodžio 22 d. įvyko 

tradicinis Los Angeles atei
tininkų Advento susirinki
mas. Po jaunimo Mišių Šv. 
Kazimiero parapijoje, susirin
kome dr. Zigmo Brinkio 
namuose. Prieš programą sve
čiai vaišinosi gražia aug
menija apsodintam kieme. 

Programą pravedė kun. 
Stasio Ylos moksleivių akų 
kuopos pirmininkas Tauras 
Radvenis. Pradėjo su pasaka, 
kurioje šviesa simbolizavo 
Jėzų, atėjusį į pasaulį. 

Labai gražus advento vaini
kas patraukė visų dėmesį. Pir
mąją žvakę uždeeė svertas 
prof. Č Masaitis, sendraugių 
pirmininkas. Ginta Palubins
kaitė, atstovaujanti Los Ange
les studentams, uždegė an
trąją žvakę Trečią žvakę 
uždegė Tadas Vizgirda ir 
Tadas Šėkas, atstovaudami 
moksleiviams. Ketvirtą žvakę 
uždegė mūsų ateitis — jaunu-
tiai, Vincas Giedraitis ir 
Tomas Viskanta. Žvakes užde
gant visi susirinkusieji giedo
jo kalėdines giesmes. 

Kun. Celiešius papasakojo 
apie savo nuotykius Big Bear 
kalnuose, kuriuose susitiko šv. 
Petrą prie Dangaus vartų. Bet 
šv. Petras neįleido kunigo, ir jį 
nusiuntė atgal į žemę toliau 
dirbti su jaunimu. (Vos 
kelioms dienoms po šio 
susirinkimo praėjus, kun. P. 
Celiešius, mūsų Viešpaties 
pašauktas, iškeliavo į Amži
nybę). 

Meninę dalį atliko kun. 
Stasio Ylos moksleivių kuopa. 
Aidas Palubinskas, Andrytė 
Giedraitytė, Nida Gedgau
daitė, Tadas Vizgirda ir Eri
kas Petraitis padeklamavo 
eilėraščių pynę. 

Jonas Motiejūnas padėkojo 
visiems svečiams už atsilan
kymą ir moksleivių globėjai 
Marytei Newsom padovanojo 
Broniaus Kviklio knygą apie 
Lietuvos bažnyčias. 

Jaunučiai, Tomas Viskan
ta, Paulius, Andrius ir Romas 
Kudirkai, Andrius Pupius ir 
Vincas Giedraitis gražiai 
sukalbėjo baigimo maldą. 

Gailė Radvenytė 

Nuotr. J . Račkausko 

KUN. LIPNIŪNO 
K U O P O J E 

Po praėjusio ,,Pončkų 
baliaus" numatyta ruošti kitą 
platesnio masto visuomeninį 
renginį, būtent Trečias tarp
tautines studijų dienas. Jau 
treti metai Lipniūno kuopa 
ruošia šį sąskrydį ne vien 
savo ir netolimos Stulginskio 
kuopos nariams, bet ir kitiems 
Vidurio vakarų moksleiviams 
— Detroito bei Toronto. Į jas 
jau kviestas Linas Kojelis 
(tačiau nežinia, ar jis laisvo 
laiko turės) — numatyta tema: 
„JAV politikos paveikimas 
Lietuvos atžvilgiu". Data jau 
nustatyta — kovo 15-16 d. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 

Eilinėje kuopos veikloje — 
penktadienio vakare, vasario 
7 d., kuopa, susirinkusi 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto patalpose Jaunimo cent
re, stebėjo filmo vaizdajuostę 
„Killing Fields". Tai filmas, 
kuris laimėjo praėjusių metų 
geriausio filmo žymenį (Os-
car). Veiksmas vyksta Kambo-
dijoje, kur „New York Times" 
dienraščio užsienio korespon
dentas, paskirtas į Phnom-
Pen, Kambodijos sostinę, 
siekia savo žurnalistinį 
uždavinį tiksliai įvykdyti. Tuo 
metu krašte siaučia slaptas 
karas tarp Khmer Rouge 
komunistų ir JAV kariuo
menės, kuri taip pat tuo pačiu 
metu ir Vietname kariauja. 
Korespondentui į talką ateina 
jaunas kambodietis vertėjas, 
kuris jam padeda pasiekti 
šiaip neprieinamus šaltinius. 
Tačiau, Khmer Rouge frakci
ja perima Kambodijos val
džią, ir korespondentas ir ver
tėjas yra perskiriami — 
vertėjas priverstas likti 
Kambodijoje, ir jam gresia 
pavojus, kadangi bendradar
biavimas su užsieniečiais (šiuo 
atžvilgiu vertėjo darbas) yra 
Khmer Rouge valdininkų pas
merktas. Amerikoje tuo tarpu 
užsienio korespondentas laimi 
premiją už savo straipsnius, 
rašytus iš Kambodijos. Paga
liau, vargais negalais pabė
gus ir su JAV pagalba, vertė
jui ir jo šeimai pasiseka 
pasiekti Ameriką. 

Šis filmas išryškino ir padė
jo suprasti labai menkai 
žinomą istorijos laikotarpį, 
kurio tyrinėjimas šiaip yra 
apgailėtinai apleistas. 

Garbė Kristui! 
Gytis Liuleuičius 

m 355 J. S i 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 *V. Lincoln Hwy. (Hwy.c^0) 
OlympU FieMs. III. 

Tel. 749-0033 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. N M N M M I S Povilams 
DANTŲ GYDYTOJAS 

ML 767-7575 
57*0 Archer Av*. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-82*8 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY SAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr , ketv., penkt. 
nuo 12 iki 6 v.v. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgiia 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067: arba 246-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 ML 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te!. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
N'echirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemcroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-3 vai. pcpiet ir 5-7 vai. vak. 
Trec\ ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DR. LAURA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJOS 

2659 W. 59 St Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 11-2 

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

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

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

Tel. 436-7700 

VIDAS J- NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 

DR. ALOS 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. 282-4422 

DR. ROMIAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia j vakarus nuo Harlem 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Ave. 

I ei. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai. vak. 
išskyrus trec. Sešt. 12 ik>4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 38S-4S11 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Td. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 VV. 71st St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lawn, UI. 
Tel j 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SBBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

776-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 So. Albany Ave., Chicago 

Vai. antr. ir penkt. 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

is i m n f , MJ„ SX. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos .pagal susitarimą 
Tel. 586-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
šeštadieniais pagal susitarimą 
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Konkursai ir premijos — 

NĖRA LITERATŪROS 
MATAS 

Premijomis skatinama lite
ratūra, dailė, veikla. Juk 
dabar yra romano, apysakos 
ar novelės, visuomenininko, 
rel iginės knygos, mokslo 
veikalo premijos, kurias teikia 
Lietuvių fondas ir skirsto Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
taryba arba duoda premijas 
pati Bendruomenė. Pinigų 
premijoms nestokojama, nes 
daugelis jau praturtėjo iš savo 
darbo ar sumanumo, o senat
vėje skiria premijas iš idealiz
mo ar noro paskatinti idealiz
mą, kūrybą ir mokslinį darbą 
mūsų kūrėjuose. Išeivija nėra 
kūrybai palanki dirva, nei kū
rėjui pasireikšti su sava kūry
ba. Bet išeivija turi tiek 
idealizmo, kad kūrėjas kuria 
dėl pačios kūrybos, kad jis 
pats ir lietuviška kūryba išlik
tų. Mecenatai teikia premijas, 
skelbia konkursus taip pat iš 
idealizmo, norėdami paska
tinti kūrybą ir ją palikti 
ateinančioms kartoms. 

Konkursai ir premijos nėra 
matas nei literatūros, nei 
visuomeninio darbo, nei kūrė
jo pasireiškimo. Kūryba yra 
asmeninis įnašas. talento 
pasireiškimas, individualus 
darbas. Kūrėjas yra vienas, 
bet jis atstovauja savo tautai 
ar savo aplinkai. Kūrėjas 
kuria pagal savo sugebė
jimus, pagal savo tikrovę, bet 
jis taip pat nori savo kūryba 
prakalbėti į aplinką, j savo 
laiką ir savo laiko žmones, 
labiausiai — j savo artimuo
sius, iŠ kurių jis yra kilęs ir su 
kuriais lengviausiai kūrybos 
žodžiu gali susikalbėti. Tiek 
literatūrinis žodis, tiek poezija 
ar dailė, tiek muzika ir plates
nės apimties kūriniai, taikomi 

. a r n e t a i k o m i a p l i n k o s 
žmonėms, turi. išreikšti kūrėjo 
sielos gelmę, jo talentą, jo 
sugebėjimą savo kūriniu 
prakalbėti ir kitus prakal
binti. 

Cia ir yra konkursai, premi
jos, geros ar blogos recenzijos. 
Jos skatina kūrėją pasitemp
ti, susikaupti, nepasitikėti tik 
savo talentu, bet jį lavinti 
skaitymu ir pasiruošimu. 
Tikra kūryba negali būti tik 
atsitiktinis, o tikra kūryba ir 
tikras darbas. Konkursai ir 
premijos tik skatina, bet kūri
nio vertės nepakelia. 

CENZŪRA PASAULY 
TEBE VIEŠ P ATAU J A 

Rimties valandėlei 

ŽMOGUS NUSIDĖJĖLIS 

Premijų ir konkursų organi
zavimas, mecenatų dosnumas 
ir noras kūrybą paskatinti yra 
išeivijoje taip įsigalėjęs, kad 
kartais jau perdedamą premi
javimu ir konkursais. Reikia ir 
atsižvelgti, kad ne visuomet 
tik geri kūriniai siunčiami 
konkursui, bet ir blogesni ar 
net visai blogi. Negalima peik
ti rašytojų kūrėjų, kompozi
torių, kurie konkursuose daly
vauja. Bet reikia žinoti, kad ir 
geram kūrėjui ne visuomet 
pasiseka sukurti tik gerą kūri
nį. Ir didžiųjų pasaulinių 
kūrėjų ne visi veikalai yra 
išskirtinės ir išliekamos ver
tės. Kai kurie jų jau taip 
užmiršti, kad net biografai 
nežino jų vardų, net ir enciklo
pedijos jų nepamini. 

Nenuos tabu , kad mūsų 
išeiviška kūryba dar sunkiau 
gali pasireikšti, kai kūrėjas 
neturi tinkamų sąlygų kurti ir 
savo kūrybinį talentą išvys
tyti. Jei vieno ar kito daili
ninko paveikslas pasiekia 
tarptautinio vardo galeriją, tai 
kartu reikia atsiminti, kad 
daugelis jų paveikslų gali 
namuose, gerai dar, kad kabo 
privačiuose meną suprantan
čių namuose. Juos ten gali 
pamatyti bent artimieji, bent 

apie knygą, 
pagalvojam, 

praeinantieji ar svečiai. Dar 
blogiau su knyga — dailiąja 
literatūra. Jai reikia ne tik 
talento, bet ir atsidėjimo, lei
dėjo, skaitytojo, kurį patrauk
tų savo stiliaus naujumu ar 
savo naujomis idėjomis. 
Daugelis jų išeina, pasirodo 
knygų lentynose, dalis ir 
perskaitoma, bet taip greitai 
užmirštam a.Tik dalis mūsų 
gerosios literatūros išėjo 
keliomis laidomis, nes skaity
tojai pageidavo dėl jų įdo
mumo, naujumo, patrauk
lumo a r kūrėjo talento 
sužibėjimo. 

Premijos ir šiuo atveju tėra 
tik paskatas kūrėjui pasi
tempti. Jos neskatina skaity
tojo ar meno mėgėjo pripažin
ti, kad tas kūrinys jau yra 
įgijęs tokią vertę, kuri audi
toriją priverstų į jį atkreipti 
dėmesį, jį laikyti išimtiniu ir 
išliekančiu. Laikas yra geriau
sias kri t ikas, geriausias 
vertintojas ir geriausias kūri
nio palaikytojas. Kai vieni 
kūriniai užmirštami, kiti vis 
labiau savo verte auga laike ir 
žmogaus gyvenime. 

Jau turėjo būti premijuotas 
šiemetinis „Draugo" paskelbto 
konkurso romanas. Tai tris
dešimt ketvir tas kartas, 
kai „Draugo" bendradarbių, 
leidėjų — Marijonų vienuo
lijos, redakcijos ir mecenatų 
sutar t inėmis pastangomis 
toks konkursas organizuo
jamas ir skelbiamas. Komi
sijos, kurios atrenka premi-
juotiną romaną, turi savitą 
skonį ir kartais suteikia pir
mumą tokiam kūriniui, kurį 
leidėjai tikrai nepremijuotų. 
Bet reikia pasitikėti komisijų 
kompetencija ir atsakingumu, 
skoniu ir literatūriniu išprusi
mu. Premijavimas nėra lite
ratūros vertės matas, bet 
premijuojamos ir pastangos, 
kūrinys greičiau pasiekia 
auditoriją, kūrėjas veikiau gali 
prabilti savitu žodžiu ir vaiz
du viešumai. 

Iš trisdešimtų trijų jau 
premijuotų kūrinių ne visi 
buvo ir yra išliekamos vertės, 
aukščiausio literatūrinio ar 
estetinio pasigrožėjimo. Vieni 
jų dar ir dabar ieškomi, 
klausinėjami, leidžiami pakar
totinai, kiti greitai pranyksta 
iš knygyno ir iš žmonių 
atminties. Kartais antrą vietą 
gavęs kūrinys, pasirodęs po 
premijuotojo, išgaudomas grei
čiau, išleidžiamas antra laida, 
nes jis atitinka skaitytojų 
skonį, jame kūrėjas prabyla 
daugeliui suprantama kalba. 
Tokių romanų yra premijuotų, 
yra ir nepremijuotų. Apie juos 
sprendžia laikas, kritika ir 
auditorija. Kartais ir kritika 
klysta, nes vieno kriterijus 
skiriasi nuo kito, o skaitytojas 
renkasi pagal savo skonį, 
kritiko neklausydamas ir jo 
nuomonės net neklausdamas. 
Apie kūrėją sprendžia kūrėjo 
kalbos išklausęs pats skaity
tojas. 

, ,Draugas" šiemet jau 
paskelbė, kad trisdešimt 
ketvirtojo konkurso premijos 
niekam nepaskyrė. Rašytojai 
nekalti, kad šį kartą komisi
jos nariams nė vienas kūrinys 
neišlaikė romano reikalavimų. 
Tai nereiškia, kad mūsų kūrė
jai jau išsisėmė, bet reikia 
manyti, kad šį kartą persku-
biai konkursui pasiuntė. Jie kū
riniui neatidavė savo talento 
žibėjimo ir neišvystė užsi
brėžto tikslo — literatūrine 
forma nepavaizdavo to, ko 
patys kūrėjai norėjo. 

Pr. Gr. 

Kai kalbam 
laikraštį, retai 
kad žmogus ne visur pasauly 
gali rašyti ką nori. Ne vien 
sovietų dominuojamam pasau
ly nėra spaudos laisvės, bet 
priešingai — nedaug yra šalių, 
kur yra tokia laisvė, kaip 
Amerikoj. George Theiner, 
Londone išeinančio žurnalo 
„Index on Censorship" redak
torius, surinkęs žinias iš visų 
šalių, pateikia apžvalgą apie 
cenzūrą oficialią ar neoficia
lią ir kitokį žodžio varžymą. 
Kai kurie mums įdomesni fak
tai: 

Tikra žodžio laisvė yra tik
tai Vakarų Europoje, Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje ir 
dar vienoj kitoj mažesnėj šaly. 
Visur kitur didesnis ar mažes
nis žodžio suvaržymas. Rytų 
Europoje, Afrikoje veikia leng
vesnė ar griežtesnė cenzūra; 
Lotynų Amerikoje dažniau
siai nėra cenzūros, bet 
išspausdinęs laikraštį redak
torius nėra tikras, kad jam 
nereikės teisme aiškintis ar 
atsisėsti keliems mėnesiams. 
Ypač pavojingas laikraštinin
ko darbas buvo neseniai 
Argentinoje, kai ten vieš
patavo generolų diktatūra. 
Autoriai ir redaktoriai neretai 
buvo iš pasalų šaudomi arba 
dingdavo be žinios. 

Theiner sako, kad šiandien 
žiauriausia cenzūra yra Čekos
lovakijoje. Redaktoriai ir 
laikraštininkai paskirti parti
jos, turi laikytis nurodytos dis
ciplinos, ir vargas jam, jei 
netyčia žingsnį žengs į šalį. 
Mažiausiai suvaržymų sovie
tų bloke pastebima Vengrijoj, 
bent kiek padėtis lengvėja ir 
Lenkijoj. Tos šalys reikalin
gos Vakarų ekonominės 
pagalbos ir stengiasi įsigyti 
geresnį vardą. Rumunija, nors 
s t e n g i a s i ves t i maž iau 
priklausomą nuo Maskvos 
užsienio politiką, bet žodžio 
laisvės tiek pat, kiek Čekos
lovakijoj. Visos rašomosios 
mašinėlės ten suregistruotos, 
spaudos ženklų pavyzdžiai 
saugojami saugume, ir kiek
vienas nelegalus lapelis greit 
išduos mašinėlės savininką. 

Autorius užsimena ir apie 
Sovietų Sąjungą. Mums tie 
faktai žinomi; gerai, kad juos 
pakartoja ir kitiems. „Kiek
vienas, kuris ką nors rašinėja 
kad ir sau, rizikuoja, kad kiek
vienu metu į jo duris gali pasi
belsti KGB. Gali jį ir gatvėj 
paimti", sako Theiner. Dau
giausia inoformacijų apie tai, 
kas vyksta Sov. Sąjungoje, ir 
apie disidentinę veiklą patei
kia du svarbiausi pogrindžio 

Apaštalas Paulius visos 
žmonijos vardu kelia tokį tra
gišką klausimą: „Vargšas aš 
žmogus! Kas mane išvaduos iš 
šito mirtingo kūno?" Ir tuoj 
pat duoda atsakymą: ,,Ačiū 

leidiniai: „Bėgamųjų įvykių Praktika tačiau rodo, jog tam 
kronika" ir „Lietuvos Katali- tikra dalis tautos laisvę 
kų Bažnyčios kronika", sako supranta ne taip, kaip mes 
autorius. Rusiškąją „Kro- suprantam, ir atskirose 
niką" šiame krašte perspaus- provincijose suvaržymai galio-
dina Khronika Press, iš New ja. Filipinuose oficialiai yra j ^ u «wo ^ 
Yorko nusikėlusi į Benson, laisvė, bet administracija j ^ K r i s t ų ^ rvonT* 7 15*25? * 
Vt„ o anglų kalba Londone sugeba rašto žmones savo &t • A - \ \ i- V •'* j -A ~* i • ? •- I T - • A • „-u ^-» i Štai del ko Jėzų Kristų vadi-Amnesty International. Lietu- priemonėmis „nutildyti , sako •• n i u * • T-

V
J ., „ ». , . , . . £, . v . ... i r ' name pasaulio Gelbėtoju. Jis 

vos „Kronika čia leidžiama Theiner. Kinijoj po Mao mir- _ a m ž į n a s i r visagalis Dievo 
lietuvių ir anglų kalba. Auto- ties situacija pakitėjo į gerą ž o d i k u f į ^ a t s i r a d 
nui gal nežinoma, kad dar ji pusę buvo leista rašyti ir i r b e j o nieko neatsirado, kas 
verčiama j ispanų vokiečių, spausdinti kas ką nori bet t i k yra sutverta" (Jon.l.3). J is 
prancūzų, italų kalbas, o jos daug tokių laikraštininkų ir 
ištraukos spausdinamos dar rašytojų jau atsidūrė už grotų, 
kitomis kalbomis. Ar Helsinkio aktas turėjo 

Reikalai Afrikoj nėra geri. įtakos, spaudos suvaržymus 
Viena tik aišku, kad bet ką panaikino nors tuose kraš-
spausdinti yra rizikinga. Pietų tuose, kurie tą aktą pasirašė? 
Afrikoj būdavo dažni atsitiki- Ne. visai ne. Rytų Europoje 
mai, kad ne tik juodųjų, bet ir nutarimo visai nesilaikoma. 

Žmonės vistiek suiminėjami, 
spauda, net laiškai cenzūruo
jami, telefonai sekami, išjun-

baltųjų autorių knygos būda
vo konfiskuojamos, tačiau kai 
a d m i n i s t r a c i j o s pa re igū
nams buvo pradėtos kelti by- giami, laisvai keliauti iš vieno 
los, teismai daugiausia krašto į kitą neleidžiama. Nie-
būdavo autorių pusėje. Kenija ko nepadeda nei retoriški 
laikoma liberališkiausia Afri- Reagano žodžiai, kai jis Sov. 
kos šalimi, ir cenzūros kaip ir Sąjungą pavadino .,blo-
nėra, tačiau kai laikraščiuose gio imperija". Deja, tie Žodžiai 
ar knygose kas pakritikuoja rytų imperijos nepajudino, 
valdžios politiką, atsiduria Ar mes, naudodamiesi lais-
kalėjime. Jeigu apskri tai vu žodžiu, tą žodį panau-
mažai kas Afrikoj nukenčia už dojame tik geram reikalui? 
spausdintą žodį kitose vals
tybėse, tai aiškinama tuo, kad 
ten mažai ir domimasi val
džios politika, piliečiai abejin
gi viskam. 

Izraely būtų spaudos laisvė 
vakarietišku supratimu, bet 
kai valstybė nuolatiniam karo 
stovy, kai didelę problemą 
sudaro Vakarinis krantas, tais 
reikalais spauda negali rašy
ti, neprisilaikydama tam tik
rų instrukcijų. 

Indijoj gilias šaknis paliko 
anglų atnešta žodžio laisvė. 

C.G. 

Sekti Kristumi ar šventai
siais reiškia persiimti jų 
dvasia ir ją įkūnyti savo asme
niniame ar visuomeniniame 
gyvenime pagal savo gabu
mus, išsilavinimą, pagal savo 
pašaukimą, pareigas bei 
indivudualybę, pagal istorinę 
situaciją bei laiko reikala
vimus. 

A. Baltinis 

yra pasaulio „Alfa ir Omega, 
Pirmasis ir Paskutinysis, Pra
džia ir Pabaiga" (Apr. 22.13). 
Tik jis galėjo pasakyti: „Aš 
nugalėjau pasaul į" (Jon. 
16,33), „Man yra duota visa 
valdžia danguje ir žemėje" 
(Mat.28,18). Dėl to tik Dievo 
Sūnus — Kristus gali pakelti 
morališkai smukusią žmoniją 
ir kiekvieną žmogų paskirai, 
kol dar jame nėra užgesusi 
tikėjimo kad ir menka lieps
nelė. Šv. Jono apaštalo žo
džiais „Dievas nesiuntė savo 
Sūnaus į pasaulį, kad jis 
pasaulį pasmerktų, bet kad pa
saulis per jį būtų išgelbėtas" 
(Jon. 3,17). 

Išgelbėti — reiškia trans
formuoti žmogų iš vidaus, 
pakeisti jo dvasią, kad žmo
gus drauge su kūnu pajėgtų 
gyventi amžinuoju gyvenimu 
ir dalyvautų dieviškoje prigim
tyje. Tokią tansformaciją 
Sutvėrėjas vykdo savo malo
nės pagalba. Dievas teikia 
malonės visiems geros valios 
žmonėms visais laikais, ir vi
sokiose aplinkybėse. Net ir di
džiausias nusikaltėlis, kaip 
tasai prikryžiuotas ant Golgo
tos kalvos, jei tik nuoširdžiai 
kreipiasi į Dievą — „pasi
gailėk manęs nusidėjėlio" — 

Vyresnio amžiaus žmonės gauna iš valdžios veltui maisto produktų. Iš Brighton Parko 12-tojo 
wardo St. Agnės parapijoje gavę valdžios dalinamus produktus. Iš kairės sėdi: D. Zvvolinski — 
vykd. pirm.. J . Kulys — Brighton Parko Senior Services (Bess) pirm.. E. Shervvood. J . Bara. 
ses. Concordia, kun. Gerrity. R. S. Molaro, C. J. Balonek: stovi: J . Rice, F. Commings. M. 
Monette, B. Bukovvski. R. Founier, B. Cummings, M. Svvietek, M. A. Malas; stovi antroj eilėj: 
A. Rustil. F. Rouse, J . Ostacz, W. Savvarus. N u o t r Rasos Lįntakaitės 

tampa nuteisintas, nes yra 
atsiribojęs nuo blogio. 

Tačiau gyvenimo patirtis 
moko, kad ir po tokio atsikė
limo žmogus vėl krinta. Žmo
gaus silpnybei padeda Die
vas. J is pasiuntė į pasaulį 
savo Sūnų, kad tas sau 
pasiimtų visas žmonių nuodė
mes, visas jų silpnybes, visą 
niekšiškumą, nedorumą, kad 
žmogų išgydytų. pakeltų, 
atpirktų savo kraujo, kančios 
ir mirties kaina. Gauti Dievo 
malonę arba pagalbą galima 
per Kristaus paliktus sakra
mentus. Pirmasis ir pagrin
dinis yra krikšto sakramen
tas. J is dvasiškai žmogų 
t ransformuoja , nuplauna , 
nuva lo . Krikštyti reiškia 
nuplauti, nuvalyti, o tai daro
ma vandeniu. Tačiau vanduo, 
nors ir nepasiekia sielos, jis 
yra natūralus ženklas to, ką 
Šv. Dvasia padaro sieloje savo 
malone. 

Per krikštą žmogus tampa 
Dievo įsūnis. įvyksta jo gyve
nime didelė atmaina. Per 
krikštą Dievas adoptuoja žmo
gų, nepakeisdamas jo prigim
t i e s , n e p a d a r y d a m a s jo 
angelu. Tačiau jam duoda 
garantiją, kad paveldės dan
gaus karalystę, amžiną laimę 
po mirties danguje. Tačiau 
viena sąlyga: jei elgsis kaip 
Dievo vaikas, nelaužydamas 
Dievo Tėvo įsakymų. 

Toji transformacija per 
krikštą yra reali, nors ir 
nematoma, kaip įvyko per 
Sekmines, kada Šv. Dvasia 
pasireiškė regimu būdu. Pop. 
Jonas XXIII 1962 m. Sekminių 
šventėje kalbėjo taip: „Bažny
čia nelaukia, kad kiekvieną 
dieną vyktų stebuklingas pasi
keitimas, koks įvyko apaš
taluose ir mokiniuose per 
pirmąsias Sekmines. Bažny
čia to nelaukia, tačiau tam 
darbuojasi ir nepaliaujamai 
prašo Dievo, kad vyktų pasi
keitimo stebuklas. Bažnyčia 
nesistebi, jei žmonės negreitai 
supranta jos kalbą... J i nepa
liauja raginus, maldavus, drą
sinus... Tiesos paveldėtoja 
nori tiesa visa perimti ir nori 
i š m e l s t i m a l o n ė s , kur i 
pa šven t in tų visą šeimos, 
v i s u o m e n ė s , ž m o n i j o s 
aplinką". 

Vatikano II Susirinkimo 
Tėvai šią tiesą yra taip formu
lavę: „Bažnyčia skelbia ir 
privalo nenuilstamai skelbti 
Kristų, nes jis yra „kelias, tie
sa ir gyvenimas", nes jame 
ž m o n ė s r a n d a r e l i g i n i o 
gyvenimo pilnatvę, nes per jį 
Dievas visa suderino su sa
vimi" (Nostra aetate,2). 

J. V. 

VIENGUNGIŲ 
PALATA 
JONAS RIMKŪNAS 

Aš esu žmogus ne be silpny
bių ir klaidų, kitaip aš nebū
čiau Adomo vaikas! Tačiau aš 
kas dieną stengiuosi būti 
tobulesnis, kitaip aš nebūčiau 
Kristaus mokinys. 

P. Hebei 

Pasiekti tobulumui reikia 
dviejų dalykų: tvirto pasiryži
mo vykdyti savo luomo parei
gas ir dvasi oš tvirtumo — 
nesumišti padarius kokią 
klaidą. 

Sv. Pranciškus Salezietis 

neaukšto ūgio, sidabriniais plaukais vyras, kuris, krašte elektros inžinieriaus, likusiems draugams vėl 
pamatęs įgriūnančius, pašokęs puolė visiems j susėdus prie paskutiniojo atsisveikinimo „laužo", 
glėbius. Antanas nekaltai užsiminė: 

— Mūsų Stasiukas! — sušuko beveik visi iš — O v*s dėlto tas Stasiukas buvo apsukrus 
karto. berniokas: apgavo mus visus tris ir dar net du kartu. 

Išsibučiavimą ir išsiglamonėjimą pertraukė pats — Kaip tai? — pasiteiravo Paulius. 
Stasiukas. — Lengva suprasti — už Antaną atsakė Aloy-

Prie salono bėgiais slidinėjančių didžiulių durų zas. — Mokėdamas vokiečių kalbą, o dar būdamas ir 
5 — lango stovėjo moderniškai apsirengusi moteris, jauniausias iš mūsų, atrodo, kad ir prie Elzytės buvo 

— Ką gi, draugai, — vėl prašneko Antanas. — žiūrėdama, atrodė, į rezidencijos verandą. arčiau priėjęs, negu mes galvojome. 
Visą ežero grožybę pamatyti gausite susirinkti pas _ o dabar, draugai, atvežiau jums ir dovaną — O kur tas antrasis kartas? — vėl neatleido 
mane vasarą, žaliuojant miškams ir pievoms, čiul a r D a staigmeną. Mea culpa. teko ir man, kaip Anta- Paulius, lyg norėdamas, kad kas nors kitas ..paiškin 
bant įvairiabalsiams paukšteliams ir skleidžiant n u į sulaužyti žodį. Susipažinkite — mano žmona tų" jau ir paties suvokiamą „paslaptį", 
aromatiškiausius kvapus nuo rezidencijų verandų ir ponia... Po šitokio įvado ponia atsisuko nuo — Antrasis kartas, — tarė vėl Antanas. — buvc 
terasų nusvirusioms gėlėms ir dekoratyviniams lango veidu į draugus ir dar greičiau negu Stasiukas tai, kad jo pasilikimas Vokietijoje nebuvo jau toks 
krūmams. Vasarą ežeras atgyja. Jo bangas raižo p u o l ė visiems į glėbį... grynai patriotinis apsisprendimas, kaip jis mums 
įvairiaspalviai motorlaiviai, plūduriuoja sparnus _ Elzyte! — vėl suriko visi iš karto. pasakojo. Jis žūtbūt dar buvo pasiryžęs po visų kare 
ištiesę burlaiviai, laksto ant vienos ar abiejų slidžių i r vėl išsibučiavus ir išsimylavus. pirmas prade audrų susirasti Elzytę ir sužinoti, ar jis kartais 
pasistoję vandens pašliftžininkai, kiek atokesnėse j 0 Paulius. „nepaslydo" toje jaunatviškoje meilėje ir ar nepa-
vietose žuvauja laimę bandydami meškeriotojai, o _ Apgavai mus. šėtone! Bet po tiek metų nė ^arė skriaudos senajam Ulei. Erickui ar Elzytei. 
pilnuose paplūdymiuose krykštauja jaunimas ar ima vienas jau nebepykstame... — Ką gi? „Ende gut — alles gut". sakydavo 
saulės vonias vyresnieji. Tad gal grįšime? Laima, _ i ) a r neviskas, vyrai! — vėl tarė Stasiukas. — vokiečiai, o mūsiškiai dar prideda, kad „viskas gerai 
tikriausiai, jau bus belaukianti su pietumis. Jeigu p ^ e staigmenos priklauso ir tas ten už užuolaidų — kas gerai baigiasi". — tęsė pašnekesį Aloyzas, 
labai neskubėsite, galėsime į ežerą išplaukti ir kitą besislapstąs milžinas, mano ir Elzytės karštos — Stasį turėtume tik pagerbti dėl jo sąžinin-
kartą. Tada varysiuos pačiu viduriu ir parodysiu meilės vaisius, irgi Stasiukas. Susipažinkite. Manau, gumo, pareigingumo ir ryžto Elzytės neapleisti. O 
savo laivo visą galią. Sutinkate? kad dar truks mums keletas dienų išsikalbėti. Kalbė- mudu su Paulium, kitos Elzytės neradę, ryžomės 

Grįžo draugai jau į pavakarę. Mat. iš ryto buvo s į m e vįsį lietuviškai, nes aš tuos du prūsus išmokiau pasilikti amžinais viengungiais. O būtų malonu, kad 
gerokai pamiegota. Po to dar ilgai smaguriauta lietu- protėvių kalbos, nereikės svetimomis kalbomis i r mums kas nors prūsiškuoju papročiu parengtų 
viškais pusryčiais: kiaušiniene su apkeptais žaliais „kudakuoti". prūsiškąjį jaunavedžių patiekalą: keptą gaidį su ožio 
svogūnėliais ir lašinukais, užgeriant cikorijos kava Vakarienė, visas vakaras ir dar likusios savai- ar meškos inkstais... Vėl visi skaniai nusikvatojo, 
su garuojančiu pienu ir dar prikandant cinamono tės dienos po jų praėjo bendrame džiaugsme, žino Paulius gi atsisveikinimui savo sodriu baritonu, 
duona, jau šio krašto Laimos kulinarijos „išmislu". m a dalyvaujant ir Laimai. Kitam susitikimui kadaise drebinusiu „H" flygelio palėpes, užtraukė 

Prie rezidencijos rado dar bestovintį Chicagos pakvietė pas save į Vakarų Vokietiją Stasiukas, tada pamėgtos piratų dainos paskutinįjį posmą: 
O'Hare aerodromo limuziją. Visų draugų širdis Nutarė ta proga ir po Europą pasitrankyti, nes visi „...Tad broliai likimo, juokimės be baimės, mums ir 
perbėgo malonus šiurpuliukas: tikriausiai ir Stasiu- j a u DUS pensininkai, taigi ir laiko nebus kur dėti. užmiršimo gana..." 
kas bus žodį išlaikęs ir susitikiman atvykęs net iš Tik jau vėliau, Stasiukui su visa šeima išskridus — Gana..a, gana..a, — nuaidėjo Genevos ežero 
Vokietijos. Visi puolė į vidų. j Vokietiją, kurios ir pilietybę Stasiukas buvo prie- pakrantėmis. 

Didžiajame salone, minkštasuolyje, sėdėjo m e 8 , r pasiekęs vienos didelės plieno liejyklos Rhuro (Pabaiga) 

» 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

TARP MCCLEAN 
PRIEMIESČIO IR 

VIKTORO PETKAUS 

Neseniai su būreliu Wa-
shingtono lietuvių teko 
apsilankyti buvusio čikagiš-
kio Antano Dundzilos bute. A. 
Dundzila įsikūręs triaukščių 
daugiabučių namų atskiram 
rajone McLean priemiestyje, 
Virginijos valstijoje. Įvažiuo
jant į tą rajoną, sargybinis prie 
vartų pasiklausia, pas ką 
važiuoji, ir tada įleidžia. Tri-
aukščių namų rajonas platus 
ir po jį sukiojasi gatvės. Tai 
privatus ir ramus rajonas, kur 
nesimaišo pašaliniai žmonės. 
Norint nusipirkti butą šitam 
rajone, reikia nemažai 
tūkstančių. A. Dundzila 
juokauja, kad vargu spės 
išmokėti skolas iki mirties. 

A. Dundzilos butas daugiau 
primena meno galeriją, negu 
mokslininko — kompiuterių 
specialisto namus. Per tris 
kambarius visos sienos 
nukabintos daugiausia lietu
vių dailininkų paveikslais, 
įvairiais istoriniais Lietuvos 
žemėlapiais. Taip pat pavy
dėtinai didelė lietuviškų kny
gų biblioteka. Šalia kitų 
žurnalų rinkinių dailiai įrišti 
ir žurnalo „Lituanus" 
komplektai nuo pirmojo jo 
numerio, išleisto 1954 metais. 
Pasižiūrėjęs į pirmojo „Litua-
nus" numerio metriką, suran
du, kad jį redagavo kaip tik A. 
Dundzila. Tad ir yra aiškiau, 
kodėl jis, daugiau negu tries-
dešimčiai metų praėjus nuo 
„Lituanus" pirmojo numerio 
pasirodymo, taip rūpinasi , 
žurnalo dabartimi bei ateitimi 
ir, sakyčiau, didžiąją dalį savo 
laisvalaikio skiria „Lituanus" 
žurnalo reikalams, vis geru 
žodžiu prisimindamas uolųjį 
žurnalo administratorių Joną 
Kučėną Chicagoje, nemažai 
numerių suredagavusius dr. 
Tomą Remeikį, dr. Antaną 
Klimą, šalia kitų, jauną ir 
labai vertingą žurnalo bendra
darbį Viktorą Naką, nuolatinį 
žurnalo rėmėją dr. Mindaugą 
Vygantą ir jo žmoną, per 
paskutinius penkerius metus 
kasmet žurnalui skiriančius 
po penkis tūkstančius dolerių, 
ir būrį kitų. Taip pat 
nepamiršdamas ir dr. Vytau
to Vyganto, kuris sudarė sąly
gas žurnalui leisti ir po to 
dešimtį metų jo leidimu 
rūpinosi. Paminiu tik vieną 
kitą pavardę, nors bendradar
bių buvo, yra ir bus dešimtys. 
Taip pat ir redakcinės kole
gijos narių. 

Baltųjų rūmų įstaigos santy
kiams su visuomene direkto
riaus pareigas šiuo metu 
einantis (tai vienas aukštųjų 
postų Baltųjų rūmų štabe) 
Linas Kojelis savo laiške 
„Lituanus" žurnalo skaity
tojams bei rėmėjams praėju
sių Kalėdų proga taip rašė: 
, .Valdžios pare igūnai 
Washingtone gerai supranta, 
kaip svarbi yra spausdinta, 
laiku paruošiama informacija 
apie užsienio politikos įvy
kius... Lituanus skelbia gyvy
biniai svarbias informacijas 
apie įvykius sovietų okupuo
toje Lietuvoje, apie tikėjimo 
persekiojimą, skelbia gerai 
parengtus straipsnius socia
linėmis, istorinėmis, ekono
minėmis ir kultūrinėmis temo
mis... Nuo vyriausybės įstaigų 
mūsų šalies sostinėje iki 
tūkstančių priva6ų ir viešųjų 
bibliotekų visoje Amerikoje, 
kuriose randamas .Lituanus' 
žurnalas, skaitytojai semiasi 
svarbių informacijų apie 
Lietuvą", — rašo Linas Koje
lis savo laiške. 

Kaip žinia, per 30 metų buvo 
išleista 120 žurnalo numerių, 
apimančių devynis tūkstan
čius puslapių ir vidutiniškai 
penkis šimtus didesnės apim
ties straipsnių. žurnalo 
tiražas 4,000 egzempliorių, 
kurių didesnė dalis siunčiama 
amerikiečių valdžios įstai
goms, universitetams. įvai
rioms bibliotekoms 

Prieš akis turiu A. Dundzi
los redaguotą „Lituanus" 
žurnalo 1985 m. nr. 3. Tiesiog 
stebina to numerio taiklus 
politinis bei istorinis atspal
vis. 23-se žurnalo puslapiuose 
skelbiami buvusio nepriklau
somos lietuvos kultūrininko, 
vėliau Sibiro tremtinio Juozo 
Keliuočio gabia plunksna 
parašytų prisiminimų, aplinki
niais keliais pasiekusių Vaka
rus, ištrauka. Tai tiesiog 
kvapą užspaudžia žmogaus 
pergyvenimai. J. Keliuočio 
gyvybę Sibiro lageryje gelbėjo 
vengrė gydytoja, kuri pati 
buvo tremtinė. Apie tai sužino
jusios iš „Lituanus" žurnalo 
tam tikros vengrų įstaigos per 
radiją ritavo J. Keliuočio 
prisiminimus, kurie eterio 
bangomis pasiekė ir Vengriją. 

Tai tik vienas pavyzdys, 
kaip plataus atgarsio kartais 
susilaukia žurnale „Litua
nus" paskelbti straipsniai. 
Mažai gal kas iš angliškai 
skaitančios visuomenės, ypač 
akademikų tarpe, žinotų apie 
Broniaus Kviklio serijinį 
veikalą „Lietuvos Bažny
čios". Tačiau „Lituanus" 
žurnale paskelbtas Nijolės 
Gražulienės straipsnis skaity
tojus plačiai supažindina su 
tuo veikalu ir aplamai Bažny
čios padėtimi Lietuvoje. 
Lygiai kaip ir Viktorijos 
Matrangos straipsnis apie 
tautodailės institutą išeivi
joje. Sovietų'kalinamo jauno 
disidento Juliaus Sasnausko 
Gulage rašyti laiškai, išversti į 
anglų kalbą ir paskelbti 
„Lituanus" žurnale, nepasilie
ka težinomi tik mums, lietu
viams, bet apie J. Sasnausko 
pergyvenimus sužino ir šim
tai angliškai skaitančiųjų žur
nalo prenumeratorių bei tų, 
kurie žurnalą randa įvairių 
šalių bibliotekose. 

Kai kas gal pasakys: o kas 
iš to! Juk pasaulis viešai temi
ni tik Sacharovą, Ščaranskį... 
Taip, bet lašas po lašo kartais 
ir akmenį pratašo. Žinoma, 
kad visų Gulage kalinamų 
lietuvių disidentų pavardes 
turi įvairios žmogaus teisių 
gynėjų grupės, kad Gajauskui 
išlaisvinti yra sudaryti plačios 
apimties komitetai. Sakoma, 
kad buvęs JAV prezidentas J. 
Carteris net mintinai žinojo ir 
ne kartą viešai Baltuosiuose 
rūmuose yra minėjęs Viktoro 
Petkaus pavardę. Tai žinia, 
kad mūsų kalinami disidentai 
pasaulio nėra visiškai užmirš
ti. Jei dar į takingiau 
prasiveržtumėm į pasaulį, 
negu prasiveržia „Lituanus" 
žurnalas, tai gal kalinamų 
lietuvių disidentų pavardes 
dažniau ir ryškiau minėtų šios 
šalies ir viso laisvojo pasaulio 
informacijos organai. 

Kol nieko efektingesnio 
nepajėgiam pasiekti, turim 
džiaugtis „lituanus" žurnalu 
ir jo atliekama misija. Šį kartą 
sąmoningai užgriebiau ne 
mokslinį ar kultūrinį „Litua
nus" žurnalo aspektą, bet poli
tinį, nes čia pat Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventė. O „Lituanus" žurnalo 
misija, man atrodo, yra svar
bus įrankis, ruošiant kelią 
naujam Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymui. 

Ne apie „lituanus" žurnalą 
kalbėti aną vakarą važiavom į 
svečius pas Antaną Dundzila. 
Tačiau pamafius dailiai įriš
tus žurnalo komplektus ir 
išsivystė ši tema. Nors teko 
matyti vieną kitą laišką, pasi
sakantį prieš A. Dundzilos 
redaguojamą „Data Bank" 
skyrių, tačiau bent man atro
do, kad šis skyrius pateikia 
naudingų informacijų ir yra 
reikalingas. 

v l 
Sol. Mečys Razgaitis. 

SVEČIAVOSI SOL. 
iMECYS RAZGAITIS 

Sol. Mečys Razgaitis buvo 
atskridęs iš Brooklyno. Sausio 
12 d., sekmadienį, dalyvavo 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje laikytose pamal
dose už a.a. Stasės Zadvy-
dienės sielą. Mečys yra Stasės 
Žadvydienės pusbrolis. Per 
pamaldas jis giedojo solo. 

1944 m. bolševikams artė
jant prie Lietuvos sienos, jis 
pasitraukė į Vokietiją; ten 
mokėsi dainavimo pas prof. 
Linderbergą. Atvykęs Ameri
kon dainavimo studijas tęsė 
pas buv. lietuvos operos solis
tą Vladą Ivanauską. Pradėjo 
giedoti bažnyčioje. Vėliau 
dalyvavo italų statomose 
operose. Per tautines šventes 
dalyvaudavo lietuvių koncer
tuose. Solo koncertavo 
Brooklyne, Elizabethe. Taip 
pat dainuodavo per radiją bei 
televiziją. 

Sukūrė daugiau negu 100 
giesmių ir dainų. Pasitraukęs 
pensijon, daug laiko skiria 
lietuvių visuomeninei veiklai, 
kuria dainas, be to yra pamė
gęs dailę, turi nupiešęs daug 
paveikslų. 

Viešėdamas pas svainį 
Osvaldą Žadvydą Desert Hot 

Springs, aplankė žymesnes 
Los Angeles ir Desert 
Hot Springs apylinkes. 
Pasisvečiavęs saulėtoje Cali-
fornijoje, vėl grįžo į nepavy
dėtinai šaltą Atlanto pakraš
tį-

P- g-

IŠ PENSININKU 
VEIKLOS 

Los Angeles pensininkų 
klubas dar labai jaunas — 
netrukus minės tik dvejus 
savo veiklos metus. Per tą 
laiką klubas surengė daugiau 
negu dešimt ekskursijų, keletą 
darnių susirinkimų su paskai
tomis ir gegužinę po stogu su 
vietos pensininkų atlikta 
įdomia programa. Klubui 
vadovauja veikli valdyba — 
pirmininkas J. Kaributas, 
Stančikas, Valiulienė, Apeikis 
ir Šimoliūnas. Jų kadencija 
baigsis gegužės mėn. Dabar 
valdyba ruošia ekskursiją 
laivu į Aliaską. Žada skristi į 
Vancouverį, kur vyksta 
tarptautinė paroda. Iš ten 
rugpjūčio 15 d. laivu plauks 
aštuonias dienas. Ekskursijo
je dalyvauti kviečiami ir ne 
vien pensininkai. Kviečiami 

Karstanešiai — Los Angeles ateitininkai prie atviro a.a. prel. Petro Celiešiaus karsto. Iš k.: 
Gintaras Grušas, Ignas Medžiukas. Pranas Grušas, Jonas Motiejūnas, dr. Feliksas Palubins
kas. Trūksta Lino Polikaičio. 

Nuot. O Motiejūnienės 

asmenys ir iš kitų miestų. 
Vasario 23 d. šaukiamas klubo 
susirinkimas, kuriame bus 
aptariami labai svarbūs reika
lai. 

V. O. 

Didžiausias paradoksas apie 
Bažnyčią yra tai, kad ji tuo 
pačiu laiku yra iš esmės 
tradiciška ir iš esmės revoliu-
cionieriška. Tačiau tai nėra 
toks didelis paradoksas, kaip 
atrodo, nes krikščionybės 
tradicija, priešingai kitoms, 
yra gyva ir nuolatinė revoliu
cija... Buvimas stipraus 
žmogiškojo konservatizmo 
elemento Bažnyčioje neturi 
aptemdyti fakto, kad krikš
čioniškoji tradicija, antgam
tinė savo kilme, yTa kažkas 
absoliučiai priešingo žmogiš
kai tradicijai, nes gyvoji 
katalikybės tradicija yra lyg 
fizinio kūno alsavimas: 
atnaujina gyvenimą atmetant 
stagnaciją. Tai yra nuolatinė, 
taiki revoliucija prieš mirtį. 

Th. Merton 

SOKOL STICKNEY 
4131 Home Ave. 

(Near Harlem & 39th) 
Stickney, 111. 788-9828 
Banquets For Weddings & 

Ali Occasions. Compl.ete Package 
Plans AvailaMe. Reasonable Prices. 

The Arrangement By Dosini. We 
I)o One Panrt or Ali for your Wedding 
& or party. We book Bands. & Ban-
quet Halis. Photographers, Muacians, 
Tuxedo's, Lim Serv, Flowers, Cakes. 
14818 Chicago Rd.. Dolton, 111. 
849-1590. 

New Gold Coast Inn 
2525 W. 71st 

434-4149 
Hali Available For Weddings. Bridal 
Shovvers & AU Occasions. Up to 170 
People. Ernie. Jerry & Hank. 

DePaul Photography 
Specializingin Custom Wedding 

& Banquet Packages Home. 
Church & Reception Coverage. 

Oak Park. 111. 
848-7249 

10% Off with this coupon 

Canterbury Travel Ltd 
5935 S. Pulaski 

Chicago, 111. 
767-5772 

World Wide Travel 
Honeymoon Specialists 
Never a Service Charge 
Grand Manor Banquet 

Hali & I.ounge. 
5436 S. Archer Ave. 

Reasonable Wedding & Banquet 
Packages. Large Bar& Dance Areas. 

"Parties Up To 1.000 Guests." 
767-2300 

Midway Lounge & Banquet 
Hali 

4222 W. 63rd St. 
Chicago, UI. 

5 8 1 - 4 2 2 2 
Banquets For Weddings & 

Ali Occasions 
Package Plans Available 

Vacha Florist 
4710 S . Western 

Chicago, 111. 
5 2 3 - 6 2 4 8 

Flovvers For Weddings 
and all Occasions 

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
i š Bostono ir New Yorko 

"Atyber HdKtays" 
Kovo 26 
Gegužės 7 
Gegužės 14 
Gegužės 20 
Birželio 18 
Liepos 16 

— $1247.00 
— 1344.00 
— 1568.00 
— 1665.00 
— 1539.00 
— 1731.00 

Liepos 21 
Rupgpjūčio 14 
Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 

— $1480.00 
— 1555.00 
— 1885.00 
— 1421.00 
— 1538.00 

Gruodžio 26 — 1476.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai. 
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 -800-722-1300 (Toli Free) 
Iš Massachusetts ir Kandos skambinkite 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, P. O. Box 116, aąįfe 

South Boston, Mass. 02127 ifSlfe 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir /*«w"*x* 
A L B I N A R U D Z f U N A S 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus. 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 

-

-

Veda KAZĖ BRAZD2lONYT£ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30-9:00 v. vakaro. 
Visos laidos is WCEV stoties 

1450 AM banga. 
St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 va. 

p.p. i* WTIS stotie* 1110 bangu. 
Adresas: 6955 So. Campbell Ave., Chicago. IL 
60629. Telefonas: (312)778-5374. 

„PLAZA CHIC" 
GROŽIO SALONAS 

švenčia vienerių metų sukaktį. Ta proga su
teikiama 15% nuolaida visiems klientams, 
kurie atsineša šį skelbimą antradieniais ir 
ketvirtadieniais. 

Salone atliekami paskutinių madų kirpi
mai, pusmetinės, dažymai, manikiūrai ir t.t 

„PI aza Chic" maloniai patarnauja 
visiems šeimos nariams. 

Adresas: 2608 W. 69th St. 
Telefonas: 436-4052 
Savininkė: Nijolė Baužienė. 

Ši nuolaida galioja vasario mėnesį. 

f\^l midlcind FcdGrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHERAVENUE 

254-4470 

Toks jau žmogus yra, kad 
vos tik pasiekia tai. ko trokš-
ko, jame išauga naujas troški
mas, kuris su tokia pat jėga jį 
verčia siekti, ir taip nuolat, ir 
niekas neįstengia žmogaus 
patenkinti. 

Galiani 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

(3U1H0USC 
LENOER 

INTERNATIONAL 
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros •> 

1986 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ: 

KELIONĖ N R . 
Iš Niujorko 

KELIONĖ N R . 
Iš Niujorko 

KELIONĖ N R . 
Iš Niujorko 

KELIONĖ N R . 
Iš Niujorko 

KELIONĖ N R . 
Iš Niujorko 

KELIONĖ N R. 
Iš Niujorko 

KELIONĖ N R . 
Iš Niujorko 

6 

RŪTA P A U P E R A S . Mgr. 
gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 

$1.590.00 
birželio 14 d. iki birželio 28 d. 

$1.890.00 
liepos 17 d. iki liepos 31 d. 

$1.895.00 
rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d. 

$1.9,35.00 
rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 

$1.685.00 
spalio 3 d. iki spalio 17 d. 

$1,480.00 
gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 

$1.471.00 
Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 

11 d i e n ų Lietuvoje. 2 dienos Helsinkyje 
'Nakvojant dviese kambarvjei įskaitant visas susisiekimo išlaidą*. viesburius mauta 
npm«. teatro arba baleto bilietu*, įvairias ekskursijas ir daug kitu priedų Kelione nr " 
suderint* su grandijoziniu Nauju metu sutikimo baliumi 

Tarpininkaujam* perkantiems automobilius 'Automobilių kainos Volga GAZ 2410 — 
ysnn rb.. VAZ 2107 — 4.470 rb. VAZ 2106 - 4.1.10 rb. VAZ 21003 - T900 rb . VAZ 21<M3 
— 3..160 rb i. kooperatinius hutus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams 
Informacija, ir visais kelionių reikalais kreiptis j* 
G. T. I N T E R N A T I O N A L , INC., P .O. BOX 2916.3, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629 . USA. TELEFONAI: 
(312) 4 7 1 - 1 7 0 0 arba 4 7 1 - 1 7 0 2 . 

Skrendame erdviais . .FINNAIR" lėktuvais. &F//VA//7//7 

« / 



KAIP ĮSIGYT KNYGĄ MASKVOJ DRAUGAS, šeštadienis, 1986 m. vasar io mėn. H d. 

BJCDAGUOJA ST. SESttMENF. 6»T7 TBOY ST, CHIGiGO, ILL* 60629. TELEF. (312; 925-5988 

MATILDĄ MARCINKIENĘ UŽKALBINUS 
Per daugelį metų viena iš 

labiausiai Chicagos lietuvių 
v i s u o m e n i n ė j e v e i k l o j e 
besireiškiančių lietuvių moterų 
yra Mat i lda Marcinkienė. 
Daugiau negu dešimtį metų ji 
l aba i s ėkminga i vadovavo 
Chicagos Lietuvių Moterų 
federacijos klubui, o d a b a r ji 
p i rmininkauja Chicagos Lietu
vių Taryba i , kuri apjungia 
įvairių pasaulėžiūrų politinių 
įsi t ikinimų grupes. Vienas iš 
didesnių t o s t a rybos užsimo
j imų yra suorganizuot i Vasa
r io 16-tos dienos minėjimą 
M a r i j o s a u k š t . m o k y k l o s 
auditorijoje. To didžiojo rengi
n io i švakarėse buvo malonu 
pasikalbėt i su šia veiklia 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininke: 

— Jūs tik ką grįžote iš kelio
nės po gražiąsias salas. Kokie 
kelionės įspūdžiai ? 

— Nuto lus valandėlę nuo 
kasd ien in io darbo įstaigoje ir 
visokių kitų įsipareigojimų, 
pasi junti , ka ip paukšt is , išleis
t a s iš n a r v o . Atrodo, kad visas 
pasau l i s t avo ranko j . Norisi 
v i s k ą p a m a t y t i , v i s k u o 
pas idžiaugt i . Tu rėdama tik 
sep tyn ias d ienas atostogų. 

Gerų reportažų ir komen
tarų iš Sovietų Sąjungos savo 
laikraščiui p a r a š ą s britų The 
Guardian dienraščio kores
pondentas Mar t in Walker 
kartą išdėstė savo patyrimą, 
kaip Maskvoje galime įsigyti 
knygą. 

Panorėjo j is įsigyti kontro
versinį „Novyj mir'" žurnalo 
r e d a k t o r i a u s V l a d i m i r o 
Karpovo romaną apie karą, 
tai užėjo į Dom Knigi Kalini
no prospekte. Ten esąs didelis 
Pengvinų leidyklos tų minkš
tais viršeliais knygų pasi
r inkimas, bet reikia mokėti 
dvigubą ka iną . Nustebino jį ir 
tai, kad t a m e knygyne pats 
didžiausias ir turtingiausias 
esąs poezijos skyrius. Karpo
vo romano nerado. Pardavėja 
sakė, kad ji nežino, kada išeis 
n a u j a s l e i d i m a s . Tač i au 
knygų prekyboje dirbanti 
p a ž į s t a m a i š a i š k i n o , kad 
maždaug po mėnesio to roma
no bus išleista 2,200,000 egz., 
tai ji pas i rūp ins sugaudyti 
j am vieną, tačiau kaip laik
raš t in inkas a r negalėtum duo
ti ja i didesnio kiekio senų laik
rašč ių? M a t išėjo n a u j a 
Džiako Londono raštų laida. 

pinigus ir paskui laukti šešetą 
mėnesių, kol ji bus išleista. 
Knygynai kiekvienas gauna 
r ibotą knygos kiekį, t a i 
užsisakyti pasiseka tik eilės 
priekyje stovintiems. 

Recenzijos spaudoje neturi 
įtakos knygos pirkėjams — 
jomis nepasitikima. Nuomonė 
apie naujus kūrinius susidaro
m a iš žurnaluose spaus
dinamų ištraukų. 

Tačiau į eilę norinčių knygų 
u ž s i p r e n u m e r u o t i pirmieji 
dažniausiai sustoja tie, kurie 
ją čia gauna už normalią 
kainą, o paskui parduoda su 
geru uždarbiu. Anos Achma-
tovos poezijos knygos oficiali 
kaina yra 3,50 rublių, o juodo
joje rinkoje 50 rb. Igoris Seve-
r i a n i n a s buvo a p š a u k t a s 
dekadentu, ir jo poezija ilgai 
nebuvo spausdinama. Bet 
pagaliau buvo išleistas 2 rub
lius kainuojąs rinkinukas, 
kuris „laisvoje rinkoje" parda
vinėjamas po 20 rb. Ameri
kiečio Arthur Hailey storųjų 
„Airport" ir „Hotel" vertimų 
k a i n a 9,50 rb . . o knvgų 
perpirkliai pardavinėja po 35 s i m p o z i u m e 
rb. 

Dar vis neužmirštama dau-

Kalba seselė Igne Marijošiūtė. 

IŠ MOTERŲ PASAULIO 
C H 1 C A G O J E L A N K Ė S I 

P U T N A M O S E S E L Ė S 

Advento pradžioje 
goję lankėsi seselė 

Chica-
O n u t ė 

Mikailaitė ir seselė Igne 
Marijošiūtė. Jos abi y ra 
studijavusios teologiją ir turi 
magistro laipsnius. Seselė 
Onutė skaitė paskai tą teolo
gijos srityje mokslo ir kūrybos 

ir p r a v e d ė 

x B i r u t ė Z a l a t o r i e n ė 
išr inkta Chicagos Lietuvių 
m o t e r ų k l u b o r e n g i a m o 
. . G i n t a r o " b a l i a u s p i rmi
ninke. Šiais meta is debiutan-
tės bus visuomenės sutiktos 
birželio 2S d. Falmer House 
elegantiškai ištaigingoje salė
je. Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo naujoji valdyba yra: 
pirm. Irena Yonaitis (Jonai-

•„•~ i , A ~ + „ ~ ^ tvte) vicepirm. Prane Simano-adventinę popietę Sv . A n t a n o *. . , , , 
mene, protokolų sekretore 

bet ji galėtų gaut i tik pagal ffiau kaip prieš 20 metų „Novyj 
s p e c i a l i ą p r e n u m e r a t ą , 
atnešusi atliekų surinkimo 
įstaigos kvitą, kad pristatė 
kažkiek ki logramų popieriaus. 

Paprasč iaus ias būdas nau
jai knygai įsigyti — kataloge 
susirasti , k a d a bus priimama 
jos p renumera ta , pastovėti tą 
dieną eilėje prie knygyno iki 
10 vai., kol jis bus atidarytas, 
užsiprenumeruoti , sumokėti 

mir žurnale išspausdintoji 
Solženicino ..Viena Ivano 
D e n i s o v i č i a u s g y v e n i m o 
diena", vaizduojanti Stalino 

parapijos l ietuviams Ciceroje. 
Seselė Igne mezgė t inklą lietu
viškų parapijų religinei sąmo
nei pagilinti, ryšium su Lietu
vos Krikšto minėjimu. 

x M a r g a r i t a R u d y t ė - K r u -
laikų baisybes Tokių knygų P i e n ė at idarė kelionės b iu rą 
labai laukiama, ir kalbama, Gomg Places Incorporated, 
kad panašaus pobūdžio būsiąs 
Boriso Vasiljevo apsakymų 
rinkinys. 

B. Kazimieraitis 

: Matiidat Marcinkienė 

laiko ir nepagalvojus pasižadi nes reikia vadovauti skirtingų 
jį paruošti. Taip prisideda pažiūrų ir įsitikinimų žmonių 
vienas renginys prie kito: v i s i 3 grupei. Kadangi nesistengiu 
labai svarbūs, labai reikalingi savo įsitikinimų įpiršti ki-
ir visuomet pažadama didelė t iems, o toleruoju kitų pažiū-

pas i r inkau Lietuvių Tau t inės talka, atrodo viskas įvyks1 r a s , darbas eina labai sklan-
sąjungos organizuojamą kelio- beveik savaime. Tačiau laifcas dži ai ir sutar t inai . Žinoma, 
n ę po Kar ibų jūrą. Neapsiri- bėga ir bežiūrint reikia prade- metai dar nepasibaigę ir daug 
kau . P u i k u s buvo netik didžiu- ti darbą. I š mažens esu moky- darbų dar reikia nuveikti , 
l i s la ivas , bet i r l iuksusinis ta ir pripratinta vertinti savo todėl savo darbo įvertinimą 
ma i s t a s , p a t a r n a v i m a s , įvai- pažadą, todėl lengvai duoda- galėsiu padaryt i tylutėliai, 
r ios p ramogos laikui praleisti , m a žodį vis gilyn ir gilyn p a t i sau, t ik k a d e n c i j a i 
i r svarb iaus ia — g a n didelė grimstu į visokius darbus. Gi pasibaigus, 
lietuvių grupė. Kur benuei- energijos ir jėgų t am darbui 
tum, nesva rbu kel intam laivo atlikti savaime atsiranda, kai 
aukš te a r salėje, visur galėjai domiesi užbrėžto tikslo rezul-
išgristi l ie tuvišką žodį. Malo- ta tais ir visą širdį įdedi 
n u buvo susirinkti didesnei planuojant ir besirūpinant 
saviškių grupei aptar t i „ labai geru projekto atlikimu, 
s v a r b i u s " ir „nevisai svar
b iu s " re ikalus , pajuokauti , net - Teko pastebėti, kad tų 
ir pašokti , nes orkestrai grojo renginių atidarymuose Jūsų 
kiekvieną vakarą puošniose kalbos būna turiningos ir 
la ivo salėse . Pas ig i r sdavo kar- Puošnios, įtariu, kad Jus 
tais ir lietuviškos dainos pasisavinote kalbos grakš-
žodžiai. A n t norvegų laivo tum° lš sav0 studiJu Prancū-
l ie tuviškas žodis - t rūko tik ziJ°)> ar tiesa? 

— Besimokydama gimna
zijoj, buvau laiminga ture 

PAMINĖTI 
TARPTAUTINIAI 

JAUNIMO 
METAI 

1985 m. Jungt inių Tautų 
buvo paskelbt i Tarptaut inia is 

Pasaulio Lietuvių studentų ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių studentų sąjungų 
darbus, ilgiau sustodamas 
t i e s s tuden tų a te i t in inkų 
veikla , p a ž y m ė d a m a s jos 
pagyvėjimą ir naujų naril} 
augimą keliais paskutiniais 
metais. 

Apie Lietuvių skautų sąjun-
jaunimo metais . Pasaulio gos įnašą jaunimui pranešė 

— Jūs esate vadovė šių metų 
didžiojo Vasario 16-tos minė
jimo Chicagoje. Kaip. vyksta 
paruošiamieji darbai ir ko gali 
tikėtis dalyviai? 

Lietuvių katal ikių organizaci 
jų sąjungos va ldyba ta proga 
metų pabaigoje surengė minė
j imą lietuvių visuomenei. 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 
N.Y. Invokaciją sukalbėjo zaci ios 
vysk. P. Bal takis , O P U Dr. A. 
Šlepetytė-Janačienė. PLKOS 
v-bos p i r m . , s u p a ž i n d i n o 
svečius su šių ypatingų metų 
minėjimu, iškilmėmis ir dar-

skautininkė G. Stankūnienė 
J i suminėjo stovyklas, suei
gas , suvažiavimus, kasmet 
ruošiamas Kaziuko muges bei 
kitus šios sėkmingos organi-

d a r b u s . Lietuvos 

Flossmoor. 111. Ji y ra baigusi 
Marijos aukšt. mokvklą, ta ip
gi ir lituanistinę mokyklą ir 
Marque t t e u n i v e r s i t e t ą , 
kuriame studijavo ka lbos 
terapiją. Ištekėjusi už adv . 
Jono Krupo, augina dvejetą 
sūnų (vienas jau s tuden tas ) ir 
dukterį. Margari ta ak tyvia i 
ve ik ia Ch icagos L i e t u v i ų 
Moterų klube ir buvo d a u g 
k a r t ų . . G i n t a r o " b a l i a u s 
ruošimo komiteto sekretore bei 
turėjo kitas pareigas klubo 
valdyboje. Margar i ta y ra 
Marijos ir inž. A n t a n o Rudžių 
duktė. 

x C h i c a g o s L i e t u v i ų 
M o t e r ų k l u b a s k a s m e t 
rengia Vasario 16-tosios minė
jimą. Šiais metais visą popie
tę klubas skiria savo ga rbės 
pirmininkei buvusiai Lietuvos 

Vyčių centro v-bos II vice- g e n konsulei Juzei Daužvar-
pirm. M. Lepera kalbėjo apie d ienei . Klubo valdyba nori 

padėkot i už j o s p u i k i ą š ios o rgan izac i jo s veiklą 
Amerikoje , p a į v a i r i n d a m a 
pranešimą savo sukurtu eilė-

B a l t i j o s j ū r o s . T a č i a u , 
p l a u k ė m e b e g a l i n i u o s e 
v a n d e n s plotuose link gražių
jų Karibų salų. P i rmiaus ia Šv. 
Tomo s a l a su mėlynbarzdžio 
apsamanojus iu bokštu, daugy
be prieplaukų su visokio 
dydžio laivel iais , na , ir viduj 
salos k rau tuvės su importuo-
tom prekėm ir čia parduo
damom b e muito. Laikas bėgo 
labai greit , ne s daiktai labai 
įvairūs i r viliojantys, reikėjo 
d a u g kuo p a s i d ž i a u g u s , 
sugebėti i r a t s i sakyt i . Reikėjo 
suramin t i save, kad neapsi-
pirkimui čia vykai , o pasi
džiaugti gamtos grožiu ir 

— Didžiausias renginys 
dabartinėje m a n o metinėje 
veikloje yra Vasar io 16-tos 
minėjimo paruošimas. Darbas 
y ra labai komplikuotas, susi
jęs su detalėmis, kurių kituose 
renginiuose nepasitaiko. Žino
ma , turint tokią puikią valdy
bą, tokius prityrusius žmones 
kaip dabar, visi darba i yra 

ba i s p lač iame pasaulyje ir jo raščiu apie Lietuvą su muzi-
reikšme bei šūkiu: „Dalyvavi- kos palyda, 
m a s , A u g i m a s ir Taika" . Iš t raukas iš jaunimui skir-
Pris iminė ir pabrėžė Lietuvos tos poezijos skaitė skautė L. 
ir išeivijos jaunimo įnašą J a n k a u s k a i t ė . J o s buvo 
mūsų t au t a i bei to jaunimo parinktos iš Maironio, 
auklėjimo svarbą. 

G. D a m u š y t ė . Lie tuvių 
Katalikų religinės šalpos 
i n f o r m a c i j o s d i r e k t o r ė . 

a m b a s a d o r y s t ę , l i e t u v i š k ą 
veiklą — visas p a s t a n g a s , 
meilę ir triūsą Lietuvos labui , 
o taipgi už idėjas ir ga i res 
pačiam klubui. Pagr ind ine 
kalbėtoja bus jos buv. padėjėja 
— vicekonsule Marija Krau-
chun ienė . M i n ė j i m a s b u s 
vasario 19 d., 11 va i . 30 min . 
ry to Oak Lawn H i l t o n o 
viešbutyje. 9333 S. Cicero Ave. 

>s 

dama gerus lietuvių kalbos įveikiami. Šįmetiniam minė-
mokytojus. Man didelę įtaką j imui yra pakviesti puikūs 
padarė jau žemesnėse klasėse 
liet. kalbą dėsčiusi Juoze 
Augustaitytė-Vaičiūnienė. J i 
labai daug vertingų taisyklių 
įskiepijo mano besiformuo
jančioje vaizduotėje. Svar
biausia: „Žinok apie ką kalbi 
ir nenutolk nuo temos". Tuo 
vadovaujuosi iki šios dienos. 
Gi kalbos puošmenos ir geras 
žodynas yra jau prancūzų 
klasikų nuopelnas. Gražus 
sakinys yra kaip muzika, jis 
nuskamba tiesiai į širdį. Todėl 

pr is i r inkt i saulės spindulių, n o r s nedaug turiu skaitymui 
k a d jų užtektų iki pavasar io . laiko, v ienok p i r m i a u s i a 

A n t r a s labai ga rsus vardas r e nkuosi autorius, ypač klasi-
kel iauninkų žodyne yra Baha- k u s i r i u o s mėgstu dėl kalbos 
mų salos. Man tiek Sv. Tomo, turtingumo ir puošnumo, o 
tiek šis s a lynas y ra labai 
panašūs : ir savo ištaigingu 
ž a l u m u , n a m ų i r s o d ų 

paskui jau žiūriu į knygos turi
nį. Kiekvienu atveju, kada 
reikia viešai kalbėti, temą 

ka lbė to j a i . s u o r g a n i z u o t a 
šven te i t i n k a m a m e n i n ė 
programa, tik svarbiausia , 
kad mūsoji visuomenė pajus
tų šios dienos milžinišką svar
bą ir gausiai dalyvautų . Tik 
prisiminkime prislėgtus mūsų 
brolius tėvynėje ir kenčian
čius baisiajame Sibire. Ten 
Lietuvos himną j iems rizikin
g a net paniūniuoti , o mes čia 
laisvi galime sutar t inai pilna 
krūt ine uždainuoti ir savo 
jausmus viešai išreikšti. Vasa
r io 16-toji yra visą švenčių 
šventė — ją tur ime nuošir
džiai ir sutart inai paminėt i . 

Juoz. Pr. 

A R L I E T U V I A I T U R Ė J O 
S A V O T A U T I N Į E P Ą ? 

Tulauskaitės ir J . Aisčio kūry
bos. Pabaigoje pedagogė ir 
PLKOS v-bos na rė V. Lušytė-
Penikienė perskaitė specialiai j m d i e n o s j ^ ^ e a ^ " bus: 

pranešė ap ie jaunimo padėtį pritaikintą maldą jaunimui. I r e n a y o n a į , e s ( Jonai ty tė) , 
Lietuvoje. Savo kalbą papildė Programą pravedė jaunimo j i u g ė [ ) a r g i e n ė i r Birutė 
s p e c i a l i a i p a g a m i n t o m i s auklėtoja G. Ivaškienė. Zalatorienė. Klubo na rės su 
iliustracijomis. New Yorko ir Antroje dalyje buvo parody- v i e S n i o m i s kviečiamos kuo 
apylinkių studentą ateitinin- t a vaizdajuostė: „Sibiro kali- K a u s į a u dalyvauti . 
kų pirm. A. Lukoševičius nių balsas" . Po to vyko jaukus ~ R e z e r v a c i j a s p i e t u m s 
n u š v i e t ė l ie tuvių j a u n i m o pabendravimas su New Yorko s k a m b i n t i I r e n a i Yonaitvtei 
veiklą išeivijoje. J is palietė lietuvių visuomene. (798-3,316) iki vasar io 12 d. 

su tvarkymu, grožiu bei pajū- i a D a į apgalvoju ir stengiuosi 
rio ba l tumu. Atrodė kaip d a l y k ą a p t a r t i b e k R a l i n i a 
danguj p laukiojantys debesė- trumpiau ir aiškiau, nenukryp-
fiai. Nerūpes t ingomis atosto- dama nuo pagrindinės idėjos, 
g ininko ak imis žiūrint, š i tas 
žemės kampe l i s yra t ikras ro
jus . 

— Chicagoj Jūs vadovau
jate visiems didesniems rengi
niams. Iš kur semiatės jėgų? 

— Kai renginys yra už 

— Esate Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkė, kaip 
vyksta darbas? 

— J a u pradėjau 

Taip, sako Marija Gimbu
tienė ir paaiškina: „Atrodo, 
lietuvių epas bus pamažu išny
k ę s d r a u g e su L i e t u v o s 
imperiškojo periodo pabaiga , 
gal apie 16-ąjį šimtmetį. Mes 
gal ime tik numanyt i , k a d jo 
būta, iš daugelio padavimų 

antrąją apie tvirtoves, prasmegusias 
pusę savo kadencijos bepirmi- pilis, lobius ir jų karališkuo-
ninkaujant Chicagos Liet. s ius šeimininkus, ir iŠ kai 
Tarybai. Tai yra įdomus ir kurių dainų, mininčių karalių 

Sėtuvių Katalikių organizacijų sąjungos valdybos surengtame Tarptautinių Jauni 
„n.jime, Brooklyne. New Yorke. I eil. iŠ k.: Gen. konsulas A. Simutis, VVSK. P. Balta 

pusmečio, atrodo toli, daug gerokai komplikuotas darbas, bei karvedžiu vardus ' 

Pasaulio 1. 
mo metų min' 
kis J Simutienė, PLKOS pirm. dr A ftlepetytė-Janacienė. M. Išpera ir M. Lusiene. II eil.: P. 
Aiuolienė Apreiškimo parapijos klebonas kun. J. Pakalniškis. A. LokoševiCius, G. Damušyte. 
L Jankauskaitė G. Ivaškienė, G. Stankūnienė ir V. Lušytė-Pemkiene. 

Nuntr. Mindaugo J a n n a c r 

Birutė Zalatorienė, ižd. Bronė 
Nebriezienė, koresp. sekr. 
J u d y Vaikutytė . finansų sekr. 
Juli ja Pupelienė. 

x El l i K a t a u s k i e n ė yra 
išr inkta Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus nauja pir
mininke p lanavimui naujuose 
muziejaus patalpose įrengti 
naują ir gerokai praplėstą 
Moterų g i ld i jos k a m b a r į . 
Gi ld i jos p i r m i n i n k e y ra 
Denise Vaikutienė. 

x B a l z e k o L i e t u v i ų k u l t ū 
r o s m u z i e j a u s Mote rų g i ld i 
j a suteiks 750 dol. stipendiją 
j auna i lietuvaitei balandžio 19 
d. metiniuose Pavasar io prieš
piečiuose. Dabar valdyba 
žvalgosi kandidatės , norin
čios siekti studijų bei karjeros 
m e n e p l a č i ą j a p r a s m e . 
P ra šymus priima ir infor
macijas teikia Carolė Balze-
kaitė, tel. (847-2441). Prašymai 
turi būti paduoti iki kovo 15 d. 

Geriausios ir 
blogiausios 

K a s m e t . vos n a u j i e m s 
me tams įžengus, amerikiečių 
spaudoje pasipila „geriau
siųjų" sąraša i apsirengime, 
išvaizdoje, labiausia i populia
rių, kur ia is visas pasaul is 
žavisi. Tač iau yra ir kita kate-
g o r i j a — b l o g i a u s i a i 
b e s i r e n g i a n č i ų j ų . Š t a i 
pasipylė nuot raukos — Mona-
co princesės Stefanijos, kaip 
vienos tokių pačioje sąrašo 
viršūnėje. Tuo tarpu jos sesuo 
Carol ine pateko į gražiausiai , 
e legantiškiausiai besirengian
čių damų būrį-

Mr. Blackvvell jau 26-tus 
metus sudaro sąrašą, nepaisan
čių jokio grožio apsirengime. 
Šis madų kūrėjas, ž inomas dėl 
savo tokio blogiausiai besi
rengiančių sąrašo ir sarkas
tiškų komentavimų, apibūdin
d a m a s princesės Stefanijos 
apsirengimą, pareiškė, kad: 
„Jos kara l i škas garderobas, 
t inkąs ir moterims ir vvrams. 
įgal ina naudot is patogumais 
bet kur". 

Stefanijos seserį Caroline jis 
priskyrė dešimčiai ..fantastiš
kai mad inga i ir originaliai 
besirengiančių" . 

. . D y n a s t y " a k t o r ė J o a n 
Collins jau trečius metus figū
ruoja jo ..blogųjų" sąraše. 
Taipgi dainininkė Madonna. 
aktorė Heather T h o m a s . TV 
art is tė Cybill Shepherd. Tina 
Turner Michele Lee. VV'hoopi 
Goldberg. Lisa Har tman ir 
Apollonia. 

Blackvvell. pras i lenkdamas 
su savo tradicija, pavadino 
Lauren Hutton (modeliuotoją 
ir aktorę). .Fabulous Vv'oman of 
the Year" ir pridėjo daugiau 
t ame elegantiškųjų sąraše: 
Jac lyn Smith . Meryl Streep. 
princesę IManą. Nancy Rea-
gan . Mary Tyler M nore. Pris-
cilla Presley. Kaišą Cn-rba 
čiov, J a n e \Yyman ir J a n e 
Sevmour. 

file:///Yyman
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
LĖŠOS LAISVĖS ATSTATYMUI n ACSIFIED GUIDE 

S*. Petersburg, Fla. 
ALTOS SUKAKTIS 

Altos St. Petersbugo skyrius 
veiklos dešimtmečio jubi
liejaus proga surengė koncer
tą sol. Eglės Rūkštelytės-Sund-
strom — sausio 22 d., Lietuvių 
klube. 

Oficialią dalį pradėjo Altos 
skyriaus valdybos pirminin
kas, inž. A. Šukys. Jis pažy
mėjo, kad šis koncertas yra 
tuom ypatingas, kad jis yra 
suruoštas paminėti Altos St. 
Petersburgo skyriaus veiklos 
dešimtmetį. Prieš dešimt metų, 
steigiant skyrių, dail. A. 
Rūkštelė buvo išrinktas valdy
bos pirmininku, todėl valdy
ba, jį pagerbdama, pakvietė jo 
dukrą solistę E. Rūkštelytę 
atlikti šį jubiliejinį rečitalį. 
Valdybos sekretorė O. Galvy-
dienė pristatė svečiams solis
tę, pažymėdama suglaustai jos 
pasisekimus rečitaliuose bei 
aktyvų jos dalyvavimą Lietu
vių Operoj Chicagoj. Koncerto 
programa buvo sudaryta iš 
keturiolikos dainų. Pirmoje 
dalyje buvo atlikti kūriniai iš 
romantizmo epochos — septy
nios dainos Liszto. Strausso, 
Brahmso, Gluecko ir Mozarto. 
Muzika ir jų melodingos 
dainos buvo ramios, nuotai
kingos. Antroj dalyje rečitalio 
solistė atliko lietuvių kompo
zitorių kūrinius, kaip Šim
kaus, Jakubėno, Banaičio ir 
Kavecko. Publikai prašant, 
solistė padainavo ariją iš 
operos Mingnon, ir iš Verdi 
Don Carlo. Klausytojai buvo 
sužavėti solistės giliu įsijau
timu į Elzbietos maldos ariją 
ir jos jausmų pavaizdavimu 
a r t i s t i š k a i s , s a n t ū r i a i s 
judesiais. Dalyviai atsidėkojo 
solistei plojimais, o Altos 
valdyba gėlėmis. Pirm. inž. A. 
Šukys padėkojo sol E. Rūkš-
telytei už gražų rečitalį, o 
publikai už gausų atsi
lankymą ir pakvietė prie gau
siai apkrautų pyragais stalų ir 
prie bufeto šaltų užkandžių, 
kuriuos paruošė Altos valdy
ba bei, narės, vadovaujant 
Zabukams. Po kavutės ir 
užkandžių dalyviai links
minosi prie gero okestro iki 
vėlyvos nakties. Taip Altos 
St. Petersburgo skyrius atš
ventė savo veiklos dešimtmetį 
iškilmingu koncertu, be ištęs
tų sveikinimų ir be nuobo
džių kalbų. 

L Visk. 

A. RUKO „BUBULIS 
IR DUNDULIS" 

Po savo sausio 25 d. sėkmin
goj gastrolių Chicagoje liet. 
teatras „Žibintas" „Bubulio ir 
Dundulio" pastatymą dar 
kartą, sausio 31 d., pakartojo 
St. Petersburgo lietuviams. 

Prieš metus čia buvo suvai
dinta to veikalo premjera. Ir šį 
kartą klubo salė priėjo dar 
pilna žmonių. „Žibintas" savo 
sceniniais pastatymais yra 
gerai užsirekomendavęs, tad ir 
jų rengiamuose dramos vaka
ruose niekada netrūksta žiū
rovų. 

Šį sykį vaidintojų sudėtis 
truputį pasikeitusi. Vietoj 
susirgusio St. Vaškio Bubulio 
vaidmenį, greitomis pasiruo
šęs, turėjo vaidinti pats reži
sierius Alg. Ulbinas. Nuo 
peršalimo sunkiai gerkle susir
gusiam teko vaidinti ir Vyt. 
Lašinskui. \ vaidinimą buvo 
įvesta dailių ir tautinių šokių 
montažas, kurį atliko vietos 
dainos ir tautinių šokių viene
tai. 

Dail. VI. Vaitiekūno scenoj 
pavaizduotame ramiame ir 
spalvingame Lietuvos kaimo 
kampelyje buvo dvi ūkininkų 
sodybos, po seklyčių langais 
žydėjo bijūnai ir ten toliau 
kieme stovėjo nematomi 
aviliai ir dūzgė bitės. Gražus ir 
ramus Lietuvos kaimo kampe
lis, kurio ramybę pradeda 
sudrumsti prasidėjęs dviejų 
šeimų konfliktas, geriau 
sakant — nesusipratimai. 
Scenoje tuos nesusipratimus 
aiškinasi dviejų kiemų galvos, 
du pagrindiniai veikėjai — 
Bubulis (Alg. Ulbinas) ir 
Dundulis (VI. Račkauskas). 
Buvusių gerų kaimynų santy
kius pabloginti padeda dar 
kitos situacijos ir kitų savi 
išrokavimai. Bet į veiksmą 
įvedami du jauni žmonės iš 
abiejų kaimyninių kiemų, t.y. 
Bubulio duktė Radasta (K. 
Grabnickaitė) ir Dundulio 
sūnus Dobilas (Vyt. Lašins-
kas), kurių įsimylėjimas pade
da kaimynams išsiaiškinti 
visus nesusipratimus ir juos 
sutaikyti. Ta santaika baigia
si jaunųjų vedybomis. Tų 
susiporavimų čia buvo ir 
daugiau: Bubulio šeimininkė 
Rožė (S. Vaškienė) pasižada 
tekėti už seno raudonšvarkio 
viengungio Šaltekšnio (St. 
Juozapavičius) ir sau vyrą 
pagaliau suranda našlė Augu
lė (E. Krasauskienė). Ji gauna 
dar neblogą, bet jau senstelė
jusį viengungį Girdžių (M. 
Krasauskas). 

Scenoje juos visus supiršo 
piršlys Tarulis (Br. Ginčiaus-
kas), kuris scenoje jautėsi 
labai laisvai ir gerai išnau
dojo kiekvieną komišką situa
ciją. Visi aktoriai savo roles 
atliko su dideliu sceniniu 
įsijautimu. Susiginči jusius 
kaimynus gerai pavaizdavo 
Alg. Ulbinas ir VI. Račkaus
kas. Jaunų žmonių įsimylė
jimą ir jieškojimą išeities 
susikomplikavusiai padėčiai 
vaidmenis gerai atliko su 
gražiu lietuvišku ištarimu K. 
Grabnickaitė ir kiek su 
..užsienietišku" akcentu Vyt. 
Lašinskas. Gerą ir paklusnia 

Kalbėdamas į Lietuvą nau 
jųjų metų proga, Lietuvos 
diplomatijos šefas dr. S.A. 
H a č kis pradžioje kalbos pabrė
žė, kad „Vakarų pasaulyje 
gyveną lietuviai siekia, kad 
pasaulis žinotų mūsų tautos 
padėtį ir jos laisvės trokš-
kimą". 

Tautos laisvės troškimą 
turėtų suprasti kiekvienas 
laisvas žmogus. Bet iš pasau
linių įvykių matome, kad gar
siai rėkiantis laisvės nuslo
pinimo balsas su klasta ir 
apgaule plačiau yra skleidžia
mas, negu mūsų mažos tautos 
šauksmas „Laisvės Lietuvai". 
Pasitenkinimas savais marš
kiniais ant savo kūno kartais 
uždengia laisvo žmogaus akis, 
ir jis nebemato šalia stovinčio 

lietuvę kaimo moterį gerai 
suvaidino S. Vaškienė. Savo 
scenine, gerai skambančia 
kalba visus juokino E. Kra
sauskienė. Ilgus sentimen
talius monologus su kaimie
tiška išmintimi ir galvosena 
atpasakojo M. Krasauskas, su 
artistiniu įgudimu, vis įsikiš
damas sutaikyt kiekvieną 
susidariusią kritišką situa
ciją. St. Juzapavičiui viskas 
turėjo išeiti „nei šiaip, nei 
taip", o išėjo labai gerai. 

Šiam pastatymui klubo 
scenos neužteko. Teko sceną 
didinti nemažu priestatu, kurį 
suprojektavo ir atliko nagin
gas Alb. Karnius. Šviesomis 
rūpinosi Z. Radvila, grimu — 
S. Velbasis. Už užuolaidų 
vaidinimą įtemptai sekė sufle-
rės — L. (iintiauskienė ir A. 
Mušiūnienė. Bet iš jų „Žibin
to" artistai daug pagalbos 
nereikalavo, nes visi gerai 
mokėjo savo roles. Dainos 
buvo vykusiai įpintos į 
vaidinimą. Jas paruošė muz. 
A. Mateika. Akordeonu paly
dėjo Ant. Kovera. Tautiniais 
šokiais rūpinosi M. Sandar-
gienė. 

Veikalą režisavo neseniai 
režisieriaus darbo ėmęsis Alg. 
Ulbinas. Naujasis „Žibinto" 
režisierius yra kanadietis, 
prieš septynerius metus pasi
daręs St. Petersburgo gyvento
ju. Jis yra buvęs Kanadoje 
Hamiltono liet. teatro „Auku
ro" vienas pirmųjų aktorių ir 
ten sukūręs atmintinų vaidme
nų. Jis čia dar rež. D. Mackia-
lienės laikais, su „Žibintu" 
1983 m. dalyvaudamas Chica
goje, šeštame liet. teatrų 
festivalyje, buvo atžymėtas 
geriausiu aktoriaus žymeniu. 
Tai nepaprasto scenos talento 
žmogus, kuriam tik amžius 
anais laikais dar neleido dirb
ti profesiniame valstybės 
teatre. 

Kazys Mileris 

Pranešame, kad ii spaudos išėjo nauja Algimanto Kezio fotografijų 
knyga LITHUANIA - THROUGH THE WALL. Knyga didelio formato. 
105 puslapių tu nuotraukomis apie Lietuvą, kurias Kezys padarė, 
lankydamasis Lietuvoje 1983 metų rudeni. Tai dešimties dienų tru
kusios viešnagės Lietuvoje fotografinis dienoraštis su paties fotografo 
anglų kalba parašytais komentarais apie lankytas vietas — Vilnių. 
Kauna. Trakus. Anykščius. Rumšiškes. įžanga knygai parašė Kazys Al
menas, išleido Loyoia University Press Čikagoje, gaunama ..Drauge" ir 
pas platintojus. 

Kaina: $15.95 

BRONIUS JUODELIS 

nunuoginto artimo. 
Tautos laisvės troškimas 

Vakaruose gyvenantiems lietu
viams gali būti suprantamas 
tik nuolatiniu ryšiu su tauta, 
su jos kalba su jos kultūra, su 
visuotine lietuvybe, kurios 
išlaikymu išeivijoje rūpinasi 
Lietuvių Bendruomenė. Mūsų 
tautos laisvės troškimas 
įpareigoja kiekvieną bend-
ruomenininką plėsti tautinį 
sąmoningumą išeivijoje, 
išlaikyti tautinį sąmonin
gumą svetur ir tėvynėje, 
perduoti tautinį sąmonin
gumą jaunajai kartai. Mes 
kartu su tauta turime reikalau
ti jai priklausančios laisvės. 

Kai iš Vilniaus grįžtant į 
Vakarų pasaulį lėktuvas nusi
leidžia Suomijoje kai suomių 
vadovė parodo laisve ir gero
ve alsuojantį Helsinkį, širdis 
nori plyšti iš skausmo. Juk ir 
Vilniuje ir Kaune šiandien 
galėtų būti toks pat gyveni
mas, kaip Suomijoje. Juk prieš 
45 metus Kaune, Rygoje, Tali
ne ir Helsinkyje gyvenimas 
buvo labai panašus. Žmogaus 
laisvė, tautinės dvasios lobiai, 
ekoniminė gerovė tada lygia
grečiais žingsniais ėjo pirmyn. 
Kas sustabdė laikrodį Vil
niuje, Kaune, Rygoje ir Taline 
per tuos 45 metus, kad šian
dien Helsinkis ir Vilnius yra 
kaip diena,ir naktis? Paga
liau, kodėl tokia žmogaus lais
vė ir gerovė kaip Helsinkyje 
šiandien negali būti ir pačioje 
Maskvoje? Kodėl milijonams 
žmonių reikia gyventi nužmo
gintą gyvenimą? 

Tik mūsų lietuvybės išlaiky
mu išeivijoje ir tampresniu 
ryšiu su tauta tie sustoję lais
vės laikrodžiai Vilniuje ir 
Kaune gali pradėti vėl tiksėti. 
Ir su mūsų Bendruomenės 
tautinės gyvybės išlaikymo 
pastangomis gali vėl suskam
bėti laisvės varpas tėvynėje. 

Lietuvybės išlaikymas išei
vijoje vyksta religijos, švie
timo, kultūros, socialinių ir 
visuomeninių darbų vykdymo 
grandinėje. Juos vykdo Lietu-

niiiuimiiiiittiimittiiiiiiiimifitiiitiiitiii 
Vinco Krėvės vardo premiją 

laimėjusi poezijos knyga 
K a z i o B r a d ū n o 

„PRIERAŠAI" 
Tai poetiniai žmogaus su Dievu 
pokalbiai šventojo Rašto ir po
grindinės Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos temomis. 

Išleido „Ateities Literatūros 
Fondas". Knyga gaunama ir 
„Drauge", kaina $6.00, su per
siuntimu — $7.00 
luiiHiiiiiiiiiiiiimiHnnfnMiiiininitmriTi 

vių Bendruomenė. Tų darbų 
vykdymui reikalingos nuolati
nės lėšos. Tos lėšos, kaip ir 
visi Bendruomenės darbai, 
eina laisvės atstatymui. Tas 
lėšas mes stengiamės sutelkti 
Vasario 16 šventės proga, nes 
jos idėja yra visų Bendruo
menės darbų pagrindas. Turi
me žinoti, kad lėšų stoka 
šiame gerovės krašte negali 
sustabdyti mūsų Bendruo
menės darbų ir įsipareigo
jimų, kurie yra būtini Lietu
vos laisvės atstatymui. 

Vasario 16 šventės proga mes 
aukokime ir rinkime aukas, 
kad daugiau sutelktume lėšų 
mūsų Bendruomenės dar
bams, mūsų krašto laisvės 
atstatymui. 

i«re — 20% — S0<7c puriau mokėsi! 
• i. apdraudą nuo ugnies Ir šutomo-
i-iiio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 V2 West 95th Street 

J Tel..— G A 4-8654 

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba sekmadieniais nuo 
7:30 iki 8:30 vai. ryto. Banga WCEW 
stoties 1450 A.M. Transliuojame iš 
nuosavos studijos Marquette Pk.. 
vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. - 778-1543 

A L G I R D O G U S T A I Č I O 

KELIONĖS NEŽINOMUOSE 
K R A Š T U O S E 

Nuotaikingai aprašyti atsiminimai 

iš kelionių po: 

MEKSIKĄ 
MALAZUA 
SINGAPORĄ 
JAPONIJĄ 
H0NG KONGĄ 
KINIJĄ 
THAI 

Autorius su dail. J. 

Pautieni'.jmi Meksikoje 1963 m 

ADOPTION WANTED 
Happily married, Catholic couple. is 

interested in adopting an infant. Your 
child will be raised in a loving, happy 
& secure home. We will pay all 
medical & legal expenses. All informa-
tion will be kept confidential. Call our 
Attomey at 957-2045. 

<Bi»»MuiiniiiiwiiMwtH—mtmmiin 
ADVOKATŲ CftAUGUA 

V. B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzfe Avenue 
Chicago, H, 60629. TeL 7784000 

' Darbo valandos: 
Nuo 9-v. ryto iki 5 v. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

MiiMMiMiamiWMiinuMiiinuiim 
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j* T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
TeL 585-M24 po 5 vaL vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

M I 8 C E L L A N E O U 8 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

•ooooooooooooooooooooooooot 

MASTTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeJ. 636-2960 
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I WAGNER and SONS į 
« TYPEWRrrat5 AND ? 
; ADDING MACHINES 
* Nuomoja, Parduoda, Taiso 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

i Porcto* * D*rtn • Flonr * w.H : il» 
• Al«mt«>«n. SMitf * Triir . Kitrhra * (U.S . 
» M—oiiry . • Hfr ROOIM 
» A44itioma • Inavrttac* Rrp«ir« 

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

Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St. Chicago. IL 60629 USA 
Kama $10.75 su persiuntimu Illinois gyventojai dar prideda .72 valstijos mokesčio 

R E A L E S T A T E 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

Century 21 R.M. POST 
ORLAND PARK 

LINAS GYLYS 
REALT0R-ASSOCIATE 

Atstovauja Pietų Vakarų rajo
nams Iiemont, Orland Park, 
Palos ir kitur. Skambinkite 

460-5100 arba 
460-3273 

NORINT PARDUOTI AB 
PIRKTI, 

apdrausti ar išnuomoti savo nuosa
vybes, prašau kreiptis | mos. mes pa-
t.»rnaujam Čikagoj ir priemiesčiuose. 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo ištaiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

Viri 50 metų patikimas jums 
patarnavimas 

5610 S. Pulaski Rd-, Chicago 

PHONE — 581-4111 
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j1 M. A. Š I M K U S 
• rNCOME TAX SERVICE 
; NOTARY PUBLIC 
į 1259 S. Maplewood 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Piliety be-, prašy
mai ir kitokie blankai. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOftOOO 

— 
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PARDUODAMAS NAMAS 
Savininkas parduoda mūrinį namą, 

3 mieg.. rūsys per visą namai ypa
tingai švariai išlaikytas, prie 72 ir 
Homan. Skambinkit 778-3027. 

PARDAVĖM AS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 7761486 

INCOME TAX 
S E R V I C E 
Turintis ilgų-metu 

patyrimą 
Pranas G. Meile, CPA 

2649 West 63 Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel.: Raštinė — 776-5163 
Namų — 636-5347 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71stSt, Chicago, III. 60629 

Te!. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, &S* Registruoti* vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki JO vaL vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:3o vai. vakaro. 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MftGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ių reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirinktus 
reikmenis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmad. ir ketvir-
tad. vakarais iki 9 valandos. 

3314 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

9.6% nuošimčiai ir žemi 
įmokėjimai tiems, kurie pirmą 
kartą perka namą. Pasinau
dokite proga ir pirkite dabar. 
Skubiai! 

'Atdari apžiūrėjimui sekmadienį, 
vasario 9 d. nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

No. 486 — Archer ir Narragan-
sett 3 mieg. mūrinis namas, 25 m.. 
nauja prausykla, giedri virtuvė su 
spintelėmis, 2 maš. garaž. su autom, 
durų atidarymu, daug kitų priedų, arti 
St. Daniels parapijos. Skambinkit 
dabar. 

* 5722 W. 64th St. Naujas trijų 
miegamųjų mūrinis namas, moderni 
virtuvė su ąžuolo medžio spintelėmis. 
1 3/4 vonios, rūsys per visą namą. 
specialiai žemas nuošimčių mokestis, 
ir daugybė kitų gėrybių. Prašom 
paskubėti. 

* 3818 W. 60th St. 6 kamb. namas, 
3 gražus mieg., nauja virtuvė, moder
nios prausyklos, didelis kiemas. Geras 
pirkinys, žema kaina tik $49.900. Sku
bėkite — skambinkite dabar. 

* 5057 S. Knox naujas 3 butų 
namas, 3 mieg.. 1 172 prausyklos pri-
mam ir antram aukšte. 4 kamb. 
..garden apt" padidint pelną, atskiras 
šildymas. 1 blokas nuo Archer gatvės 
ir kitu gėrybių. Prašom paskubėti. 

* 3407 W. 65th PI.. 3 mieg. 
mūrinis namas. 26 m.. įrengtas rūsys. 

' 3/ 4 prausyklos, 2 maš. garažas. 
Idealus didelei šeimai. Arti mokyklos 
ir krautuvės, {mokėjimas tik $3.-
000.00. Skambinkite dabar. 

No. 364 — Naujas mūr. namas. 
Tiktai S43.900. 3 micK-, rūsys p*r visą 
nam-Į. su ,,aluminum trim", kilimais, 
dideli-.: kiemu. Jmokėjimns tik S2.-
000.00. Skambinkit dabar. 

No. 453 — Brighton Parke. 2 
butų namas. 5 Kamb. pirmam aukšte 
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb. 
antram aukšte. Rūsys per visą namą. 
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir 
St. Louis. Skubėkite — skambinkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTO 
Savo namą galite parduoti, tik pa 

skambinkite telefonu. MOsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mas 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo {vertinimui skambin
kite skubiai — dabar. 

O BRIEN FAMILY RFAJLTT 
TeL — 484 7100 

„i. 
WECIK REAITORS* 

. ./J22S . PttftM 

RIMAS L. STANKUS 
REALTOR-ASSOCIATE 

284-1900 
Norintieji pirkti ar parduoti 

namus per šią įstaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bės įkainavimas nemokamai. 

R6*V1rX 

&Ss» 
^^paui ius jasinevicius 

FREMONT, WISCONSIN 
Parduodamas ištisus metus gy

venamas namas ant ežero kranto, 2 
prausyklos, apstatytas baldais, 
laiveliais žvejybai ir kiti patogumai. 
Skamb. tel. 312-254-5327. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

5 gražūs kambariai suau
gusių šeimai. Rami vieta 
Bridgeporte. 

523-8262 

Išnuomuojamas butas, penkių kam
barių, antrame aukšte, su baldais. 
Duodama šiluma ir vanduo 6653 So. 
Talman Ave. Chicago. 111. 60629. Tei
rautis tel. 476-5181. 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
Bridgeporto apylinkėje, pageidaujami 
pensininkai. Naujai dekoruotas. Nuo
ma 250 dol. į mėn. ir 1 mėn. užstatas. 
Skambint tarp 9-5 vai. vak tel. 927-
1308. 

M i e g a m a s k a m b a r y s 
nuomuojamas Marquette 
Parke. Susidomėję skam
binkit 776-4513. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas, 3 
miegamieji. Reikalaujamas užstatas. 
Nuomotojas pats apmoka elektrą, 
šilumą ir vandenį. 47th ir Morart 
apylinkėje Chicagoje Skambinkit tel.: 
925-8157. 

Marquette Parke iešnuom. 4 kamb. 
hutas su šiluma, suaugusiems. 
Skamb. po 7:30 vai. vak. pirmadieni — 
penktadienį ir visą dieną Šeštadienį ir 
sekmadienį Tel. 931-4066. 



KLAIPĖDOS NACIŲ TEISMAS 
IR JO PASEKMĖS 

1935 m. kovo 26 d. Lietuvos 
kariuomenės teismas paskei 
bė Klaipėdos krašto nacių 
bylos sprendimą. Taigi 1985 
m. suėjo 50 metų nuo to 
s p r e n d i m o p a s k e l b i m o . 
Manau, kad verta nors trum
pai tuos nelaimingus lietuvių 
tautos praeities įvykius pami
nėti. 

Jau nuo 1928 m. Klaipėdoje 
pradėjo veikti slaptas Vokie
t i jos n a c i o n a l - soc ia l i s tų 
N S D A P (hitlerininkų) parti
jos skyrius. Ypač jų veikla 
sustiprėjo, kai 1933 m. sausio 
30 d. Hitleris perėmė Vokie
tijos v idžią. Slapti tos parti
jos skyriai buvo įsteigti Kin
tuose ir Šilutėje. Klaipėdos kr. 
naciai viešumon išėjo dviejų 
partijų- sąrašais į 1933 m. 
gegužės 22 d. Krašto seimelio 
rinkimus. Jos savo tarpe 
lenktyniavo. Vienai partijai 
pasivadinusiai „Christliche-
Socialistische Arbeitsgemein-
schaft", sutrumpintai CSA, 
vadovavo liuteronų kunigas 
Freiherr (baronas) von Sass , 
jo padėjėjas — Ropp. Ši parti
ja Vokietijos naciams pasi
rodė n e p i l n a i n a c i š k a ir 
Hitlerio padėjėjo Rudolf Hess 
(1945 m. Nuembergo teismas 
jį nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos. J i s sėdi Spandau kalė
j ime Berline. Jau yra 91 m. 
a m ž i a u s ) į s a k y m u buvo 
paskirtas veterinarijos gydy
tojas dr. Neumann. Savo 
vadovaujamą nacių partiją jis 
p a v a d i n o , ,Soc ia l i s t i s che 
Voksgemeinschaft", sutrum
pintai SOVOG, jo padėjėjas 
W. Bertuleit, puikiai kalbąs 
l i e t u v i š k a i (k la ipėd i šk ių 
tarme), k i lęs iš Kalotės kaimo, 
Klaipėdos apskr., stmabaus 
ūkininko sūnus. Jo tėvai 
vokiškai nemokėjo. 

Tos abi partijos, gausiai 
remiamos Vokietijos pinigais, 
savo nac inę veiklą išplėtė 
v isame Klaipėdos krašte. 1934 
m. vasario mėn. Lietuvos val
džios organai pradėjo tų abie
jų partijų veiklą aiškinti. Pas 
daugeli tų partijų narių buvo 
padarytos kratos. Pas 805 
narius buvo surasta 1104 įvai
rūs šaunamieji ginklai (pvz. 
pas Klaipėdos apskr. SOVOG 
vadą dvarininką Radema-
cherį, vok. ats. karininką, 
buvo rasta 18 įvairių šauna
mų ginklų. Nieko nuostabaus, 
kaip atsargos karininkas 
mėgo įvairių ginklų kolek
cijas. Jei pas jį būtų buvę 
rasta 18 kariškų šautuvų ir 
keli tūkstančiai šovinių, tai 
jau kitas reikalas. Taip pat 
buvo rasta daugybė nele
galios tų partijų ir N S D A P 
propagandinės literatūros. 

Abiejų partijų kaltę įrodo
moji medžiaga apėmė 30 
didžiulių dėžių. Tardymas 
truko kel i s mėnesius. Kaltina
mais iais buvo patraukta 126 
tų partijų nariai. Bylą kariuo
menės te i smas pradėjo nagri
nėti 1934 m. gruodžio 14 d., o 
sprendimas buvo paskelbtas 
1935 m. kovo 25 d. 35 kaltina
mieji buvo išteisinti, likusieji 
91 buvo nubausti įvairiomis 
bausmėmis. Iš jų 4 policininko 
Jesučio žudikai buvo nubausti 
mirties bausme. Jesutis taip 
pat buvo nacių partijos narys, 
bet per tardymą per daug 
išplepėjo ir, kad daugiau neiš
siplepėtų, kitų nacių buvo 
nužudytas. Respublikos prezi
dentas mirties bausmes pakei
tė kalėjimu. 

Bylos parengimas ir nagri
nėjimas buvo lydimas aršiau
sių Vokietijos spaudos ir 
radijo kiršinimų ir kaltinimų 
kompanijos Lietuvai. Matyt, 
išdidus Hitleris įsižeidė, kad 
buvo teisiami ne vien pavie
niai naciai , bet ir visa Klaipė
dos kr. nacių partija. 

Vokietija prieš Lietuvą grie
bėsi net ekonominių represijų. 
1934 m. gale nutraukė preky
bos sutartį. Buvo pakelti mui
tai ir beveik visiškai uždary
t a s ž e m ė s ūkio g a m i n i ų 
įvežimas — importas ir net 
tranzitas per Vokietiją į kitas 
valstybes buvo trukdomas 

A. P L E S K Y S 

(Liet. Encikl. XX. t., 253 ir 254 
psl.). 

Kiek tų per kratas rastų 
1104 šaunamųjų ginklų tarpe 
buvo rasta kariškų šautuvų, 
lengvųjų ir sunkiųjų kolkos-
v a i d ž i ų , m i n o s v a i d ž i ų , 
granatų, kitų sunkesnių gink
lų ir kokie kiekiai amunicijos, 
nieko nesakoma. Išeina, kad 
tokių ginklų nebuvo rasta, — 
vien tik sportiniai — medžiok
liniai šautuvai ir kišeniniai 
pistoletai. Medžioklinį šau
tuvą ir pistoletą galėjai rasti 
pas kiekvieną stambesnį ūki
ninką, o pas dvarininką net 
kelis. Su tokiais sportiniais 
ginklais sukilimo laimėjimas 
neįmanomas. Jie tinka tik 
žvirbliams, kurapkoms, zui
kiams šaudyti ir nuo vagių 
apsiginti. Be to, sukilimo 
rengimui Klaipėdos kr. naciai 
turėjo gauti Hitlerio pritarimą 
ir paramą. 1933 m. siaučiant 
pasaulinei ekoniminei krizei, 
Vokietija tiek ekonomiškai, 
tiek kariškai buvo labai silp
na. Pirma Hitleriui reikėjo 
pertvarkyti Vokietijos ūkį ir 
atkurti karines pajėgas, stip
resnes ir pranašesnes už jos 
kaimynines valstybes. Savo 
valdymo pradžioje, Hitleris 
nevykdė jokių avantiūrinių 
žygių prijungimui vadinamų 
vokiškų žemių. Todėl ir į 
Klaipėdos kr. prijungimo prie 
Vokdetjos avantiūrą bijojo įsi
velti, nes silpna Vokietija 
galėjo iššaukti Vakarų alian-
tų pasipriešinimą. To Hitleris 
vengė. Tad Klaipėdos kr. 
naciai j-.kio sukilimo nerengė 
ir negalėjo rengti. Vienas 
Lietuvos kariuomenės bata
lionas per vieną dieną juos 
būtų išvaikęs ir tik būtų buvu
sios nereikalingos aukos. 

Tos dvi nacių partijos, — 
sasininkai CSA ir neuma-
nininkai SOVOG — legaliai 
ėjo į Klaipėdos kr. seimelio 
rinkimus, norėdamos gauti 
seimelio atstovų daugumą ir 
sudaryti i š savo partijos narių 
krašto direktoriją ir palaukti, 
kol sustiprėjęs Hitleris parei
kalaus iš Lietuvos Klaipėdos 
kr. taikiu būdu perleisti Vokie
tijai. Ir tas buvo įvykdyta 1939 
m. kovo 22 d. 

Pažiūrėkime, kaip atrodė 
Lietuvos eksportas prieš prasi
dedant pasau l ine i ūkinei 
krizei. 

1930 m. į Vokietiją buvo 
eksportuota už 200 mil. litų 
— 60% viso Lietuvos eksporto, į 
Angliją — už 65 milijonus litų 
— 19.5% viso eksporto, į kitas 
valstybes — už 69 milijonus 
litų. Iš viso tais metais Lietu
vos eksportas siekė 334 milijo
nus litų. 

1933 m e t a i s Hit leriui 
perėmus Vokietijos valdžią, 
buvo paleistas šūkis: „Kan-
nonen oder Butter"? (patran
kų ar sviesto?). Maisto įveži
mas į Vokietiją bendrai buvo 
gerokai sumažintas, o padi
dintas strateginių medžiagų, 
reikalingų apsiginklavimui. 
1933 m. Lietuvos eksportas į 
Vokietiją besiekė vos 52.5 mil. 
litų — 328%; į Angliją — 71.5 
mil. litų — 44.7%č į kitas 
valstybes — 36 mil. litų, iš 
viso tik už 160 mil. litų. 

Kaip matome, Lietuva buvo 
smarkiai paliesta ekonominės 
krizės, ypač Suvalkijos — 
Sūduvos ūkininkai, kurie, 
gerindami ir modernindami 
savo ūkius, gerais laikais buvo 
gerokai prasiskolinę. Ta ūkinė 
krizė dar žiauriau juos palietė, 
kai 1934 m. pabaigoje ryšium 
su Klaipėdos kr. nacių byla 
Vokietija nutraukė su Lietuva 
prekybos sutartį, visai iš 
Lietuvos sustabdė importą, 
pakėlė muitus ir darė truk
d y m u s Lie tuvos gaminių 
pervežimui per Vokietiją į 
kitas valstybes. 1935 m. į 
Vokietiją buvo išvežta tik už 
5.4 mil. litų ir tai daugiausia 
miško medžiaga, neišdirbti 
kailiai ir panašiai, ir sudarė 

tik 3.6% viso Lietuvos išveži
mo. Į Angliją išvežtą už 69:5 
mil. litų — 45.6%, į kitas 
valstybes — už 77.4 mil. litų, iš 
viso už 152,3 mil. litų. (Lietu
vos žemės ūkis ir statistika). 

kitoks išvežimo sumažėji
mas žiauriai palietė visos 
Lietuvos ūkį, bet labiausiai 
Suvalkijos ūkininkus, kurie, 
gyvendami prie pat Vokietijos 
sienos, anksčiau visus savo 
žemės ūkio gaminius laisvai 
išveždavo į Vokietiją. Šitoks 
beveik aklinai sienos uždary 
mas į Vokietiją, Suvalkijos 
ūkininkams buvo smūgis kaip 
kirvapente į galvą. Jie nebe
pajėgė mokėti savo skolų, 
palūkanų (procentų), bet ir 
mokesčių. Prasidėjo prievarti
niai ūkių pardavimai iš varžy
tynių. „Jau 1934 m. rudenį 
ūkininkai rašė prašymus 
vyriausybei, kad sumažintų 
mokesčius, atidėtų skolų 
mokėjimą, sustabdytų varžy
tynes" (L.E. XXIX t. 241 psD. 
Kai į prašymus nebuvo reikia
mai atsižvelgta, prasidėjo 
ūkininkų streikai, vietomis 
virtę riaušėmis. Susidūri
muose su policija, 4 ūkininkai 
policijos buvo užmušti, o penk 
tas sužeistas mirė kalėjime. 
Karo lauko teismo sprendimu. 
pagal Liet. Encikl., 5 buvo 
sušaudyti. 

Tarnautojams buvo suma
žintos algos, ir kiekvienas tar
nautojas buvo įpareigotas 
pirkti po žąsį. Lietuvos gyven
tojų, ypač ūkininkų nepasi
tenkinimas vis didėjo. Kai kur 
ir kitose Lietuvos vietose 
pradėjo rodytis streiko reiš
kiniai. Vyriausybė tų įvykių 
buvo* paveikta, Ilgiau žaisti 
ugnimi darėsi pavojinga. 
Kitos Europos valstybės 
mažutei Lietuvai kovoje prieš 
didvalstybę nacių Vokietiją 
nepadėjo. Importo iš Lietuvos 
nepadidino, nes nematė sau 
naudos. Ją paliko vieną jos 
pačios likimui kovoje prieš 
didelę nacių Vokietiją. 

Vienintelė išeitis beliko tik 
vėl atstatyti gerus santykius 
su hitlerine Vokietija. Santy
kių pagerinimui ir sunormali-
nimui Vokietija Lietuvos 
vyriausybei padiktavo įvyk
dyti tik du reikalavimu: pir
mas, amnestuoti ir paleisti iš 
kalėjimo visus nuteistus ir 
ka l inamus Klaipėdos kr. 
nacius, antra, visame Klaipė
dos kr. panaikinti karo stovį. 

Tie reikalavimai buvo įvyk
dyti 1937 m. rugsėjo 8 d. Kai 
kas iš mūsiškių Klaipėdos kr. 
naciams iškeltą bylą su pasi
didžiavimu vadina mažuoju 
Nuernbergu arba įžanga į 
didįjį Nuembergą. Didysis 
nacių teismas ir jų nuteisimas 

įvyko 10 metų vėiiau. — 1945 
m. Nuemberge. 

Kaip jau anksčiau minėta, 
Klaiptios nacių byla iššaukė 
nacinės Vokietijos kerštą, 
kuris žiauriai sukrėtė visą 
Lietuvos ūkį ir pareikalavo 
aukų net 10 žmonių gyvybių. 
Ir vis dėl to įvykdžius Hitlerio 
reikalavimus, Klaipėdos kr. 
naciai „Mažojo Nuembergo" 
bylą visiškai laimėjo. Paleis
tieji iŠ kalėjimo nacia i 
Klaipėdos vokiečių buvo laiko
mi kaip didžiausi herojai, 
nukentėję ir pasižymėję kovo
je už nacionalistines Hitlerio 
idėja.-. Tuojau buvo atšauktas 
karo komendantas pulk. R. 
Liormonas, nes ilgiau pasilik
ti nebegalėjo. Jis kartais vieną 
kiią išsišokėlį nacį pačiupinė
davo. Jo vieton buvo atsiųs
tas p alk. Aidrašiūnas. Karo 
komendanto pareigų jis nebė
jo, o buvo greit besikeičiančių 
įvykių tik stebėtojas. 

N a c i a i su L i e t u v o s 
suverenitetu mažai besiskaitė. 
Kiekviename valsčiuje įkūrė 
partijos skyrius. Suorgani
zavo SS dalinius, bet juos 
pavadino Ordnungsdienst 
(tvarkos tarnyba). Jų unifor
mos taip pat buvo juodos spal
vos kaip ir SS dalinių, tik 
švarkai skirtingo sukirpimo, 
daugiau panašūs j sportinius 
marškinius, o kepurės pana
šios į vokiečių kariuomenės 
alpinistų šaulių. Prasidėjo 
vienoks ar kitoks lietuvių 
persekiojimas. Išvengimui 
nemalonumų ir jausdami neto
limos ateities krašto prijun
gimą prie Vokietijos, net lietu 
viai rašėsi i nacių partijos 

narius. Klaipėdos mieste buvo 
atsitikimų, kad lietuvių vaikai 
einą į lietuviškas pradžios 
mokyklas buvo užpuldinėjami 
ir apstumdomi paauglių vokie
tukų. 

Vakarais prasidėjo vokiečių 
jaunimo ir suaugusiųjų be 
amžiaus skirtumo rikuotės ir 
nacių karinių dainų pamokos. 
Instruktoriais buvo jau iš 
anksto Rytprūsiuose paruošti 
klaipėdiškiai ar tiesiog iš Til
žės atsiųsti. Iš pradžių, kol dar 
nebuvo tinkamai apmokyti, 
gatvėmis nežygiuodavo. Bet 
apie lapkričio mėnesį rikiuo
tės kolonos, dainuodamos 
nacių karines dainas, jau 
pradėjo žygiuoti vakarais 
gatvėmis. 

Vieną vakarą, jau sutemus, 
e idamas Liepojaus gatve 
(ilgiausia gatvė Klaipėdoje) 
sutikau gatvės vidun u prieš 
atžygiuojančią civiliais drabu
žiais nacių koloną, gal kokį 100 
vyrų ir kiek tik gerklės pajė
gia traukiant nacių revoliucinę 
dainą: „Heute gehoert uns das 
Deutsehland, Morgen die 
ganze Welt. Wir vverden wei 
ter marschieren, wenn AUes ir 
Scherben faellt". Lietuviškai 
būtų: šiandien mums pri
klauso Vokietija — rytoj visas 
pasaulis. Mes žygiuosime 
toliau, nors viskas į skeveld
ras subyrėtų. Kiek paėjęs to
liau, sutinku kitą koloną, 
greta jos šaligatviu pamažėle 
žingsniuoja, matyt, išėjęs pasi
vaikščioti naujasis komen
dantas pulkininkas Andrašiū-
nas, o ta kolona kiek gerklės 
išneša rėkia: „Adolf Hitler 
unser Kuehrer". Daugiau tos 
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312-737-2110 
Savaitės dienomis: 
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Sel tadienia is : 
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damos žodžių nebeprisimenu. 
Prie kai kurių karčiamų ir 

restoranų durų ar langų pasi
rodė iškabos: „Juden nicht er-
wuenscht" (žydai nepagei
daujami). Nors žydų tuo laiku 
Klaipėdoje beveik jau nebe
buvo. Lietuvos vyriausybei 
priėmus Hitlerio diktatą, palei
dus iš kalėjimo nuteistus 
nacius ir panaikinus karo 
stovį, žydai skubotai pradėjo 
likviduoti, parduoti savo turi
mas nuosavybes, — namus ir 
krautuves gana pigiai, paly
ginus su tuo metu esamomis 
rinkos kainomis, ir miestą 
apleisti. Reikia pasakyti, kad 
dauguma Klaipėdos žydų buvo 
turtingi. Vokiečiai jų turtų 
nepirko. Pirko tik lietuviai, 
kuru dauguma didesnio savo 
kapitalo neturėjo. Leituvos 

valdžia žemais nuošimčiais 
per Ž e m ė s banko skyrių 
tuos žydų nuosavybių pirki
mus finansavo. 

Reikia pastebėti vieną įdo
mų dalyką, kad Klaipėdos teis
mo įstaiga žemės nuosavybių 
knygose žydų turto pirkėjus 
įrašyti naujais savininkais 
delsė. Matyt, toks parėdymas 
buvo duotas iš Vokietijos. 

Ir kai Hitleris nuo Lietuvos 
a t p l ė š ė K l a i p ė d o s k r . 
(1939.111.22), visas tas lietuvių 
iš žydų pirktas nuosavybes 
traktavo kaip žydų turtą ir jas 
perėmė administruoti Ostpreu-
sischetreuhandgesellschaft — 
bendrovė, kuri jau anksčiau 
Vokietijoje ir Rytprūsiuose 
buvo įkurta specialiai žydų 
turtams valdyti. Taip lietu
viai ir prakišo savo pinigus. 

Mylimam vienturčiui sūnui 

A.tA. 
Pulk. dr. JUOZUI MANELIUI 

staiga mirus, jo motiną F. MANELIENĘ MACKE
VIČIENĘ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
prašome Aukščiausiąjį stiprybės. 
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Kainos už viešbuti, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis 
lėktuvų grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesį. 
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x Sąmoningo t ikė j imo 
šešių savaičių susikaupimo 
programa l^emonto apylinkėje 
gyvenantiems lietuviams pra
sidės trečiadienį, vasario 12 d., 
7 vai. vak. Ateitininkų na
muose. Negalintiems daly
vauti trečiadieniais, tas pats 
susikaupimas bus sekma
dieniais. Pirmasis sekmadienį 
susikaupimas bus vasario 23 
d. 11 v a i . A t e i t i n i n k ų 
nam uose. 

x Užgavėnių b lyna i s bus 
pavaišint i visi a t s i l ankė 
antradienį, vasario 12 d., tarp 
11 vai. ryto ir 2 vai. popiet 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos būstinės seklyčion, 
2715 W. 71 St. 

x Dail. Vandos Alekn ie 
nės pavardė praleista per ko
respondento neapsižiūrėjimą 
„Draugo" vasario 6 dienos 
laidoje, paskutinio puslapio 
korespondencijoje ..Lietuvių 
dailės muziejaus veikla". Ji 
lietuvių dailės muziejaus val
dyboje e i n a s e k r e t o r ė s 
pareigas. 

x E r i k a s i r J u l i a Bar-
dauska i t ė -S t room Vasario 
5 d. susilaukė dukrelės Erikos. 
Anūke džiaugiasi Ligia ir 
•Julius Bardauskai. Joyce ir 
Parker Stroom, proanūke 
Nadė ir Zigmas Lirgameriai ir 
Wendell Monkley. 

x Vaclovas R a k a u s k a s , 
Melrose Parko ir apylinkės 
Amerikos lietuvių klubo 
iždininkas, atsiuntė klubo 15 
dol. auką, užjausdamas lietu
viškos spaudos sunkumus ir 
palinkėdamas geros sėkmės. 
Ačiū už lietuviškos spaudos rė
mimą. 

x Liudas i r A l e k s a n d r a 
Sagiai, Lyndhurst, Ohio. tau
tinių šokių vadovai, vetera
nai, atsiuntė 15 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių su prierašu: „Sėkmingų 
1986 metų. Ačiū už kasdien 
mus lankant į „Draugą"! 
Labai dėkojame. 

x Algi rdas Gus ta i t i s , Los 
Angeles. Cal„ žurnalistas, kul
tūrininkas, „Tikroji Lietuva" 
ir „Kelionės nežinomuose 
kraštuose" knygų autorius, 
parėmė „Draugą" didesne 
auka. Labai ačiū. 

x P. Domkus . Los Ange 
l e s . G a l . . „ D r a u g o " 
a d m i n i s t r a c i j o s a r t i m a s 
bendradarbis. atsiuntė už 
parduotas ..Draugo" knygas 
756.09 dol. ir dar daugiau jų 
užsisakė. 

x Lietuvių Montessor i 
vaikų namel ia i ruošia madų 
parodą, sekmadienį, vasario 9 
d.. 3:00 vai. p.p. Bilietai 
parduodami prie durų. arba 
dėl rezervacijų skambinkite 
tel.: 735-0493. 

<sk.) 
x Ieškoma moter i s padėti 

valyti kambarius vieną dieną 
savaitėje Evergreen Parko 
apylinkėje. Skambinti tel. 424-
8101. 

(sk.) 

x P r a n a s G. Meilė, CPA, 
valstybiniu mokesčių apskai
čiavime turintis ilgu metų 
patyrimą, sąžiningai užpildo 
Income Tax formas. Dėl pa
tarnavimo skambint 776-
5163. . . , 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federai 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

x Buha l t e r i s Algis Lu-
neckas , buvęs Midland Sa
vings finansinis tarnautojas, 
praneša kad jis pildys valsty
binių mokesčių formas adv. 
Vytenio Lietuvninko įstai
goje, 2501 W. 69th Str.. Chi-
cagoje. te!.: 778-0800. Valan
dos šešt. nuo 10 v.r. iki 4 p.p. ir 
vakarais pagal susitarimą. 

(sk.> 

x „Draugo" atkarpoje 
š i a n d i e n baigiame Jono 
Rimkūno vaizdelį „Viengun
gių palatą". Antradienį pra
dėsime spausdinti neilgą inž. 
Antano Rudžio Liet. Kat. 
mokslo akademijos suva
žiavime skaitytą paskaitą 
. .Krikščionių demokratų 
ideologija". 

x Marquette Parko litua
nist inės mokyklos Vasario 
!6-tosios minėjimas bus penk
tadienį, vasario 14 d., 11:45 
vai. ryte parapijos salėje. Tė
veliai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. 

x Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėjime 
pagrindine kalbą pasakys 
generalinis konsulas iš Los 
Angeles Vytautas Čeka
nauskas. Įžangoje kalbės Chi-
cagos Lietuvių Tarybos pirm. 
Matilda Marcinkienė ir nau
j a s Lietuvos generalinis 
konsulas Vaclovas Kleiza 
Meninę programą atliks cho
ras, vadovaujamas Kasos 
Poskoeimienės ir tautiniu 
šokių grupė Grandis, vadovau
jama Irenos Smieliauskienės. 
Minėjimas bus kitą sekma
dienį, vasario 16 d.. 2 vai. p.p. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 

x Naujausias anglų kalba 
leidžiamas ..The Observer" 
numeris jau išsiųstas prenu 
meratoriams ir susipažin:mui 
New Yorko gyventojams. 
Šiame numeryje Kęstutis Gir
nius aprašo naujausią Lietu
vos jaunimo žurnalą ..Juven-
tus Academica", kun Antanas 
Saulaitis aiškina, kaip „kol
dūnai veda į nutautimą" 
lietuvius. Ina Navazelskis 
rašo skundą prieš tautinius 
drabužius, o Linas Sidrys — 
prieš lenkus. Tuo pačiu du 
jauni baltai — Gytis Barzdu-
kas ir Jyri Kork — aprašo 
Amerikos Balsą ir Ramunė 
Kubiliūtė prisimena Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą. Be šitų 
straipsnių, yra daug trumpes
nių žinių apie moteris belais
ves. Adamkų. J. Polikaitį, 
lietuviškas žibutes ir 1.1. „The 
Observer" galima užsisakyti, 
rašant „Draugo" adresu. 

x Dr. Lilija Ignatonienė, 
Chicago. 111.. kartu su 
pratęsimu ..Draugo" prenu
meratos atsiuntė ir 20 dol. 
auką. I)r. L. Ignatonienę skel
biame garbės prenumeratore, 
o už paramą labai dėkojame. 

x Algis V. Baėanskas, 
Lafayette. Gal., atsiuntė 20 
dol. dienraščio paramai ir 
kartu pratęsė jo prenumeratą. 
A. V. Bačanską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Nuperkame automobi
lius ir kitus daiktus gyve
nant iems Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312 238-9787. 

(sk.) 

x Laiškai l i e tuv i ams 
organizuojama kelionė j 
Austriją. Vengrija ir Jugo
slaviją įvyks 1986 metų 
birželio 13 d. Dėl informacijų 
prašau kreiptis į American 
Travel Service Bureau. 9727 S. 
Western Ave.. Chicago. 111. 
60643. Tel. 312-236-9787. 

(sk.) 

x Baltic Monuments, Inc., 
26&1 W. 71 Street, Chicago. 
IIL. Tel. 476-2882 Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 
x Akiniai siuntimui į Lie

tuvą. Kreiptis į V Karosaitę 
- OpCical Studio. 2620 West 

71. Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 77H-6766. 

(sk.) 

x Lemonto l a ik raš ty je iš
spausdinti du laiškai: vienas 
pritaria Lito užsimotai būtų 
ir daugiabučių statybai, kitas 
yra priešingas, nes miestelis 
paaugs, bus sunkumu su 
transportu ir kt. Pritariantis 
primena, kad daugiabučiai na
mai yra geriau, negu kalėjimas 
ir pataisos namai... 

x Susivienij imo Lietuvių 
Amerikoje organizacijos 100 
metų paminėti seimas prasi
dės birželio 30 d. ir tęsis iki 
liepos 3 d. Jis vyks Esex vieš
butyje Chicagos centre. 

x „Tėvynėn" , Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės žinia
raštis, šių metų sausio mėnesio 
numeris išėjo iš spaudos. 
Žiniaraštyje perspausdintos iš 
kitų laikraščių ir išspaus
d i n t o s i n f o r m a c i j o s iš 
Venecuelos lietuvių veiklos. 
Redaguoja kolegija, kurią su
daro Vincas Baronas, Vytau
tas A. Dambrava, Sandra Sal-
dytė-Mažeikienė, Antanas 
Šulcas ir Ričardas Zavads-
kas. Atsakingas red. dr. V. A. 
Dambrava. Leidinys yra 36 
psl., spausdinamas ant vienos 
puslapio pusės. 

x Rašyt . J . Ka r ibu t a s , Los 
Angeles, Cal., kelių knygų au
torius, „Draugo" premijuoto 
r o m a n o m e c e n a t a s , 
p ra tę sdamas prenumeratą 
pridėjo ir 20 dol. auką. Rašyt. 
J . Kaributą skelbiame garbės 
p r e n u m e r a t o r i u m , o už 
paramą labai dėkojame. 

x K. Gas iūnas , York. Pa.. 
atsiuntė 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių su prie
rašu, kad kitais metais kalė
dinės korteles būtu su tau
tiniais motyvais ir žymiai 
anksčiau išsiuntinėtos, nes dėl 
pašto blogo patarnavimo susi-
trukdo jų panaudojimas. Ačiū 
už auką ir pastabas. 

x Zurn. B ron ius Auš
r o t a s , Jun- Beach. Fla.. mū
sų ber.dradarb.s. Telesforas 
Grikėnas, Los Angeles. Ca!.. 
Aldona Beinoris, Wood Dale. 
BL, Frank ir Regina Joga, Ne 
wark. Cal.. Petras ir Izabelė 
Simanauskai, Hartford, Ct., 
W. Kamantauskas, Norvvood, 
Mass., atsiuntė po 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame už 
rėmimą savos spaudos. 

x Ona S t u m b r a s , Rich-
mond Hills, N.Y., suprasda
ma lietuviškos spaudos sunku
mus , a ts iuntė auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, pratęsė ..Draugo' 
prenumeratą su 27 dol. jo stip
rinimui. O. Stumbrą skel
biame garbės prenumeratore, 
o už mielą paramą labai dėko
jame. 

x A. ir L. J u r k ū n a i , La 
Grange, 111., Mečys Silinskas. 
Windsor, Ont.. Kanada, Vy
tas Butkus, Chicago. IIL, Vla
das Bielinis. Hot Springs. 
Ark., Juozas Budrys. Chi
cago, IIL, Monika Dūda. Kaga-
wong, Ont.. Kanada, Ignas 
Beleckis. Hot Springs. Ark.. 
Joseph Janiūnas. Stratford, 
Ct., Alfonsas Tamošiūnas, 
Cicero, IIL. Česlovas Rukuiža. 
Bervvyn, IIL. Bronė Svipas. 
Hinsdale . IIL. visi . pra
tęsdami ..Draugo" prenume
ratas 1986 metams, pridėjo po 
17 dol. aukų. Labai dėkojame 
mūsų mieliems rėmėjams. 

x Lietuvos ats iminimų 
b a n k e t a s , kurį kiekviene-
riais metais suruošia Chi
cagos vyčiai, bus vasario 23 d. 
„Martinicjue" salėje. Jame bus 
pagerbtas Jo Ekscelencija vys
kupas Vincentas Brizgys. Pro
gramai vadovaus Marija Ru
dienė. Dainuos mūsų iškilieji 
s o l i s t a i . Š o k i a m s gros 
orkestras ..Aidai". Lietuviai 
yra kviečiami bankete daly
vauti kartu su vyčiais. iškiJ 
mingai a tšvęst i Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį. Banketo pradžia 4 30 
vai. p.p. Kaina 22.50 dol. as
meniui. Bankete vietą reikia 
įsigyti iš anksto. Tuo reikalu 
skambinti Jonui Paukščiui tel. 
523-0546 arba Julijai Zakar-
kienei tel. 434-7785. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 
JAV 

Sol. Daiva Mongirduitė iš Bostono dainuos metiniame ..Draugo 
koneerte kovo 16 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
VAKARONE APIE 

BRAZILIJOS LIETUVĄ 
Arvydas Žygas pavedžiojo 

mus po Brazilijos Lietuvą. 
PLB iniciatyva sausio 24 d. 
vakare Jaunimo centro kavi
nėje buvo surengta vakaronė. 
Įžanginį žodį tarė Birutė Ja
saitienė, renginio iniciatorė. 
Paskui Arvydas Žygas. kuris 
yra daug dirbęs su Brazilijos 
lietuvių jaunimu, vaizdajuos
čių ir skaidrių pagalba pave
džiojo mus po Brazilijos 
Lietuvą. Parodė senąją išeivių 
kartą, kuri 1926-29 m. apleido 
Lietuvą ir pateko į kavos plan
tacijas ir į vargą. Taip pat ma
tėme jaunąjį atžalyną, kuris 
jau gal trečioji ir ketvirtoji 
karta, bet išlaikiusi lietuviš
kus bruožus. Blondinai, 
lietuviški veidai ir daugelis 
vaikų su tautiniais rūbais. Di
džioji dalis lietuvių įsikūrę Sao 
Paulo mieste ir jo apylinkėse. 
Miestas milžiniškas, centras 
panašus į New Yorką ar Chi-
cagą. o jo pakraščiuose daug 
.vargo ir skurdo. Parodė iš įvai
rių lentgalių ar skardos ga
balų sukaltas pašiūres, ap
karstytas įvairiais skudurais 
ar baltiniais. Tai vadinamų 
„vietinių" namukai, o lietuvių 
namai gražūs ir gėlėmis apso
dinti. Sao Paulo yra du lietu
vių rajonai. Didžiausias ir 
apie kurį buvo kalbama vadi
namas Villa Zelina rajonas, — 
tai Brazilijos Marąuette 
Parkas. Ten yra 1936 m. kun. 
B. Suginto pastangomis pasta
tyta Šv. Juozapo bažnyčia. 
Apie tą bažnyčią sukasi 
lietuviškas gyvenimas. 

Netoli bažnyčios „Lietuvos 
aikštėje" pernai metais pasta
tytas paminklas. buvusio 
Karo muziejuje Kaune Lais
vės paminklo kopija. Prie 
bažnyčios gražūs lietuviški 
kryžiai. 

Arvydo žodžiais, labai didelį 
ir svarbų vaidmenį atlieka lie
tuviai kunigai. Parodė tau
tinių šokių festivalį, kuriame 
dalyvavo ir lietuvių šokių 
kolektyvai. Reikia stebėtis, 
kad tolimoje Brazilijoje, kurią 
labai mažai tepalietė pasku
tinioji emigrantų banga, yra 
tokie geri šokių kolektyvai. 

I-ahai gerą ir naudingą dar
bą atlieka PLB, pasiųsdama 
tokius kaip Arvydas į Bra
ziliją ar kitus Pietų Amerikos 
kraštus. Žinoma, toks pasiun
timas daug kainuoja. Mūsų 
visuomenė turėtų tai suprasti 
ir tokius užmojus paremti. 
Didesnėse kolonijose gal gali
ma surengti pelną duodančius 
renginius tokios veiklos finan

savimui. Jie savo jaunimo pas 
mus atsiųsti be mūsų paramos 
negali. Pas juos metinė inflia
cija yra skaičiuojama ne pro
centais ar dešimtimis, bet 
šimtais procentų. 

Vakaronė praėjo su dideliu 
pasisekimu. Susirinkusieji 
buvo patenkinti ir turėjo 
progos susipažinti su Pietų 
kryžiaus Lietuva. 

J . 2 . 
ATIDARYTA 

VYRESNIŲJŲ BŪSTINĖ 
Sausio 26 d., sekmadienį, 

įvyko vyresniųjų lietuvių cen
tro atidarymas ir apžiū
rėjimas. Tas centras priklau
so JAV7 LB Socialinių reikalų 
tarybos Chicagos skyriui. Na
mai užpirkti ir remontuojami 
lietuvių suaukotais pinigais. 

Centras susideda iš trijų 
dalių: įstaigos, seklyčios ir 
bendrabučio. įstaigoje Sociali
nių reikalų tarybos tarnau
tojai atlieka visus kancelia
rinius patarnavimus ir teikia 
patarimus socialinio aprūpi
nimo klausimais, taip pat 
vyksta ir anglų kalbos kursai. 
Seklyčia — p a g r i n d i n ė 
patalpa, kurioje bus įrengta 
valgykla, skaitymo ir pasi-
žmonėjimo kambarys, krautu
vėlė. Seklyčios sale galima jau 
ir dabar naudotis susirinki
mams ar pobūviams. Galop, 
antrojo aukšto bendrabutis 
turi 6 erdvius miegamuosius, 
bendrą virtuvę, valgomąjį ir 
gyvenamąjį kambarį-

l šių patalpų atidarymą atsi
lankė net apie 400 žmonių, 
patys savo akimis pamaty
dami, kad Socialinių reikalų 
tarybos planai realizuojasi. 
Atidarydamas oficialią popie
tės dalį. dr. Antanas Razma. 
Jr., Chicagos sk. tarybos 
pirmininkas, trumpai nupa
sakojo jau atliktus ir dar nu
matytus darbus, už veržlumą 
p a g i r d a m a s D a n g u o l ę 
Valentinaitę, skyriaus vedėją-
administratorę. 

Pati D. Valentinaitė, perim
dama žodį. pabrėžė, kad šitoks 
vyresniųjų centras mums tu
rėtų būti džiaugsmo bei pasi
didžiavimo šaltinis, nes lietu
viai iš visų Chicagoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
yra vieninteliai, turį tokio po
būdžio socialinės gerovės 
patarnavimų įstaigą. Tuo įro
dėme kitiems, kad mums rūpi 
ne tik kultūra, švietimas, poli
tika, bet ir reikalingi žmogiš
kos pagalbos mūsų vyresnieji, 
už ką taryba yra gavusi ir val
džios įstaigų pripažinimą bei 
šiek tiek paramos. Tačiau 
pagrindinė finansinė našta 

— Dr. Graž ina Baliūnai-
tė-Austin r eng ia Mykolo 
Arvisto skulptūrų parodą 
New Yorke. Paroda bus per 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimą, vasario 
15 d. Priėmimas su vaišėmis 
bus nuo 5 vai. iki 8 vai. vak. 
427 VVashington St., New 
York. Pajamos skiramos New 
Yorko Aušros Vartų lietuvių 
bažnyčiai. „Draugo" sausio 31 
d. laidoje buvo klaidingai 
parašyta. 

— Koalicijos u ž konst i 
tucinį te is ingumą ir sau
gumą pirm. Ant. Mažeika sau
sio 6 d. iš Kalifornijos buvo 
atvykęs į Philadelphiją, kur su 
JAV7 LB krašto valdybos pirm. 
Alg. Gečiu tarėsi specialių 
kvotų įstaigos (OSI) vykdo
mos veiklos klausimais. Su
tarta veiklą koordinuoti ir 
stiprinti. į akciją įtraukiant 
naujus asmenis bei organi
zacijas. JAV LB priėmė 
„Koalicijos" kvietimą įsi
jungti į parašų peticijai 
rinkimo vajų. „Koalicijos" 
paruošta peticija prašo JAV 
Kongresą OSI klausimu pra
vesti apklausinėjimus ir pri
imti įstatyminius pakeitimus, 
kurie apsaugotų mūsų konsti
tucines teises. Peticijos klau

simu JAV LB krašto valdyba 
painformavo visas LB apy-
gart;^ ir apylinkių valdybas ir 
paprašė Vasario 16-sios 
minėjimų metu rinkti parašus 
po peticija. 

AUSTRALIJOJE 
— Australi jos lietuvių 

dainų šventė įvyks šiais me
tais Sydnėjuje. 

— Pasaul io lietuvių jau
nimo kong .e sas ruošiamas 
ateinančiais meta:« Australi
joje. Šiuo metu lietuvių koloni
jose pravedamas aukų vajus 
kongresui paremti. Planuo
jama kongreso darbotvarkė, 
kuri bus pravedama Syd
nėjuje, Canberroje, Adelaidėje 
ir Melbourne. Tikimasi su
laukti apie 120 kongreso atsto
vų iš JAV, Kanados, Venecu
elos, Argentinos, Brazilijos, 
Vokietijos, Anglijos, Prancū
zijos, Australijos. Taip pat 
manoma, kad drauge su atsto
vais suvažiuos ir apie 300 sve
čių iš užsienio. Šis kongresas 
bus šeštasis iš eilės (Pirmasis 
įvyko JAV-bėse 1966 m.) 

— Balti jos dieną suruošė 
Adelaidės lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos taryba. Paren
gimas vyko Christies Beach 
pajūryje. Ypatingai daug dir
bo Liet. katalikių draugijos 
narės. 

vis tiek krenta mums patiems. 
D. Valentinaitė kvietė visuo
menę aukomis ir palikimais 
nenustoti rėmus jau pradėtus 
konkrečius darbus. Vien tik 
centro remontui užbaigti 
trūksta dar apie 20,000 J 
nežiūrint to, kad čia jau ket r-
tas mėnuo, kai talkina pustu
zinis savanorių, aukojančių 
laiką bei energiją juodiems tai
symo bei perstatymo dar
bams. 

Baigdama žodį, D. Valen
tinaitė vylėsi, kad gal „arti
moje ateityje atsiras milijo
ninis fondas ir socialinei 
veiklai plėsti". Susirinkusieji, 
rodos, pritarė, kad ta veikla 
apčiuopiama, reikalinga ir 
verta stipresnės paramos. 

K. 

NAMŲ SAVININKŲ 
VEIKLA 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų susirinkimas 
vyko vasario 17 d. parapijos 
salėje. Susirinkimas buvo gau
sus, nes gyventojai domisi tos 
apy l inkės l i k i m u . Susi
rinkimui vadovavo pirm. Juo
zas Bagdžius, sekretoriavo 
Antanas Zaura. Pirm. J. Bag
džius padėkojo už gausų susi
rinkimą ir perskaitė susi
rinkimo darbotvarkę, kuri 
buvo priimta be pakeitimų. 
Sekretorius A. Zaura perskai
tė praeito susirinkimo išsa
miai parašytą protokolą, kuris 
susirinkusių buvo priimtas 
kaip skaitytas. 

Pirm. J. Bagdžius supa
ž ind ino su a t v y k u s i a i s 
svečiais: buv. Chicagos mere 
Jane Byrne ir Kazimieru 
Oksu. kandidatu iš 3 distr. į 
Atstovų rūmus. Buv. mere J. 
Byrne kalbėjo susirinkusiems, 
kad buvo žadėjusi atvykti į 
ankstyvesnį susirinkimą, bet 
negalėjo. Ji visuomet nori 
matyti lietuvius, nes jie yra 
darbštūs ir ramūs žmonės. Jie 
rengia didingas lietuvių 
dienas, kurias ir ji noriai lan
kė ir jomis džiaugės. Būdama 
Chicagos mere, mažiausiai tu
rėjo vargo su lietuvių apgy
venta kolonija. 

Po jos kalbos pirm. J. Bag
džius padėkojo, o susirinku
sieji gausiais plojimais išly
dėjo, kol tik matė. Su K. Oksu 
ir jo veikla plačiai supažin
dino Justas Bacevičius. Okso 
veikla yra plati lietuvių tarpe 
ir politikoje. Jis mato daug 
netikslumų dabartinėje poli
tinėje veikloje, kurią reikia 
būtinai taisyti. Jis prašė kreip
ti daugiau dėmesio į pirmi
nius rinkimus, nes atrenkami 
geriausi kandidatai. Pirmiau
sia mes turime žiūrėti, kad K. 

Oksas yra mūsų tautybės, 
veiklus mūsų naudai. 

Pirm. J. Bagdžius pranešė, 
kad Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų valdybos 
atstovai buvo pakviesti prie 
Chicagos miesto mero Wa-
shington pusryčiams, svars
tant tarybai miesto biudžetą. 
Dalyvavo J. Bagdžius ir A. 
Zau ra . V a l d y b o s na r ių 
pranešimuose A. Repšienei 
buvo kilę neaiškumų dėl val
dybos smulkių išlaidų. Bet 
Juozas Skeivys ir kiti paaiš
kino. Visų pranešimus susi
rinkimas iš karto priėmė. 
Pirm. J. Bagdžius pranešė, 
kad mirė mūsų organizacijos 
veiklus narys Frank Mačiu
kas. Atsistojimu ir susi
kaupimu buvo pagerbtas ir jo 
artimiesiems išreikšta užuo
jauta. Naujais nariais į mūsų 
organizaciją įstojo: Vytas 
Bernadišius ir Justina ir Sta
sys Boreišai. Nauji nariai 
džiaugsmingai sutikti. Daug 
buvo sumanymų ir pasiūly
mų, bet dėl laiko stokos dar 
liko ir kitam kartui. Po susi
rinkimo buvo užkandžiai, 
kuriuos mums visada aukoja 
Baltic kepyklos savininkai 
Ankai. 
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