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Lietuvos ateitis Nr. 6. 

Istorijos vingiuose 
(Tęsinys) 

Daugumą čip sudarė žydai, 
o kiti visokiais būdais 
sumedžioti, priversti neno
romis pasirašyti pažadus 
liaudies vyriausybei kovoti su 
antirevoliuciniu elementu. 
Šitokių pasirašiusiųjų buvo 
tikrai nemaža, bet, mūsų 
laimei, neatliko tai. ką pagal 
bendromis frazėmis formuluo
tą pasižadėjimą buvo privers
ti atlikti. Čekistai šiuos į savo 
reples sučiuptus klausinėdavo 
ir perklausinėdavo ir teko 
arba parsidavėliškai paten
kinti jų pageidavimus, arba 
užsidaryti savo kiaute ir vis 
įkyriai tvirtinti, kad nieko 
nėra. nieko nežinai, su nieku 
nesusitir .i. esi perkrautas 
darbais ir t.t. Aišku, gyvenda
mas tarp žmonių, negali 
nesusitikti su jais. bet čia 
padoriai čekistų aukai tekda
vo rinktis arba parsiduoti, 
arba bėgti nuo žmonių, kai tik 
išgirsta, kad 2-3 susirinkę ką 
nors šneka, kas gali būti 
įdomu ir naudinga čekistų 
agentūrai. Klausytis negali
ma, nes nežinai, kas šneka. 
Galimas dalykas, kad tuos 
įdomius dalykus kaip tik 
pasakoja čekistų agentas, ir 
niekas negali Įrodyti, kad tas 
pasakotojas nėra specialiai 
pasiųstas tau išbandyti. Jei jis 

pasakys, kad tu klausei, o tu 
sakysi nieko nežinąs, tai liksi 
toks pat antirevoliucininkas. 
kaip ir tie, kurių ieško. Tavo 
padėtis bus dar bjauresnė, nes 
esi dar surištas nedviprasmiš
ko pasižadėjimo, pagal kurį 
privalai apie visus antitary
binius savo pažįstamų ir 
nepažįstamų krustelėjimus, 
užsiminimus ir pasisakymus 
bei veiksmus tuoj informuoti 
savo globėjus. 

Tuo metu jau buvo žinomi 
kauniečiams lietuviams čekis
tu pasivaikščiojimai Ąžuoly
no. Panemunės pušyne ir 
Kleboniškio miške. Prieš 
kelias dienas vienas įstaigos 
bendradarbis pasakojo man 
apie šiurpų vaizdą Kleboniš
kio smėlynuos. 

Jo draugo senas tėvas 
dažnai eidavo į Kleboniškio 
miškelį šluotauti. Vieną 
rytmetį į miškelį atvažiavo 
sunkvežimis, iš kurio iššoko 
keli NKVD pareigūnai, paskui 
save išviikdami iš to paties 
sunkvežimio du jaunus vyru
kus. Juos abu čia pat čekistai 
sušaudė ir užbėrė keliais 
kastuvais smėlio. Ilgai senu
kas tūnojo pasislėpęs už 
kalno, bijodamas, kad jo 
neištiktų toks pat likimas. 

(Bus daugiau) 

Popiežius aplanke 
Romos sinagoga 

Roma. — Balandžio 13 d. 
popiežius Jonas Paulius II 
aplankė Romos žydų sinago
gą. Jį pasitiko ir apkabino 
vyriausias Italijos žydų rabi
nas, pabrėždamas istorine 
šitokio vizito reikšmę. 

Popiežius savo pareiškime 
pasmerkė antisemitizmą ir 
praėjusiame kare buvusį geno
cidą, kuriame žuvo milijonai 
nekaltų žmonių. Popiežius 
pabrėžė ypatingus ryšius tarp 
katalikų ir judaizmo. Tokių 
ryšių mes neturime su jokia 
kita religija, pasakė popie
žius. ..Jūs esate mūsų mylimi 
broliai ir tam tikra prasme, 
galima sakyti, jūs esate mūsų 
vyresnieji broliai". — pasakė 
Šventasis Tėvas. 

Rabinas Elio Toaff atsilie
pė, kad šis gestas įeis į isto
riją ir bus Bažnyčios politiko
je kelio pakeitimo taškas. 
Kitas žydų kalbėtojas. Romos 
žydų bendruomenės vadas 
Giacomo Saban priminė, kad 
tik prieš 115 metų buvo panai
kintas Romos žydų getas ir 
visi suvaržymai. Sinagogoje 
šia proga buvo apie 1.000 
žmonių, d a l y v a v o vyrų 
cboras. kuris giedojo psalmes. 
Pats popiežius kai kurias psal
mes skaitė hebrajų kalba. 

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad 
katalikų — žydų santykiuose 
istorinis pakeitimas įvyko 
Antrojoje Vatikano taryboje 
1962-65 metais, kada buvo 
paskelbtas Bažnyčios „Nost-
ra Aetate" dokumentas, 
piežiaus Jono XXIII. 
pareiškimas atšaukė visą 
žydams metama kalte už 
Jėzaus Kristaus nukryžia
vimą. 

Sinagogoje dalyvavo ir 
Izraelio ambasadorius Itali
joje. Jis pavadino popiežiaus 
vizitą ir jo kalbą geru žings 
niu į priekį. Kai kurie žydai 
apgailestavo privačiuose 
pareiškimuose, kad popiežius 
savo kalboje neminėjo Izrae-

r 
bis 

lio ir Vatikanas iki šiol dar 
nėra pripažinęs Izraelio 
valstybės. Visos ceremonijos 
sinagogoje tęsėsi 80 minučių. 
Po jų popiežius susitiko su 
žydų vadais, susipažino su 
keliais holokaustą pergyvenu
siais žydais. Žydai popiežiui 
padovanojo ceremoninę žvaki
dę — menorah. Popiežius 
sinagogai paliko Vatikano 
muziejuje laikomą žydų 
šventosios knygos — Torah 
kopiją. 

Marcos rėmėju 
manifestacija 

Manila. — Sekmadienį Ma-
nilos parke įvyko didelė Mar
cos šalininkų demonstracija — 
mitingas, kurio kalbėtojai, jų 
tarpe kandidatas į vicepre
zidento vietą paskutiniuose 
Filipinų rinkimuose Artūro 
Tolentino kaltino dabartinę 
valdžią ir vadino ją nelegalia 
diktatūra. Tolentino sakė esąs 
legalus laikinasis prezi
dentas, kol sugrįš iš Havajų 
Ferdinando Marcos. 

Apie 10,000 dalyvių, jų tarpe 
visi buvę Marcos partijos 
atstovai Filipinų parlamente, 
smerkė diktatorę Corazon 
Aųuino. 

Televizijos programoje prezi
dentė Aquino pasakė, kad ji 
netrukdys Marcos partijos 
nariams mitinguoti ir kalbėti. 
ką jie nori, o žmonės gali 
klausytis jų kalbų. Tas tik įro
do, kad aš nesu jokia dikta
torė, pasakė prezidentė. 

Demjanjuk laukia 
Izraelio teismo 

Popiežius J o n a s Paul ius II sekmadienį aplankė Romos žydų sinagoga Šalia io — vrriat»«s»n' 
Italijos žydų rab inas Elio Toaff. Popiežius savo pareiškime pasmerkė antisemitizmą ir v y 
kias jo formas. 

Libija atmeta 
JAV grasinimus 

— Prancūzijoje gyveną 
ukrainiečiai įsteigė Ukrainos 
gynybos komitetą, kurio 
pirmininku bus buvęs sovietų 
kalinys I/eonid Plyuzhch. 
Organizacijos tikslas — ginti 
ukrainiečių garbę, jų išsivada
vimo kovą ir veikti prieš isto
rijos klastojimą 

Tr ipol i s . — JAV karo lai
vynas užėmė patogias pozi
cijas netoli Libijos krantų ir 
laukia įsakymo pulti karinius 
Libijos taikinius. Prezidentui 
Reaganui kiek nemalonu, kad 
E u r o p o s s ą j u n g i n i n k a i 
nepritaria karinėms sankci
joms. Vyriausybė pasiuntė 
Europon ambasadorių Jungti
nėse Tautose Vernon VValters. 
J is tarėsi su Britanijos premje
re M. Thatcher, iš ten jis vyks
ta Italijon, Vakarų Vokietijon 
ir Prancūzijon. 

Britų spauda ir kaf kurie 
polit ikai nus is ta tė prieš 
A m e r i k o s b o m b o n e š i ų 
p a n a u d o j i m ą L i b i j o j e , 
lėktuvnešių lėktuvai nėra 
pajėgūs skristi su bombomis į 
toliau nuo Viduržemio jūros 
esančias teroristų stovyklas 
Libijoje ir vėl grįžti į lėktuv
nešius. Tam reikalingi toli
mųjų distancijų bombonešiai, 
kurie stovi NATO bazėse 
Britanijoje. Britų spauda rašo, 
kad premjerė Thatcher sutiko, 
kad Libiją pultų Amerikos F-
111 bombonešiai. laikomi 
b r i t ų t e r i to r i jo j e . Bri tų 
vyriausybė atsisakė paneigti 
ar patvirtinti tą žinią. Lėktuv
nešiuose esą A-b bombonešiai 
yra negreiti, prieš juos Libija 
gali sėkmingiau panaudoti 
s a v o sov ie tų g a m y b o s 
priešlėktuvines raketas. 

Olandijoje vakar turėjo 
įvykti Europos Rinkos valsty-
vių užsienio reikalu minis-
terių nepaprastoji konferen
cija. Libijos diktatorius 
Khaddafi pagrasino, kad visų 
pietinės Europos valstybių 
miestai atsidurs pavojuje, jei 
Amerika pultų Libiją. Maltai 
paprašius, pasitarimus pradė
jo JT Saugumo tarybos nariai. 
Khaddafis pagrasino, kad 
Amerikai vėl puolu* Libiją, jis 
prašytų Varšuvos pakto 
valstybių karinės paramos. 

A m e r i k i e č i a m s s u n k u 
suprasti Europos valstybių 
nenorą įsijungti į sankcijas: 
ekonomines ar karines, — 
prieš Libiją. Europa plačiai 
prekiauja su arabų šalimis ir 
su Libija, perka jos naftą, 
eksportuoja savo gaminius 
ypač Italija ir Vakarų Vokie
tija. Ispaniją. Portugaliją. 
Prancūziją jungia su Afrika ir 
arabų šalimis tamprūs isto
riniai ryšiai. Europos šalyse 
yra daug mažesnė žydų įtaka. 
Vyrauja nuomonė, kad kari
niai žvpiai nesumažins teroro 

veiksmų, kad prieš teroristus 
negalima išeiti su karo laivais 
ar lėktuvais. Užuot pakenkę 
Khaddafiui, tokie žygiai jam 
tik padeda. Daug arabų žiūri į 
Khaddafį, kaip į ipažą Dovy
dą, kuris išėjo prieš Galijotą. 

Užsienio diplomatai Libi
joje mano, kad Khaddafį gali 
nuvers t i pač io s Libijos 
karininkai. Septyni bandy
mai pašalinti diktatorių 
nepavyko, tačiau kariuomenė
je pastebimas nepasitenkini
mas Khaddafio politika Afri
koje. Ypač karininkus erzina 
Libijos jėgų siuntimas į Čadą 
ar Sudaną. 

Libijos karo aviacija, nors 
Libija to neskelbia, neseniai 
bombardavo Sudano Rumbek 
miestą, kai jį užėmė Sudano 
pietuose prieš arabus kovoja 
sukilėliai, vadovaujami Suda
no pulkininko John Garang'o. 
Pietiniame Sudane gyveną 
juodieji afrikiečiai jau daug 
metų bando išsivaduoti iš ara
bų valdžios. Kai Sudaną valdė 
Khaddafio priešas prezi
dentas Nimeiri, Libija, sako
ma, paremdavo ginklais 
juoduosius sukilėlius. Nimeri 
pašalinus, Khaddafis remia 
nau ją S u d a n o k a r i n ę 
vyriausybę. Jo iš sovietų gauti 
Tupolev modelio bombonešiai 
su uždažytais Libijos ženklais 
bombardavo Sudane prieki
nes sukilėlių pozicijas. Sis oro 
puolimas įvyko praėjus 
kelioms dienoms po Sudano 
delegacijos vizito Libijoje. 
Daugiau 300 sunkvežimiu 
atvyko iš Libijos j Sudano EI 
Fasher vietovę. Sis didelis 
konvojus važiavo su Iibijos 
Radonojo Mėnulio (šalpos 
organizacijos) vėliavomis ir. 
sakoma, atvežė vaistų ir mais
to produktų. Tačiau Sudano 
Raudojamam Mėnuliui nebu
vo leista konvojaus patikrinti 
ar išdalinti atvežtus vaistus. 
Neabejojama, kad Libija 
atsiuntė Sudane valdžios 
kariuomenei ginklu ir šaudme
nų. Libijos karininkams, 
diplomatų žiniomis, labai 
nepatinka toks Libijos Khad
dafio jėgų išplėtimas po Afri
kos šalis. Kanninkai tik 
laukią progos Khaddaf į 
pakeisti. 

— Kinijos erdv.'•« agentūra 
paskelbė, kad ik: -000 metų 
Kinija pati turės r:.iugkartinio 
naudojimo erdvėla iv iu . 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Buvęs Jungtinių Tautų 
sekretorius Kurt Waldheim 
televizijos programoje „60 
Minutes" apgailestavo, kad jis 
savo autobiografijoje nutylėjo 
savo tarnybą karo metu tarp 
1942 ir 1945 m., kada jis buvo 
štabo karininkas ' dalinyje, 
kuris kovojo prieš partizanus 
Jugoslavijoje. 

— Izraelio vyriausybėje 
buvo užbaigta krizė, kilusi dėl 
premjero Perės reikalavimo, 
kad būtų pašalintas finansų 
ministeris Y. Modai. Susitar
ta, kad jis taps teisingumo 
ministeriu, o dabartinis Moshe 
Nissim perims finansų minis
teriją. Izraelio spauda pradėjo 
vyriausybę kritikuoti dėl tokių 
mažmožių sukeltos krizės. Visi 
patenkinti, kad koalicinė 
vyriausybė liko nesubyrėjusi. 

— Sovietų „Pravda" kaltina 
Ameriką dėl prieš Libiją veda
mos kampanijos, kurios tiks
las — nutraukti pasaulio 
dėmesį nuo branduolinių 
ginklų bandymų Nevados 
dykumoje. Sovietai paskelbė, 
kad jie irgi pradės bandyti 
ginklus po aštuonių mėnesių 
pertraukos. 

— Nikaragvos prezidentas 
Daniel Ortega pasakė, kad jis 
pasirašys Contadoros valsty
bių taikos planą, jei Amerika 
sustabdys paramą Nikarag
vos valdžios priešams. 

— Sudano parlamento rinki
muose jau paaiškėjo, kad 
daugiausia balsų gauna 
centrinė musulmonų Umma 
partija. Balsavimas tęsiamas 
toliau, jis truks 12 dienų. 

— Susišaudyme tarp įtaria
mų plėšikų ir FBI detektyvų 
Floridoje žuvo keturi žmonės, 
du detektyvai ir du plėšikai. 
Dar penki FBI valdininkai 
buvo sužeisti. 

— AP agentūra paskelbė, 
kad Nikaragvos ..kontras" kai 
kurie vadai, kareiviai ir jų 
patarėjai amerikiečiai yra 
įsivėlę į narkotikų kontraban
dą. FBI valdininkai šiuos 
kaltinimus jau tiria. Buvę 
atvejų, kada . .kontras" 
pardavinėjo iš Amerikos 
gaunamus ginklus. 

Lankėsi japonų 
premjeras Nakasone 

Camp David. — Preziden
tą Reaganą ir jo žmoną Nan-
cy sekmadienį Camp David 

J e ruza l ė . — U PI agentūra 
paskelbė, kad nacių karo 
nus ikal t imais ka l t inamas 
John Demjanjuk dar 15-kai 
dienų paliktas Izraelio teisin
gumo organų žinioje. Teisėjas 
Aharon Simha nusprendė, kad 
Izraelio prokurorams dar 
reikia tęsti t a rdymus ir 
kal t inamosios medžiagos 
rinkimą. UPI žiniomis, teisė
jas pasakė, jog žinios, kad 
Treblinkos sargybinis ,,Ivan 
the Terr ib le" yra žuvęs 
Treblinkoje. nėra visiškai 
įtikinančios. Reikia tikrinti ir 
egzaminuoti tuos gandus ir 
kitą policijos turimą medžia
gą, todėl yra reikalinga ir 
pateisinama pratęsti įtaria
mojo kalinimą dar penkiolikai 
dienų, p a s a k ė t e i sė j a s . 
Demjanjuko pasirodymas 
prieš teisėją tęsėsi 35 min. 
Teisėjas buvo atvykęs į Aya-
lon kalėjimą Ramioje, netoli 
Tel Avivo. 

Agentūros žiniomis, teisėjas 
paklausė Demjanjuką. kaip jis 
jaučiasi. Tas atsakė: „O.K.. 
ačiū". J i s tačiau nusiskundė, 
kad tardytojai klausinėja jį 
angių kalba, o jam būtų geriau 
atsakinėti savo gimtąja, ukrai
niečių kalba. 

Š i a m e D e m j a n j u k o 
pasisakyme su teisėju daly
vavo ir jo advokatas Amerikje 
Mark O'Connor. Jis pareiškė 
..Times of lx>ndon" laikraš
čiui turįs įrodymų iš keturių 
atskirų šaltinių, kad ..Iva
nas", žiaurus Treblinkos kali
nių prižiūrėtojas, buvo nužu
dytas kalinių sukilime 1943 m. 

Izraelio laikraštis „Jeru-
zalem Post" rašo, kad 
D e m j a n j u k a s k a l ė j i m e 
gimnast ikuojasi . jis esąs 
mandagus su tardytojais, 
tačiau su jais nekooperuojąs. 
Jis leidžia laiką besimoky
damas hebrajų kalbos, rašo 
laikraštis. 

Dar nėra žinių, ar Izraelio 
teisingumo organai leis 
amerikiečiui advokatui O'Con
nor ginti įtariamąjį Izraelio 

teisme. Teisingumo ministeris 
Moshe Nissim pasakė, kad jis 
turi pasitarti su Izraelio Advo
katų tarybos vadovybe. Atro
do, kad gynėjui bus leista 
tol iau g in t i į ta r iamąj į 
Demjanjuką. 

Ukrainiečiams rūpi. kad 
John Demjanjuk gali būti 
nuteistas už nusikaltimus, 
kurių j is nepadarė. Jo byla 
buvo daugiausia pagrįsta 
sovietų parūpinta identifika
cijos kortele, kurioje pažymė
ta, kad Demjanjukas buvo 
Travvniki sargų apmokymo 
stovykloje. Kortelėje buvo 
Demjanjuko nuotrauka, kurią 
pamatę penki Treblinkos 
stovykloje kentėję žydai, paliu
dijo, kad tai „Ivano Žiau
riojo" nuotrauka. Daug kitų 
Tremblinkos gyventojų tvir-

Japonijos premjeras Yasuhiro 
Nakasone. J is pabrėžė, kad 
Japonijos vyriausybė planuo
ja pakeisti Japonijos turimą 
prekyboje su Amerika pelną ir 
atstatyti pusiausvyrą tarp 
perkamų ir parduodamų 
prekių. Japonų ekonomistai 
planuoja net sutrumpinti japo
nų darbo savaitę, pakelti 
darbininkų algas, kad japonų 
eksportas taptų brangesnis. 
J a p o n a i bus s k a t i n a m i 
daugiau pirkti užsienio prekių. 

P r e z i d e n t a s R<>aganas 
pabrėžė, jog reikia ką nors 
daryti, kad Amerikos preky
bos su Japonija deficitas 
nukristu. Pernai jis buvo 49.7 

tina, kad Ivanas žuvo 1943 m. 
sukilime. 

Vienas toks liudininkas yra 
J e a n - F r a n c o i s Ste iner . 
parašęs knygą „Treblinka". 
kuri išleista 1966 Librarie Art-
hene Fayard, o anglų kalba 
išleista Simon & Schuster, Inc. 
1967 m., Didžiojoje Britani
joje. Autorius knygos 329 
puslapyje rašo apie stovyklos 
kalinio Adolfo mirtį. 

„Adolfas bėga į dujų kame
rą. Jis bandys ją padegti. Stai
ga jam kelią pastoja Ivanas, 
sadistinis milžinas. Ukrainie
tis atrodo truputį sumišęs, 
nustebęs, tačiau neišsigandęs. 
Juodomis akimis jis žiūri į 
Adolfą. į jo rankas, jo diržą, 
ieškodamas ginklo. Ginklo 
nematydamas, Ivanas nuta
ria nenaudoti savo revolverio. 
Truputį sulenktais keliais, 
išskėtęs rankas, jis laukia 
mažo žydo. kuris bėga jo link. 
Ivanas šypsosi. Jis visiškai 
ramus. Jo kūnas pilnas krau
jo, mėsos ir muskulų. Jis nesu-
juda. kai Adolfas bando smog
ti g a l v a jam į pilvą. 
Sugniaužęs abi rankas apie 
Adolfo kaklą, jis jį pakelia ir 
meta žemėn. Gulėdamas ant 
Adolfo, prispaudęs jį visu savo 
svoriu, jis pradeda Adolfą 
smaugti. Šis šiame žygyje 
miršta. Po minutės, kada Djie-
lo pribėga prie savo draugo 
kūno, jis pirmiausia pamato 
plačią ukrainiečio nugarą ir 
joje įsmeigtą durtuvą, su Adol
fo ranka vis dar ant durtuvo 
rankenos. Negyvas Adolfo 
kūnas vis dar prispaustas 
Ivano, bet jo akyse matyti 
i š r a i š k a , n e r a n d a m a 
pasmaugtų vyrų veiduose. 
At rodo , lyg pasku t i n iu 
momentu Adolfas jautė 
nepaprastą džiaugsmą, supra
tęs, kad jam pagaliau pavyko 
ištraukti ukrainiečio durtuvą 
ir jį mirtinai sužeisti". 

Savo knygos pabaigoje Stei
ner rašo. kad sukilimo Treblin
koje metu iš tūkstanties kali
nių apie 600 iŠ stovyklos 
pabėgo ir pasiekė netoli esan
čius miškus. Iš tų šešių šimtų 
per metus, kol atėjo Raudonoji 
armija, liko gyvi tik 40. Kitus 
per tuos metus išžudė lenkai 
kaimiečiai, Armia Krajowa 
partizanai, ukrainiečių fašis
tų gaujos, dezertyrai iš Wehr-
machto, Gestapo ir specialūs 
vokiečių daliniai. Tie 40 dar ir 
šiandien gyvi. Jie išsibarstė 
po visą pasaulį: 22 gyvena 
Izraelyje, penki — Amerikoje, 
trys — Prancūzijoje, trys — 
I^enkijoje. du — Kanadoje ir 
po vieną Anglijoj. Vokietijoj ir 
Čekoslovakijoj. Australijoj ir 
Argentinoj. 

Izraelio teisingumo procese 
prieš Demjanjuką. teisėjas A. 
Simha pasakė, jog spaudoje 
matyti tvirtinimai nesiderina 
su policijos turimais paro
dymais ir liudininkų pareiški
mais. Kaip žinoma. Izraelio 
prokuratūra tvirtina turinti 12 
liudininkų, kurie sako. jog 
Demjanjukas iš tiesu yra „Iva
nas Žiaurusis". 

KALENDORIUS 
Balandžio 15 d.: I-auras. 

Nastė, Vilnius. Vaidote. 
Balandžio 16 d.: Urbonas. 

Nemūra. Bernadeta. Giedrius. 
Didjana. 

ORAS 
Saulė teka "i: 13, leidžiasi 

6.30. 
Debesuota gali lyti. tem-

ner:)tūra diena 4~> I., nakti 35 1 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PAVYZDINGŲJŲ 
DARBŲ TĘSTINUMAS 

Mes turime visais atžvil
giais sektinų asmenų 
savo ir kitataučių tarpe, 
todėl nedelsdami ne tik 
jais žavėkimės, bet ir 
nieko nelaukdami juos 
palaikykime, jų darbus 
tęskime ir savą prieauglį 
n u t e i k i m e s t e n g t i s 
aniems elgesiais bent iš 
dalies prilygti. 

P o v e l y k i n i s i k i lnes į 
g y v e n i m ą r a g i n i m a s 

Nėra didesnio šėtono už 
nežmoniška i bes ie lg ian t į 
žmogų. Toks jis kuria visą 
pragarą čia ant žemės. Todėl 
kai mūsų darbai erzina šėto
ną—menkadvasį žmogų, mes 
ne tik nenusiminkime— kaip 
dažnai iki šiol elgėmės, bet 
daugiau džiaukimės, links
minkimės ir, cimbolais pagro
ję, dar energingiau atlikime 
savas žmoniškas pareigas. 
Taip elgdamiesi žinokime, kad 
mes einame teisingu ir tiesiu 
keliu pilnon sveikaton: kūno. 
proto ir nusiteikimų (asmeny
bės) darnon. 

Ypač š i a m e Pr i s ikė l imo 
šventės l a i ko t a rpy j e mes 
atnaujinkime savo ryžtą kel
tis iš visų žmogaus turimų 
menkysčių—nesveikų įpročių, 
o svarbiausia iš savo asmeny
bės, savo dvasios dulkėtume 
Taip mums dulkes nuvalius 
nuo savų nusiteikimų, mes 
pajėgsime nesekti šėtoniško 
asmens darbais . Tada mes 
sugebėsime nekreipti dėmesio 
j menkadvasio asmens daro
mus mums priekaištavimus dėl 
daugeriopų mūsų pastangų 
puoselėti įva i r iopą gėrį. 
Kaip tik tada vykstant is 
anų gerų darbų niekinimas 
paskatins mus d a r energingiau 
veikti savo pilnos sveikatos pa
gerinimui ir talkinti artimui 
tokiu gėriu džiaugtis. 

Kad ir dėl to, sakysim, rūko
rių nusiskundimo dėl nuola
tinio priminimo jiems rūkymo 
žalos — esą, jiems tas primini
mas jau iki smerčio nusibodo, 
jų nervai to neišlaiko, pasaky
tina, kad geriau jiems mirti iš 
nuobodolio, negu dėl plaučių 
vėžio, m a t , tok ia mi r t i s 
nepalyginamai mažiau skaus
minga ir daug pigesnė. 

T a s pa t s pakar to t ina ir 
dvasininkais apsišaukusiems 
nepraustaburniams, raginan
tiems neiti bažnyčion, nepri
iminėti sakrametų. neprak
tikuoti labdaros, nedaryti kitų 
kitokių gerų darbų...o tik eiti 
per jų tiltelį į dangų. (Netikė-
sit yra ir tokių su savu protu 
susipykusiųjų mūsų tarpe!) 
Tokiems neužkliūva smuklėse 
sėdintieji, šeimas ardantieji 
(net iki 6() procentų tokių 
mūsų aplinkoje!), AIDS ir 
ki tas mirtinas ligas šalimais 
mūsų skleidžiantieji: tik gera
darių tokie nepakenčia ir dėl 
to jie laiko neturi žmoniškai 
veiklai. Nelaimė, kad tokie 
randa už save paikesnių, 
mūsiškių, kurie tokiais nežmo
niškaisiais žavisi. 

Todėl mes visomis jėgomis 
turime purenti pilnos svei
katos lietuvišką dirvą, kad 
tokios piktžolės mūsų aplin
koje nesiveistų. o esamosios 
kuo greičiau išnyktų. 

R logdarb ių k n i b ž d y n a s 
mūsų a p l i n k o j e 

Ir ko tas toks dar tikru žmo
gumi netapęs mūsiškis ir ne 
mūsiškis nepridaro! Toks jis 
save menkina ir art imo dienas 
kartina, nemėgdamas maldos, 
toks piktinas net ir dabart inio 
popiežiaus deimantine veikla. 
Toks jis nesidomi giesme. 

daina, gėlės žiedu, nes visur 
mato tik juodžemį. Tokio jo 
nepriversi prie naudingos kny
gos — jis pasitenkina gelto
nąja tiek mediciniška, tiek 
kitokia literatūra. 

Tikrais žmonėmis dar neta
pusieji šliejasi prie visuotinai 
žmogų žudančių niekų: narko
tikų, svaigalų, rūkalų, apkal
bų, persivalgymo, persišnekė
j imo, vien n i e k n i e k i a m s 
energijos leidimo, tingėjimo, 
tik blizgučiais pasipuošimo 
...ir prie visų kitų kitokių 
t ikram žmogui nė galvon 
neateinančių blogybių. 

Iš čia ir verda visas praga
ras a n t žemės. Jis užgesintas 
gali būt i tik viena vienintele 
priemone: velykiškų žmogaus 
prisikėlimu, savais nusitei
kimais (asmenybe) į tikrą — 
koks j i s turi būti. žmogų. 

L i e t u v i š k i a s m e n y b ė s 
ž ib in t a i 

Laimė, kad mes lietuviai 
priklausome prie žmoniškiau-
sių žmonių. Taip senovėje mus 
apibūdino romėnų istorikas 
Taci tas . Savo tėvų t inkamai 
išauklėti, mes gerumu išsiski
riame iš kitataučių tiek, kiek 
n e s a m e s u g a d i n ę savąją 
asmenybę. Iki dabar lietu
viai y r a pageidaujami ir labai 
vert inami darbininkai fabri
kuose, ligoninėse, laborato
rijose, įstaigose ir visose kito
se garbingose vietose. 

Dėkoti už tai mes turime 
savo tėvams — protėviams, 
na. ir visiems -visoms pavyz
dingiems — pavyzdingoms 
mūsiškėms — mūsiškiams: 
T u m a m s — Vaižgantams, 
B a s a n a v i č i a m s , K a l a n 
toms... Pečkauskaitėms, Čiur-
lionienėms, Varnienėms... 

Didis mums gėris yra turint 
čia savo tarpe visais atžvil
giais mums pavyzdį teikian
čią, pilnos sveikatos keliu 
einančią gerbiamą Lietuvos 
general inę konsule Juoze 
Daužvardienę. 

Visus mūsiškius paskati-
t inan t da r stropiau jos gyve
nimu gėrėtis, jos pavyzdžiu 
sekti ir savus ainius nuteikti 
taip elgtis, stabtelėkime ties ja 
kiek ilgėliau, nes ji nusipelnė 
iš mūsų jai didžios pagarbos, 
padėkos ir sekimo jos dar
bais. 

Visų mūsiškių padėka ir 
pagalba Lietuvos generalinei 
konsulei. visų nemeluotai ger
biamai , visų nuoširdžiai pamil
tai, Lietuvos gerovei be palio
vos, pajėgiai ir nenuilstamai 
dirbančiai . 

Lie tuvos genera l ine 
konsule 

J u o z e Daužvardienę! 

Labai daug padeda tas 
asmuo, kuris nedelsdamas 
ta lkina skubios ir rimtos 
talkos reikalingam artimui — 
įvairiopo vargo prislėgtam 
lietuviui. Tamsta tokios talki
ninkės užduotį pavyzdingai ir 
nuoširdžiai atlikai. Už tai iš 
Tamstos pagalbos susilau
kusieji yra Tamstai labai 
dėkingi. 

T a m s t a nepralenkiamai, 
vykusiai, atidžiai ir nepaly
ginamai pajėgiai per pasku
tinius 14 metų viena, o anks
č i a u su a . a . L i e t u v o s 
generaliniu konsulu dr. Petru 
Daužvardžiu Liotuvos konsu
late budėjai Uetuvos ir lietu
vių degančių reikalų tarny
boje, juos profesiniu pajėgumu 
sėkmingai tvarkei ir juos 
gynei tarptautinėje plotmėje. 

Savanoris — kūrėjas mok. -Juozas Tamulis simboliškai gerbia žuvu
sius Lietuvos didvyrius Alvudo pažmonyje lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

Lietuvių savanorių — kūrėjų retėjanti eilė. minint Lietuvos nepri 
klausomybės švente Marijos auditorijoje 

Nuotr. M. Nagio 

įs ta igose T a m s t a ALVUDLT 
kurtis lemiamai padėjai. Už 
tai dėkingi alvudiečiai mini 
Tams tą ir Tamstos šeimą savo 
kadiemnėse maldose ir tvirtai 
tiki, k a d Tamstos, Lietuvos 
general ine konsule Juoze 
Daužvardienę, prasmingiau
sias pagerb imas yra visų lietu
vių t a rpusav io nesutikimo 
paiiovimas: tuo lietuviškos 
nesantaikos kalaviju toli
mesnis neskaudinimas Tams
tos širdies. 

Mes, kartu su visais tėvy
na in ia i s Tamstą gerbdami, 
ryž tamės kuo greičiausiai ir 
š i r d i n g a i paduo t i r a n k a s 
vienas kitam ir nemeluotai 
vieningai dirbti, idant Tams
tos v ienas didžiausių pagei
davimų: lietuvio vienas su kitu 
daug gražesnis sugyvenimas 
jau netolimoje ateityje gyvu 
kūnu taptų ir mūsų tarpe, 
gilias san ta ikos šaknis sulei
dęs, pa tvar ios tarpusavės 
taikos gražiausiais žiedais 
išsiskleistų. 

Alvudiečiai, kaip ir visi 
lietuviai, sava i s darbais sten
giasi ir stengsis lengvinti 
T a m s t a i sulaukti ilgiausių, 
sveikų ir kūrybingų metų. 

Ačiū Tamsta i už savu 
gyvenimu teikiamą mums 
visiems visokeriopą pavyzdį, 
kurio bent dalele mes stengsi
mės pasekti. 

Su visais kitais lietuviais 
alvudiečiai l inki Tamstai viso 
geriausio. 

Telaimina Dangus šią visais 
atžvi lgiais pavyzdingą savo 
Dukrą! 

Čia gimusi, lietuvių patrio
tų ir labai visuomeniškų tėvų 
auginta, pajėgiai išsimoks
linusi, anksti savo gyvenime j 
n e s u s k a i t o m a i d a u g e r i o p ą 
lietuvišką kultūrinę, patrioti
nę veiklą pasinešei. Gražio
sios mūsų tėvynės nemačiusi 
— tik iš tolo Lietuvą pamilai ir 
ją savais darba is tebemyli. 
Tuomi Tamsta tapa i neįtikėti
na i skaisčiu pavyzdžiu lietu
viškos kultūros ir politikos 
darbuose . mūsiškė moteris. 

Tamstos guodžiantis, viltin
gas, į t ikinantis, apgalvotas ir 
įvairiomis progomis artistiš
kai tar tas žodis buvo ir yra 
mums tėvynės netekusiems 
našlaičiams mūsų dvasiniai 
patriotiškas žaizdas gydant is 
balzamas. Už tokį tokių mūsų 
žaizdų gydymą mes viltin
gomis ašaromis pasruvusio
mis akimis išreiškiame Tams
t a i p a d ė k ą i r n i e k a i p 
atsidėkoti negalime. 

Mums sunku įsivaizduoti 
atvejį, kad mes liekame be 
generalinės konsulės. Ne, šim
tus kartų ne! Tams ta visada 
buvai, esi ir v isada būsi mūsų 
žaizdų balzamu ir mes visada 
liksime su T a m s t a visuose 
savo neganduose. 

Tamsta, Lietuvos generali
ne konsule Juoze Daužvardie
nę, esi kupinai pilna bran
džios a s m e n y b ė s — tos 
vertingiausios žmogaus savas
ties—savybių, todėl po sėk
mingo ir aukšto išsimokslini
mo nenutolai nuo lietuviškos 
kultūros reikalų. 

Tamsta retai sut inkamais 
fiziniais duomenimis iš visų 
pasigėrėtinai skiriesi. Mes 
d idž iuo jamės t uomi pr ieš 
saviškius ir kitataučius. Tams
tos sunkus, — kruopštus 
profesinis darbas, įgyta patir
tis, turimas tak tas , nė mažiau
sio mūsiškio neaplenkianti 
laikysena visus ne tik mus, bet 
ir kitataučių diplomatinio 
korpuso narius žavėte žavi. Už 
tai visos konsularinės moterys 
pavedė Tamsta i vadovavimą 
savam sambūriui. O mes lietu
viai laikome ir laikysime 
Tamstą visiems la ikams mūsų 
konsule, nes taip brandžios 
asmenybės moteris, kokia 
Tamsta esi. Didžiai gerbia
moji generaline konsule, tik 
retais atvejais net per šimt
mečius teats i randa. 

Tamsta visiems ta lk indama 
ir Amerikos Lietuvių Vaiko 
ugdymo draugijos, Inc., — 
ALVUIK) sunkiausiose jo 

Už tai Tamsta nusipelnei visu kūrimosi dienose neapleidai: 
l i e t u v i ų l a i k o n e s u n a i - patarimais alvudiečiams ir 
k inamą padėką. sava įtaka šio krašto valdžių.-. 

AR BŪTINAI REIKIA 
VISADA PROTESTUOTI? 

Lietuviška išeivių visuomenė ir 
mūsų bendrinės organizacijos, 
ypač l ietuviškųjų la ikrašč ių 
b e n d r a d a r b i a i a k y l a i seka 
gyvenamosios aplinkos reiški
nius. Džiugu, kad jie visi ne tik 
seka, bet ir nepraleidžia progos ir 
juos visus t inkamai įvertinti ir 
aptarti . Siunčiame padėkas, kai 
kas nors geruvžodžiu pamini mus 
ar gina mūsų tau t in ius reikalus. 
Bet taip pat nevengiame pa
re ikš t i savo j a u s m ų , ka i 
pastebime, kad yra pažeidžiami 
mūsų tautiniai reikalai a r užgau
nami l i e tuv i šk i j a u s m a i . 
Dažniausiai tai yra pareiškiama 
suvažiavimų rezoliucijomis, orga
nizacijų vadovybių griežtais pa
reiškimais ar atskirų asmenų 
protesto laiškais, telegramomis ir 
pan. 

Tik gaila, kad kar ta is tiek 
vienu, tiek ki tu atveju paskuba
me ir persistengiame ir savo jaus
mus pareiškiame, kada t a m nėra 
jokio reikalo. 

Nelabai seniai keliuose mūsų 
laikraščiuose buvo paskelbti pa
raginimai masiškai siųsti protes
to laiškus NBC televizijos ben
drovei dėl jų susukto filmo „High-
way to Heaven". Berods, tie ra
gintojai dar ir patys to filmo ne
buvo matę. Tad mūsų visuomenė 
per daug neskubino su protesto 
pareiškimais. Bet gerokai teko 
nustebti, kad mūsų vadovaujan
ti politine Altos organizacija savo 
biuletenyje paskelbė: ,,Alta pa
siuntė NBC televizijos vadovybei 
protesto telegramą, atkreipdama 
dėmesį, kad toks filmas yra įžei
dž ian t i s p a b a l t i e č i u k i lmės 
amerikiečius — lietuvius, latvius 
ir estus". O po to, dar ir dr. J. Va
laitis Altos vardu pasiuntė NBC 
bendrovei telegramą. 

Nežinau, ar Altos politikai ste
bėjo šj filmą- Tačiau mums, kurie 
įdėmia; ją sekėme, t ikrai nesusi
darė įspūdžio, kad čia esame mes, 
pabaltiečiai paliesti. Visas filmas 
yra pasibaisėtinai prastai paruoš
tas: turinys dirbtinai sulipdytas, 
vaidyba primityvi, o neįtiki
namas filmo užbaigimas net ir 
prasčiausiam farsui netiktų. 

Gal ir galima prileisti, kad fil
mo autoriai, prišokdami pagrin
diniam veikėjui J a n i s Baitic 
vardą, ir turėjo piktą tendenciją 
užkabinti mus. Tačiau eiliniam 
amerikiečiui tai tikrai tokia min
tis į galva neatėjo. Niekur filme 
neminima šio „herojaus" kilmė ir 
jis pristatomas kaip pokarinės 

kartos grynas amerikietis. O 
ypatingai, kad ir jo vardas buvo 
k a ž k a i p ke i s t a i kartojamas 
„Dženis". Bet, žinoma, jeigu mes 
patys ir da r organizuotai 
masiškai su įvairiais protestais ir 
telegramomis pradėsime eiti į 
viešumą, tai galime nesunkiai 
prisišaukti vilką iš miško. Tada 
gal ir t a s eilinis amerikietis tele
vizijos žiūrovas pagalvos, o gal?... 
Ir tuo pačiu patys užsitrauksime 
ant savo ga lvų nepelnytą 
..garbę'". 

Altos valdybai derėjo kiek rim
čiau ir šalčiau ši reikalą apsvars
tyti ir tik tada daryti atitinkamus 
sprendimus. Jeigu Altą ir ateity
je taip karštakošiškai pradės 
svaidytis protestais ir telegra
momis, tai ne t ik nuvertins savo 
ki tų pa re i šk imų svorį, bet 
pakenks ir kitoms organizacijoms 
bei p r a r a s visuomenės 
pasitikėjimą. 

Jonas Daugėla 
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o P K R A C U o s K Ū D I K I ; 
Š I R D I M S 

D v i e m n a u j a g i m i a m s 
chirurgas Serafin De Leon 
Chicagos vaikų ligoninėje 
padarė širdžių operacijas. 
Vienas buvo gimęs kovo 27 d. 
ir po operacijos grįžo į namus 
balandžio 2 d. Kitas ligo
ninėj išbuvo trejetą savaičių. 
Jie g imė su neišsivysčiusią šir
dies kai re puse. Be operacijos 
tokie nau jag imia i mirš ta 
sava i tės metu. 

L E N G V A T O S SKNIMLl 

Chicagos susisiekimo val
dyba nusprendė, kad nuo kovo 4 
d. pensininkai ir invalidai galės 
su tuo pačiu persėdimo bilietu 
grįžti vėl ta pačia susisiekimo 
linija. 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ tIGOS. CHIRURGIJA 

2*3* VV. 7l»t Street 
Priima trrciad nuo 2 tki 5 v v 
Ketvirtad nuo 1C v r m 6 v v 
Susitarimui skambint 436-55*6 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 įveikia 24 md) 

Vai.: pirm., antr.. ketv.,. penkt. 
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Okup. Lietuva — užsienis 

PAŠTO RYŠIAI 
JAV-bių paštas palaiko 

ryšius ir apsikeičia pašto siun
tomis su 167 pasaulio kraš
tais. Tačiau nė su vienu iš jų 
neturi tiek daug sunkiai spren
džiamų problemų, kaip su So
vietų Sąjungos paštu. Apsikei
t imas laiškais ir kitomis 
siuntomis yra tvarkomas tarp
tautinėmis pašto konvencijo
mis. Visų pasaulio kraštų, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą, 
piliečiams yra garantuojama 
laiškų neliečiamybė. Ir pašto 
konvenciją pasirašiusios šalys 
paprastai to laikosi. Išimtį (ir 
tai labai žiaurią) sudaro Sovie
tų Sąjunga ir iŠ dalies jos 
kontroliuojami satelitiniai 
kraštai. 

JAV-bių paštas stengiasi 
savo krašto piliečiams bei 
gyventojams padėti, kad paš
to siuntos į Sovietų Sąjungą 
būtų tvarkingai, laiku pasiųs
tos ir ten gautos. Tačiau truk
dymų iš Sovietų pusės tiek 
daug, kad dažnais atvejais 
neįmanoma padėti. Taigi JAV 
centrinė pašto įstaiga (U.S. 
Postai Service, International 
Postai Affairs Department, 
Washington, DC 20260-6500) 
išleido 22 puslapių informaci
ją „Mailing to the Soviet 
Union" (Paštas į Sovietų 
Sąjungą), kuriame pateikė 
daugybę žinių, ką ir kaip gali
ma į Sovietų Sąjungą siųsti, 
ko negalima ir kas reikia dary
ti, kai siuntos nepasiekia 
adresato. Kadangi mūsų arti
mieji gyvena okupuotoje Lietu
voje ir turi noroms nenoroms 
naudotis okupantų pašto 
patarnavimas, tai ir mums, 
rašantiems laiškus mūsiš
kiams į Lietuvą ir siunčian-
tiems kai kuriuos dalykus, 
pravartu su JAV pašto patir
timi šiuo reikalu susipažinti. 

BRZEZINSKI IR KIRKPATRICK 
UŽ BALTŲ STUDIJAS 

ELONA FAISNIENĖ 

*., 

Sovietų pašto varžymai 
žymiai prašoka bet kurių kitų 
kraštų suvaržymus. Saky
sime, galima siųsti paštu 4 
svarų 6 uncijų svorio maisto 
paketėlius, bet negalima į juos 
dėti greičiau gendančių 
produktų, pvz. žirnių, pupų 
sėklų, žuvų gaminių, medaus 
ir pan. Negalima siųsti mais
to dalykų, jeigu jie yra uždary
ti užkenuotose konservų skar
dinėse. Mat, Sovietų muitinės 
būtinai turi siuntas patikrinti. 
Sakysime, siunčiant kavą, 
reikia supilti ją į plastikinį 
maišiuką ar lengvai atida
romą indą, kad muitininkas 
galėtų kavos turinį peržiūrėti. 

Draudžiama siųsti bet ku
rios rūšies knygas bei spaus-
dinius, jeigu jie yra bet kurio 
politinio ar ekonominio turi
nio. Kartais nueina katalogai 
ar madų žurnalai, jeigu juose 
n ė r a pažymėtos rekla
muojamų dalykų kainos. 
Matyt, valdžia bijo, kad 
skaitytojai nesužinotų, jog 
užsienyje tuos ar kitus daly
kus galima pigiai nusipirkti. 
Draudžiama siųsti meno daly
kai, paveikslai, metalo, 
medžio, plastikos skulptūros. 
Ypač draudžiama siųsti bet 
kurios rūšies relignio turinio 
dalykai: Šv. Raštas, maldak
nygės, kryželiai, rožančiai, 
religiniai paveikslėliai, bet 
kurie religinio turinio daly
kėliai. Šių dalykų bolševikai, 
pagal mūsų liaudies priežodį, 
,,bijo, kaip velnias kry
žiaus"... 

Savaime mums jau aišku, 
kad draudžiama siųsti bet 
kurios užsienyje išleistos lietu
viškos knygos, žurnalai, laik
raščiai. Sovietų įstaigos 
filatelistus laiko „užsienio 
agentais". Taigi nenuostabu, 
kad draudžiama siųsti visi 
filatelijos reikmenys, pašto 
ženklų albumai, filatelinė lite
ratūra ir patys ženkleliai. 
Praktika rodo, kad į laišką įdė
ti keli ženkleliai, jeigu jie nėra 
„ propagandinio" turinio, 
pasiekia adresatą, bet kelio
lika ar keliasdešimt į laišką 

įdėtų ženklelių jau „užkliū
na". Nueina ir į laišką įdėtos 
viena kita fotografija, jeigu 
jos grynai asmeninio turinio ir 
nėra labai puošnios. Tačiau 
gražios nuotraukos, didesnio 
formato, net vaizduojančios 
mirusius asmenis, dažniau
siai nepasiekia adresato. 

Negalima siųsti radijo bei 
televizijos priimtuvų, jų dalių, 
foto bei video a p a r a t ų , 
magnetefonų bei rekorderių, 
laikrodžių, foto filmų, įvairių 
įrašų, muzikos instrumentų, 
vaistų bei vitaminų, plastinu 
dirbinių, riebalų, sviesto, 
sūrio, žuvų produktų, maisto 
vaikams, biologinių prepa
ratų, karinio pobūdžio vaikų 
žaislų, pornografinės literatū
ros, a lkohol in ių gėrimų, 
narkotikų ir kt. dalykų. 

Apribojamas yra ir dau
gelio kitų dalykų siuntimas. 
Galima siųsti tik po vieną 
vienetą: mediciniškų termo
metrų, akinių stiklų bei rėmų, 
ortopedinių dirbinių, klausy
mo aparatėlių, aprangos daly
kų — paltų, švarkų, megz
tinių, kelnių, sijonų, darbo 
įrankių, žvejybos reikmenų, 
užuolaidų. Bet maisto dalykų 
galima siųsti kavos, kakavos, 
cikorijos — 4 svarus 6 uncijas, 
arbatos — 7 Aincijas, kramto
mos gumos — 7 uncijas, 
tabako — 2 sv. 3 uncijas, 
paklodžių — 2, kojinių — 6 
poras, pirštinių — 1 porą, batų 
— dvi poras, muilo — 4 sv. 6 
uncijas. Rašt inės reikmenų po 
vieną kiekvienos rūšies, įvai
raus tipo patefono plokštelių 
ligi 12 vienetų. Ribojamas ir 
svoris. Mažiausia formalumų 
reikia atlikti, kai siunčiama 2 
svarų paketėliai. Šiaip jau 
svoris ribojamas 22 svarais. 

Galima į Sovietų S-gą siun
čiamus paketėlis ir apdrausti. 
Aukščiausia apdraudos suma 
20.40 dol. Be to, reikia sumo
kėti ir kitas pašto išlaidas. 
Tačiau iš to nauda labai 
maža, nes Sovietų įstaigos 
draudimo kaip ir nepaiso ir į 
tuo re ikalu užklaus imus 
dažniausia visiškai neatsako. 
Jei paketėlis buvo pasiųstas 
oro paštu, jo negavus skundą 
galima paduoti po 60 dienų, o 
jei paprastu paštu — po 90 
dienų. Reikalo išaiškinimui 
Sovietai skiria 5 mėnesių 
terminą. Iš viso skundai yra 
„sudėtingas" reikalas, apdrau
dos suma maža, taigi jos išieš
kojimas praktiškai neapsi
moka. 

Kas seka žinias, žino apie 
Jeane Kirkpatrick, JAV atsto
vę prie Jungtinių Tautų prez. 
Reagano pirmoj kadencijoj ir 
apie Zbignievv Brzezinski, 
prez. Carterio patarėją gyny
bos reikalams. Jeane Kirkpat
rick ir Zbignievv Brzezinski 
nedviprasmiškai pasisakė už 
baltų tautų svarbą , apsiim-
dami būti Baltų studijų fondo 
įkurtuvių garbės pirminin
kais. 

Įkurtuvės bus gegužės 3 d. 
Manhattan, garsiajam Nevv 
York Yacht Club. 

Šiuo metu dr. Jeane Kirkpat
rick profesoriauja George-
tovvn universitete ir atlieka 
tyrinėjimus American Enter
prise Institute for Public Poli-
cy Research. Penkių knygų, 
daugelio studijų ir straipsnių 
autorė, dr. Kirkpatrick rašo 
knygą apie JAV rolę Jungti
nėse Tautose ir pasaulio poli
tikoj ir greitai pradės rašyti 
spaudai specialią skiltį. Dr. 
Kirkpatrick, kuri kalba 
prancūziškai ir ispaniškai, yra 
dirbusi su US Information 
Agency ir Valstybės departa
mentu ir skaičiusi paskaitas 
Europoj, Afrikoj, Azijoj ir Pie
tų Amerikoj. 

Dr. Zbignievv Brzezinski pro
fesoriauja Columbia universi
tete ir dirba patarėju George-
tovvn universiteto strateginių 
ir tarptautinių studijų centre. 
Dr. Brzezinski yra parašęs ar 
redagavęs dešimt knygų, 
kurių šešios lietė Sovietų 
Sąjungą, pvz., politinę kon
trolę sovietinėj kariuomenėj, 
politinių valymų tęsimąsi 
sovietinėj santvarkoj, konflik
tus ir ryšius sovietiniam bloke, 
ka ip vyksta pasikeitimai 
Sovietų Sąjungoje. Prof. 
Brzezinski ta rp taut in ia is 
klausimais daug rašo ne vien 
JAV, bet ir Europos spaudoj. 

Tarp kitų įsipareigojimų prof. 
Brzezinski yra direktorius 
(board member) Atlantic 
Council ir International 
Par l iamentary Group for 
Human Rights in the Soviet 
Union, patikėtinis (trustee) 
Freedom House ir buvęs 
Amnesty International tary
bos narys. 

Baltų studijų 
fondas - BSF 

BSF užduotis — remti Baltų 
studijų draugijos — Associa-
tion for the Advancement of 
Baltic Studies veiklą, o AABS 
veikla — puoselėti profesinio 
lygio studijas Iietuvą, Latvi
ją, Estiją liečiančiom temom. 
AABS tai atlieka įvairiai, 
pvz., vienas projektas buvo 
surašyti, kur JAV-bėse yra 
medžiagos baltų klausimais. 
Sąrašas buvo sudarytas, 
mikrofilmuotas ir dabar per 
mokslines bibliotekas prieina
mas tyrinėtojams (darbas 
užtruko dvejus metus), Kas 
antri metai AABS ruošia 
p la taus masto mokslines 
konferencijas, kurios baltis-
t inėms studijoms sudaro 
profesinį forumą. Į konferenci
jas suvažiuoja mokslininkai iš 
daugelio šalių. Pvz. už dvejų 
metų konferencija vyks 
Washingtono valstijoj, kur su 
pranešimais numato atvykti 
mokslininkai net iš Kinijos. 

AABS Journal of Baltic Stu
dies prenumeruoja ne tik JAV, 
bet ir kitų šalių universitetai ir 
valdiškos bibliotekos (Kinijos 
mokslų akademija šį leidinį 
užsisako jau 18 metų). Žur
na las priima straipsnius 
pagrindinėm Europos kalbom. 
AABS taip pat padeda 
mokslinėms leidykloms išleis
ti leidinius baltistinėm temom. 

Atskira yra laiškų į Lietuvą 
ir iš Lietuvos siuntimo prob
lema. JAV paštas šiuo reikalu 
nedaug ką sako, nes ne nuo jo 
priklauso reikalas. Bet visi tie, 
kurie susirašinėja su savo arti
maisiais okup. Lietuvoje, iš 
praktikos gerai žino, kad kar
tais laiškai nueina per 7-14 
dienų, o daug dažniau reikia 
laukti 2-3 mėnes ius . T a i 
priklauso nuo to, ar tas laiš
kas patenka į laiškų cenzūros 
įstaigą ar ne. 

Atskira problema yra ir 
knygų iš Lietuvos į užsienį 
siuntimas. Pastaruoju metu j is 
ypač suvaržytas. Lietuvos 
gyventojas, norįs pasiųsti į 
užsienį kad ir tik neseniai 
išleistą knygą, turi gauti 
specialų leidimą ir, be pašto 
išlaidų, sumokėti dar išveži
mo (muito) mokestį, kuris 
paprastai siekia knygos vertę. 
Vėl tenka užpildyti tam tikri 
formuliarai. Blogiausia, kad 
tokius leidimus duoda tik viena 
įstaiga Vilniuje. Taigi nori 
išsiųsti knygą — važiuok į 
Vilnių... Beje, nuo minėtų 
leidimų gavimo nėra atleista 
net ir gen. Petronio vadovau
jama „Tėviškės" draugija. 
Taigi pašto ryšiai su mūsiš
kiais Lietuvoje yra labai 
apsunkinti, aptverti aukšta 
spygliuota tvora. 

b. kv. 

Dr. Z. Brzezinski. pasižadėjęs pakalbėti apie Pabaltijo tautas 

AABS 
Draugiją įsteigė lietuviai, 

latviai ir estai 1968 metais. 
Pirmininkauti renkamas 
asmuo vis iš kitos grupės, kad 
atsakomybė kristų paeiliui. Iš 
lietuvių pirmininakvę yra dr. 
Vytautas Vardys, dr. Rimvy
das Šilbajoris ir dr. Marija 
Gimbutienė. Direktoriai yra 
buvę dr. Birutė Ciplijauskaitė, 
dr. Stasys Goštautas, dr. 
Kęstutis Keblys, Daina Kojely-
tė, dr. Romas Misiūnas, dr. 
Tomas Remeikis, dr. Kęstutis 
Skrupskelis, dr. Rimvydas 
Šilbajoris, dr. Elona Vaišnie-
nė. 

Šiuo metu draugijai priklau
so beveik 900 narių, iš kurių 10 
nuoš. ne baltai, pvz. Japonijoj 
labai veiklūs penki japonai! 
Nariais gali būti visi, kurie 
palaiko draugijos tikslus, 
užtat sąrašuose yra gydytojų, 
inž in ie r ių , ve rs l in inkų , 
menininkų, humanitarų, 
valdžioj dirbančių, pensijon 
išėjusių ir kt. Palyginus su lat
viais ir estais, lietuvių visą 
laiką mažiausiai. Sunku 
pasakyti, kodėl taip yra, nes 
šiaip pasikalbėjus, atrodo, kad 
lietuviai labai pritaria dar
bams, kuriais kaip tik pasižy
mi AABS. 

Pasigėrėt inas 
reikalų vedėjas 

AABS veikia labai efektin
gai. Didele dalim tai dėka 
latvio Janio Gaigulio, kuris be 
atlyginimo eina reikalų vedė
jo pareigas jau aštuoniolika 
metų. Prieš kelerius metus 
Gaigulis išėjo į pensiją ir 
draugijai skiria visą laiką, 
įskaitant vakarus ir savait
galius. Janiui Gaiguliui kada 
nors iš pareigų pasitraukus, 
reikės samdyti. Tam reikės 
lėšų. Buvo nutarta kapitalą 
pradėti telkti laiku, kad vėliau 
ir raštinės, ir akademinis — 
profesinis darbas galėtų tęstis 
be trukdymų. 

Latviai stojo į darbą pirmie
ji. Paskelbus, kad AABS 
steigiamas Baltic Studies 
Fund, vienas Venecuelos lat
vis verslininkas iš karto 
atsiuntė 20,000 dol. BSF 
pirmininku būti apsiėmė prof. 
Juris Viksnins, Georgetovvn 
universiteto profesorius, kuris 
AABS darbo svarbą tinkamai 
pristatė dr. Kirkpatrick ir dr. 
Brzezinski, ir šiuos įtakingus 
asmenis įtraukė į baltų studi
jų rėmėjus. 

Latvio advokato dėka BSF 
įkurtuvės įvyks Nevv York 
Yacht Club, JAV seniausiam 
privačiam klube (įkurtas 1844 
metais). Dabartinis pastatas 
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Dr. Jane Kilpatrcik kalbės pabaltiečiams jų suvažiavime. 

statytas 1900 m. multimilijo-
nieriaus J. P. Morgan pini
gais. Šiam klube buvo laiko
mas America Cup (nulietas iš 
sidabro prieš 130 metų už 500 
dol.). dėl kurio varžydamiesi 
milijonus išleidžia jachtinin-
kai iš viso pasaulio ir kurį per 
paskutines pasaulines jachtų 
lenktynes laimėjo ir išsivežė 
australai. 

Baltų studijų fondo reikalą 
labai pajudino federalinio 
National Endovvment for the 
Humanities 50,000 dol. „chal-
lenge grant", kurį AABS gavo 
su sąlyga, kad iki 1989 metų 
sutelktų tris kartus tiek. 

įkur tuvės — šampano 
pr iėmimas 

Įkurtuves — šampano pri
ėmimą rengti sugalvojo lietu
vės Audronė Misiūnienė ir 
Virginija Sirusienė, kurios 
projektui ir vadovauja. 

Šampano priėmimas bus 
proga išskirtinoj aplinkoj 
susipažinti su baltų studijų 
rėmėjais ir prisidėti prie Baltų 
studijų fondo, nes rezervacijos 
100 dol. asmeniui. Į įkurtuves 
kviečiami visi, kurie pritaria 
AABS darbams. Prašoma apie 
a tvykimą p r a n e š t i iki 
balandžio 28 d. ir čekius 
(„Baltic Studies Fund") siųsti 
šiuo adresu: Janis Gaigulis. 
Executive Director, AABS, 231 
Miller Road, Mahvvah, N.J. 
07430. Negalintieji asmeniš
kai dalyvauti kviečiami prisi
dėti prie BSF paštu. Aukoję po 
100 dol. bus įrašyti kaip 
„Contributors"; 500-1,000 dol. 
— „Patrons"; 1,000 dol. irdau-
gaiu — „Benefectors". 

Prie BSF įkurtuvių šventiš

kos nuotaikos prisidės ir Kazio 
Varnelio paveikslas, kurį 
dailininkas skyrė dovanų kam 
nors iš atsilankiusiųjų. 

Garbės svečiai 
Baltic Studies Fund įkurtu

vės Nevv York Yacht Club bus 
įvykis, kurį ir Lietuvoj turėtų 
atžymėti. Vis dėlto, objek
tyviai žiūrint, gana puošni 
plunksna baltistikos skrybė
lėj, kad ištaigingoj aplinkoj 
susirinks amerikiečiai (ir čia 
gimę, ir „įsipilietinę"), tarp 
kurių bus ir labai žinomų, 
kurie pasiryžę baltų studijas 
tarptautiniam moksliniam 
forume įpilietinti ilgam laikui. 

Įkurtuvių proga bus pagerb
ti trys baltai: Gunnar Gir-
kerts, Ivar Ivask ir Tomas 
Venclova. 

Gunnar Birkerts — architek
tas. Jo suprojektuoti pastatai 
stovi JAV, Italijoj, Brazilijoj, 
Suomijoj. Jų tarpe JAV 
ambasada Suomijoj, Corning 
Museum of Glass Nevv Yorke. 
Fede ra l Reserve Bank , 
Minneapolis, Minnesota. Jis 
yra laimėjęs 43 premijas. Gun
nar Birkerts vadovauja savo 
architektūrinei bendrovei ir 
yra architektūros profesorius 
University of Michigan. 

Ivar Ivask, buvęs AABS 
prezidentas, pažįsta pasaulio 
literatūrą kaip retas, nes jis 
yra tarptaut inio žurnalo 
,,World Literature Today" 
ilgametis redaktorius. Šiam 
žurnale baltų literatūros turi 
lygias teises. Ivar Ivask taip 
pat pirmininkauja plačiai 
žinomo Neustadt Prize for 
Literature (25,000 dol. hono-

(Nukelta į 4 psl.) 
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mišką, tave pavešiu Kuršėnų link. 
Berniukas apsidžiaugė. Pernakvojęs kitą rytą su 

Plėškių išvažiavo. Jam nebereikėjo vilkti savo maiše
lį, kuris buvo pasidaręs sunkus nuo surinktos išmal
dos. 

Kokiam mėnesiui praslinkus, berniukas dar 
kartą buvo sustojęs pas Pleškius. Jis pasigyrė, kad 
anksti pavasarį eisiąs pas vieną ūkininką piemeniu. 

Kitą rytą pas Pleškį atėjo Kalnelio Gerškis. Jis Beelgetaudamas užėjęs tokį ūkį, kur reikalingas pie-
papasakojo, kad rusai prakišę tame fronte ir aname muo. 
ir dabar, esą, reikia laukti naujų įvykių. Kokie tie Gyvenant prie vieškelio, pas Pleškius užklys-
įvykiai, jis nebepaaiškino, bet paskutiniai jo žodžiai davo tokių pakeleivių, kurie prašydavo nakvynės, 
buvo — nieko gera nesą ko laukti. Pleškys niekam neatsakydavo. Paskleisdavo troboje 

Tokia įtempta būsena dar tęsėsi kelias dienas, o šiaudų kūlį, ir ilsėkitės sau sveiki. Jokių patogumų jupelę, jei prašyčiau? Pinigų nuo Dargužiu žemės tai 
vieną pavakarę Pleškiai pamatė, kad kaimynai, su niekas nesulaukė, bet prie vakarienės stalo visiems hko. pati mačiau kaip atskaitė šimtines Slaustui, o 
gyvuliais iškeliavę į rytus, grįžta. Jie parsivarė ir buvo vietos, pavalgydavo tos pačios putros ar bulvie-
savo kaimenes, tik perpus sumažėjusias, kelyj*- buvo nės, kiek prižilintos, kartu su visa šeimyna, 
sutikę kariuomenės dalinį ir tas dalį gyvulių nusa- Kartą vakare nakvynės pasiprašė du jauni žydu-
vinęs. kai. Tėvas ir juos priėmė, tik dar priminė: 

Apie vokiečių okupaciją buvo kalbama gana — Ryt šeštą valandą turėsit išvykti! 
ilgai, tik kaimo žmonės vokiečių kareivių nematė. — Ui, pons, gerai! Mes išvyksim, pons! 
Vokiečiai pasirodė daug vėliau ir tai jau kitu vardu Ryto metą. kai tėvas sėdo prie pusryčių stalo, 
— jie vadinosi žandarais ir atvažiuodavo į kaimus pakeleiviai dar tebeknarkė. Nesulaukdamas, kada 

Nors caro galybė braškėjo visuose forntuose. bet 
atsirado žmogus, kuris tikėjo, kad tas galingas 
valdovas išsilaikys. Išsilaikys ir jo rublis. Pleškys 
irgi tuo tikėjo. Jam negalėjai pasakyti, jog dar už 
metų kitų rublis bus bevertis. Likusius nuo pirkimo 
pinigus taupė, be reikalo neleido. 

Elzė nuo pat jaunų dienų mėgo puoštis. Po moti
nos mirties, kai ant jos pečių buvo užkrautos sunkios 
šeimininkės pareigos, ji tikėjosi, kad jai už tai bus 
atsilyginta bent jau kokiu nauju drabužiu. 

Vieną dieną apie tas savo svajones ji užsiminė 
seseriai. 

— Ką tu galvoji, ar tėtis man nupirktų naują 

likusį pluoštą įsidėjo į kišenę. 
— Aš tai nedrįsčiau apie tai užsiminti. — at

siliepė Jane. — Gal tėtis pats susipras, kad ir mums 
šio to reikia. 

— Tai ne tėčio būdui susiprasti. Kol mama buvo 
gyva, tai ji visada primindavo, kad mergaitėms 
kokio drabužio reikia. Ir už tai gaudavo atpildą. 
Atsimeni, kai vieną kartą tėtis taip užpyko, kad 

pasirinkti grūdų ir gyvulių. Tada Plėškių ūkyje ir pabus žydukai, Pleškys priėjo prie vieno iš jų ir mamai šluota pagrasino? 
prasidėjo toks laikotarpis, kai viską reikėjo siėpti. pajudino pašonę. Žydas vikriai pašoko. 

Kartu su kalbomis apie vokiečių okupaciją, — Ui, pons, ar jau ryts? 
kaimuose prasidėjo didelis pavargėlių antplūdis. Jie — Jau reikia kelti ir keliauti, 
nebuvo tikri elgetos, o tik žmonės iš miesto kurie Abu žydai pašoko iš gulto ir ėmė mautis batus, 
neturėjo ką valgyti. Ėjo suaugę vyrai ir moterys, bet Rengtis jiems nereikėjo — jie miegojo su drabužiais, 
vieną kartą į Plėškių sodybą užklydo kokių dvvlikos Pleškys visada žiūrėdavo, kad svečiai išvyktų 
metų berniukas. Jis papasakojo, kad gyvenas su savo keliais pirma, negu jis išsirengdavo į mišką. 

Pleš-savo mama Kuršėnuose. Parvažiavęs iš mišk 
kys rado nelauktą svečią. 

— Ar turi kur nakvoti? — paklausė bern :ką. 
— Ne, atsakė vaikas. 

Kažkada prieš karą Pleškys buvo užpirkęs prie 
Šipylių Dargužiu lieknyne gabalą žemės. Pirko 
pigiai, caro rubliais. Pirkimą užbaigė bene 1916 
metais, užmokėjo paskutinius du šimtus rublių ir 

— Gali pasilikti pas mus, ryt, važiuodamas į pasiėmė į rankas dokumentus. 

Gal mama per daug pasakė, tai buvo ko 
užpykti... 

Tik Elzė likusių šimtinių, kažkur troboje pasie
tų, negalėjo užmiršti. Ji surizikavo ir nutarė tą 
klausimą iškelti. Parinko sekmadienį, nes žinojo, 
kad tėvas bus pailsėjęs ir neskubės prie darbo. 

Pusryčiams išvirė varškėčių. įdėjo ir palatrūnų. 
kad skanesni būtų. Varškėčiai buvo gardūs, visa 
šeimyna valgė pasigardžiuodami. Tėvui irgi varškė
čiai patiko, suvalgė jų keletą ir kreipėsi į Elzę: 

(Bus daugiau) 
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KONSULAMS 
PASIKEIČIANT 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Balandžio 27 d. į J aun imo 
centrą renkasi Chicagos ir 
apy l ink ių l i e tuv ia i a t s i 
sveikinti Lietuvos generalinę 
konsule Juzę Daužvardienę ir 
nuoširdžiai jai padėkoti už 
daugelio metų sunkų darbą, 
skirtą pavergtai Lietuvai ir 
išeivijos lietuviams, ir sutikti 
bei arčiau susipažinti su 
naujuoju Lietuvos generaliniu 
konsu lu Vaclovu Kleiza . 
Džiaugiamės šiuo ne eiliniu 
įvykiu ir dėkojame tiems, 
kurie sumanė tokį pagerbimą 
Lietuvos general iniams konsu
lams Chicagoje suruošti. 

Iniciatyvos ėmėsi l ie tuvių 
Bendruomenės Vidurio Vaka
rų apygardos pirmininkė Biru
tė Vindašienė. Jos balsą išgir
do net š imtas t rys lietuvių 
organizacijos. Šių organizaci-
jų s u s i r i n k ę a t s t o v a i 
entuziastingai sumanymui 
p r i t a r ė ir s u d a r ė p lač ios 
apimties pagerbimui ruošti 
komitetą, kuriam vadovauti 
sutiko daugelio organizacijų 
aktyvi veikėja PLB valdybos 
vicepirmininkė šviet imo ir 
tautinio auklėjimo reikalams 
Birutė Jasaitienė. 

Darbas sparčiai rieda pir
myn. Programa iš trijų dalių 
— akademijos, meninės ir 
vaišių. Kalbėtojai geri. Į meni
nę dalį jungiasi j aun imas . 

N e t e n k a a b e j o t i , k a d 
Jaunimo centras š iam rengi
niui bus tikrai per mažas . O 
kur gi sutilps š imto trijų 
organizacijų žmonės. O tai 
liudija, kad pakils visa Chica-
ga. nes šios organizacijos 
jungia visų pažiūrų ir įsitikini
mų visuomenę. Visa tai rodo, 
kad Chicagos lietuviai, gal tik 
su labai mažyte išimtimi, 
nuoširdžiai mylėjo ir gerbė 
Lietuvos generalinę konsule 
Juzę Daužvardienę, o ta ip pat 
su didele pagarba pasi t inka ir 
naująjį Lietuvos generalinį 
konsulą Vaclovą Kleizą. 

Po šviesios a tmint ies Lietu
vos generalinio konsulo dr. 
Petro Daužvardžio mirties į 
š ias pareigas Valstybės depar
tamentas paskyrė velionio 
naš lę Juzę Daužvardienę. J ą 
gerai pažįstame. J i gimė, augo 
ir mokslus baigė š iame kraš
te. Nuo pa t jaunystės visa šir
dimi pamilo savo tėvelių 
gimtinę Lietuvą ir lietuvius. J i 
Amerikoje pavyzdžiu ir dar
bais švietė Amerikos lietuvių 
jaunimui. J i dainavo, vaidino, 
organizavo. organizacijoms 
vadovavo ir savo gyvenimą 
skyrė kilniems lietuviškiems 
darbams. 

Gyvendama su savo vyru 
susipažino su konsula to dar
ba is ir buvo didžioji talkinin
kė savo vyrui g a b i a m Lietu
vos d ip loma tu i , L i e t u v o s 
generaliniam konsului dr. Pet
rui Daužvardžiui. Tad atėjusi į 
šį postą nebuvo naujokė. Gero
ką metų skaičių ji š ias parei
g a s ėjo, kol panoro išeiti į 
ramesnio gyvenimo užuovėją. 

Juzė D a u ž v a r d i e n ę — 
didelių gabumų moteris. J i 
m o t i n i š k a i š i l t a , a t v i r a , 
nuoširdi. Veide a m ž i n a šypse
na . Ji, kaip gera dukra , savo 
gyvenimą atidavė savo moti
nai tėvynei Lietuvai, drauge 
po savo sparnu nenui l sdama 
g laudė n e r a m i a i b a n g u o 
jančią lietuvišką išeiviją. J i iki 
vėlumų budėjo konsulate , sekė 
pasaulio spaudą, reagavo į 
visi ,s L ie tuvą l i e č i a n č i a s 
neteisybes. Ji skubėjo į konsu
lų p r i ė m i m u s , p a l a i k ė 
glaudžius ryšius su Lietuvai 
draugingų valstybių kon
sulais. J ą rišo plačios pažin
tys su Amerikos visuomene 
bei valstybininkais . J i buvo 
kviečiama ir mielai da lyvavo 
lietuviškosios išeivijos s a k o 
tame gyvenime — seimuose, 
didžiose šventėse, minėjimuo
se, organizacijų renginiuose. 

Visur tardavo taiklų, uždegan
tį, v i e n y b ė n š a u k i a n t į , 
padrąsinantį žodį. Tai buvo 
gražiausios ir kilniausios 
dorybės, už ką ji ir buvo visų 
mylima ir gerbiama. Gyveno 
kukliai. Neturėjo didelių ištek
lių. Dažnai atiduodavo ir 
paskutinius centus konsulato 
išlaikymui. 

Tokią Lietuvos generalinę 
konsule Juzę Daužvardienę su 
pagarba ir dėkingumu išly
dime į ramesnį gyvenimą, 
tikėdami, kad ji ir ateityje liks 
mūsų tarpe sutartinio darbo 
pavyzdžiu. 

P a s i t i n k a m e ir naująjį 
Lietuvos generalinį konsulą 
Vaclovą Kleizą. J į lietuviškoji 
visuomenė ne tik Chicagoje, 
bet ir toli už jos ribų pažįsta iš 
jo darbų organizacijose ir 
visuomeninėje veikloje. J i s 
katalikiškų pažiūrų. Aktyvus 
atei t ininkas. \ j aunimo veiklą 
įsijungė nuo pat gimnazijos ir 
universiteto dienų. J is organi
zavo, vadovavo e idamas įvai
r ias p a r e i g a s a t e i t i n i n k ų 
organ izac i jo je . Nuo p a t 
jaunystės aktyvus Lietuvių 
Bendruomenės narys , ėjęs 
įvairias pareigas nuo eilinio 
nario iki įvairių pareigų PLB 
valdybose. J i s v ienas iš Jauni 
mo kongresų organizatorių. 
Daugelio darbų sričių vado
vas. Geras organizatorius. 
Puikus kalbėtojas. Ramaus, 
ta ikaus būdo. Turi aukštųjų 
mokslų išsilavinimą. Myli 
tėvynę Lietuvą ir išeivijos 
lietuvių gyvenimui ir darbams 
yra skyręs daugelį metų. Tik 
pe ržengęs pusš imt į metų. 
Taigi, pačioje sveikatoje. 

Su tokiu žinių bagažu jis 
ateina į Lietuvios generalinio 
konsu lo Chicagoje postą . 
Suprantama, j a m ši sritis 
nauja. J i s turės daug laiko 
skirti susipažįstant su savo 
tarnybos reikalavimais, takti
ka. Teks padėti daug pastan
gų užmezgant ryšius su Lietu
vai d r a u g i n g ų va l s tyb ių 
Ch icago je r ez iduo janč ia i s 
konsulais, su ja is palaikyti 
glaudų ryšį, lankant is priėmi
muose, o taip pa t ir pačiam 
juos ruošti. Teks sekti pasauli
nę spaudą, užsienio politiką. 
Laiku reaguoti į Lietuvą 
l i e č i a n č i u s n e t e i s i n g u s 
spaudos išpuolius. J a m teks 
rūpintis lietuviškosios išeivi
jos gyvenimu ir problemomis, 
visus jungti bendram darbui. 
Teks reprezentuoti kitataučių 
tarpe lietuvius ir pavergtą 
tėvynę Lietuvą. Tai sudėtin
gas, daug rūpesčių keliantis 
darbas. Tikėkime, kad jam 
šiame darbe pradžioje nuošir
džiai padės ir konsule Juzė 
Daužvardienę. 

Iš lietuviškosios išeivijos, 
ypač iš Chicagos lietuvių 
laukiama nuoširdžios para
mos ir visuotinio pritarimo 
naujam konsulato vairuo
tojui. 

Kada žmogus paskiriamas 
ar užima atsakingą valsty
binį ar visuomeninį postą, jis 
t ampa visos visuomeninės 
nuosavybe. Toks asmuo lygiai 
tarnauja visų įsitikinimų ir 
pažiūrų žmonės visuose jų 
reikaluose. Naujasis Lietuvos 
gen. kons. Vaclovas Kleiza tai 
gerai žino. Jis buvo tolerantas 
praeityje, toks yra ir toks 
išliks šiame poste. Mūsų parei
ga ir jį sutikti su pagarba. 
J a m pažadėti moralinę ir 
m a t e r i a l i n ę p a r a m ą . To 
reikalauja išeivijos didžioji 
misija ir pavergtos tėvynės 
interesai. 

K o n s u l a t ą pa l i ekanč ia i 
Juzei Daužvardienei už jos 
didelį darbą reiškiame nuošir
džią padėką ir su meile ją išly
dime į ramesnį gyvenimą. 
Naujam konsului Vaclovui 
Kleizai linkime sveikatos, 
kantrybės ir sėkmės šiame 
garbingame konsulo poste. 

BRZEZINSKI IR 
KIRKPATRICK CLASSIFIED GUIDE 

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

Rašytoja B. Mockūnienė namuose prie savo meno paveikslo. 

LITERATŪRINĖ 
PROŠVAISTĖ 

AUSTRALIJOJE 
Šių metų, kovo 15 d. Adelaidės 

Lietuvių namų salėje gana gau
sus tautiečių būrys dalyvavo 
rašytojos laurea tės Bronės 
Zaronskaitės-Mockūnienės kny
gos „Saulėlydis" pristatyme. 

Už šį veikalą B. Mockūnienė 
1977 m. gruodžio 28 d. gavo 
premiją literatūros konkurse. 
Konkurso komisija Sydnėjuje 
buvo sudaryta iš penkių jury 
narių, pirmininkaujant buvu
siam „Mūsų Pastogės" redak
toriui poetui Vincui Kazokui. Iš 
visų gautų rankraščių komisija 
pripažino geriausiu veikalą „Sau
lėlydį", pasirašytą „Gintarės" 
slapyvardžiu, ir jam paskyrė 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Adelaidės skyriaus 500 dolerių 
skirtą premiją. 

Knyga išėjo iš spaudos 1985 m. 
Išleido Akademinės skautijos 
leidykla Chicagoje. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė. 

Susipažinkime ta proga su 
rašytoja laureate. Gimė gražioje 
Žemaitijoje, netoli Mosėdžio, 
Virbolių kaime. Augo tarp ketu
rių brolių ir dviejų seserų. Gim
tinės gamta turėjo daug įtakos jos 
vaikiškai vaizduotei, kas aiškiai 
atsiliepė vėliau jos rašto ir dailės 
kūryboje 

Vos 12 metų mergaitė, pri
k lausydama mokykloje 
literatūros būreliui. įžengė į li
teratūros kelią savo pirmuoju 
veikaliuku „Rugiapjūtė". Baigus 
Rokiškyje Tumo-Vaižganto gim
naziją, studijavo Kaune Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus universite
tuose filologiją. Vilniuje parašė 
dvi pirmąsias savo noveles: „Ispa
no meilė" ir „Žvejo dukra"', 
kurios buvo atspausdintos „Ka
rio" puslapiuose. Karo ir okupa
cijų laikotarpyje jos plunksna, de
ja, buvo nutilusi ir, tik išemigra
vus į Australiją, vienas po kito 
pradėjo rodytis „Mūsų Pastogės" 
ir „Tėviškės Aidų" savaitraš
čiuose jos rašiniai: „Kelionė po 
Pietų Ameriką", išsami apžvalga 
apie jos buv. prof. V. Krėvę-Mic
kevičių, novelės „Perpi ldyta 
taurė", „Šiaurės vėjas", „Krišto
las be dėmės" ir kt. 

Ryškūs ir vertingi jos darbai vi
suomeninėje veikloje i r 
žurnalistikoje. Žavi B. Mockū
nienė mus ir savo kūryba dailėje. 
1984 m. surengė Adelaidėje pa
rodą savo paveikslu, kurių dau
gumas „namo nebegrįžo", bet 
papuošė kitų namų pastoges. 

Nuo jaunų dienų priklauso 

skautų organizacijai ir iki šiol ak
tyviai dalyvauja Akademinio 
Skautų sąjūdyje. Tiek talentų 
gamtos apdovanota , mūsų 
laureatė patraukia į save įgimtu 
k u k l u m u , s a n t ū r u m u i r 
nuoširdumu. 

Pagrindinis vakaro kalbėtojas 
inž. Tadas Žurauskas, pats didelis 
meno ir literatūros mylėtojas, 
pažymėjo, kad „Lietuviška knyga 
mūsų gyvenime turėtų būti pir
moje ir aukščiausioje vietoje, nes 
yra svarbiausias elementas mūsų 
tautiniame gyvenime. Lietuviška 
knyga yra ir bus reikalinga tau
tos tęstinumui ir išlaikymui... 
Mūsų kultūrinė istorija nėra ilga 
ir turt inga, bet trumpas nepri
klausomybės laikotarpis, ženg
damas milžiniškais pažangos 
žingsniais, iškėie daugybę talen
tų ir stiprų potencialą mūsų 
kultūros srityje..." Jo kalbos pro
tarpiuose J. Vabolienė ir L. 
Gerulaitis skaitė iš knygos „Sau
lėlydis" ištraukas. 

Autorė jautriais, nuoširdžiais 
žodžiais prabilusi į auditoriją, 
pasakė, kad šis vakaras jos gyve
nime yra vienas reikšmingiausių 
įvykių. Pasidalino savo jausmais, 
ką jaučia tokiais atvejais auto
rius, ir padėkojo prelegentui ir ki
tiems už parodytą dėmesį. Buvo 
pa lydė ta klausytojų karš ta i s 
sveikinimo plojimais. 

Vakaro užsklandai aktorius V. 
Ratkevičius perskaitė iš rank
raščio, iš B. Mockūnienės naujai 
rašomo romano šiurpų, dramatinį 
epizodą apie tėvynės netekimą ir 
jos apleidimą, perdavęs jį drama
tinėje nuotaikoje. 

Nebūdama li teratūros kritikė, 
knygos analizuoti nesiimu. Ma
nau, kad mūsų užjūrio tos srities 
specialistai tars spaudoje savo au
toritetingą žodį. Knygą perskai
čius galiu tik pareikšti savo įspū
dį ir nuomonę. 

„Saulėlydžio" fonas — Aust
ralija, tad daugeliui skaitytojų 
yra proga susipažinti su lietuvių 
įsikūrimo problemomis ir gyve
nimu šiame žemyne. Knygos 
pagrindiniai, negausūs dalyviai 
— Daumantų šeima ir ryškiais 
bruožais atvaizduotas Ričardas 
Vizgirda. Lino Daumano žodžiai: 
„Koks neįspėjamas žmogaus 
l ikimas šiame pasaulyje" (psl. 
178), galėtų būti knygos „motto". 
Pagaunan t i dėmesį nuosekli 
intriga dėstoma lengvai, dailiai 
plaukiančiu žodžiu. Gilus yra 
autorės žmogaus vidinio pasaulio 

(Atkelta iš 3 psl.) 
raras) komitetui. Ivar Ivask 'o 
poezijos rinkiniai yra išėję 
est iškai ir vokiškai, o paskir i 
eilėraščiai pasirodę vertimuo
se daugely kalbų. Ivask taipgi 
menin inkas : jo pa roc j s buvo 
surengtos JAV, Suomijoj, 
Švedijoj. Ivar Ivask yra 
modernių kalbų profesorius 
Oklahoma universitete. 

Tomas Venclova — vertė
jas, poetas, autorius kelių kny
gų ir daugelio straipsnių, 
p a s i r o d ž i u s i ų l i e t u v i š k a i , 
angliškai , lenkiškai, rusiškai, 
vengriškai , portugališkai ir 
kitom kalbom. Venclova profe
soriauja Yale uiiversitete, kur 
jam pernai buvo suteiktas 
daktaro laipsnis (jo diserta
ciją išleis Yale universiteto 
leidykla) iš slavų literatūros. 
Ta rp kitko, kas keleri metai 
Venclova Yale universitete 
dėsto lietuvių kalbą. Venclova SERAPINAS — 
daug keliauja, taipgi dalyvau- — 
ja tarptautiniuose rašytojų 
suvažiavimuose su praneši- ~̂ ~ 
mais . Lietuvoj Tomas Venclo
va buvo Helsinkio grupės 
narys , kai gavo pakvietimą 
a t v y k t i su p a s k a i t o m į 
University of California 1976 
metais . J a m esant JAV, Sovie
tų Sąjunga atėmė pilietybę. 
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A V I L I M A S 
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Tel. 376-1882 ar 376-59% 
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FRANK Z A P O L I S 
3208 U West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
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MASTER PLUMBING 

Lteensen, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Kr».r5to vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai 

BKLL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Income Tax — NoUry Public 

2951 W.63St. 436-787S 

Tei. 636-2900 

H E L P W A N T E D 

NORINT P A R D U O T I A B 
PIRKTI, 

apdrausti ar Išnuomoti savo onon-
vybes, prašau kreiptis J mus. mes pa-
t.>rnaujam Čikagoj ir priemiesčiuose. 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo įstaiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

I r d a r a p i e B S F 

An t pakvietimų į š ampano 
priėmimą yra pavardės jau 
aukojusių Baltų studijų fon
dui. Ta rp suminėtų „Benefac-
tors" ir „Pa t rons" y ra 65 
pavardės , iš kurių 16 lietuviš
kos: Valdas ir Alma Adam-
kai, J o n a s Balys, Vytau tas ir 
Eglė Dudėnai, Vladas Kaupas , 
J ū r a t ė Kazickaitė, Kęstutis ir 
V i t a l i j a K e b l i a i , V i t a 
Matusai tytė, Ra imundas ir 
Dalia Mieželiai, Romas ir 
Audra Misiūnai, Mikalina 
N a u j o k a i t i e n ė , R i m v y d a s 
Šilbajoris, Virginija Sirusie-
nė, J ack Stukas, Ša rūnas ir 
Audronė Užgiriai, Rimas ir 
Elona Vaišniai, Kazys Varne
lis, Vytau tas ir Mara Vygan
tai. 

O k a i p su k a t e d r a ? 

Ar AABS netrukdo Lietu
viškai katedrai? 

Ne. padeda. AABS d a r b a s 
prasideda ten. kur katedros 
da rbas baigiasi. AABS suda
ro są lygas profesiškai reikštis 
jau baigusiems l i tuanistines 
studijas. Jei AABS su Baltų 
studijų fondo pagalba gerai 
savo užduotį ir toliau at l iks, 
t a i L i e tuv i škos k a t e d r o s 
abi tur ientams bus kur savo 
profesiškai paruoštus praneši
mus skaityti klausytojams ne 
vien iš JAV ir Kanados , bet ir 
iš Europos, Australijos, Pietų 
Amerikos ir net iš Tolimųjų 
Rytų. 

Need Li thuan ian-Engl i sh 
speaking babysitter to spend 
summer in resort to\vn of 
Holland, Mich. to care part time 
for 2 girls 1 Vz & 5. Can be perma-
nent. Call after 1 p.m. on April 
23rd. 

312-476-2668 

Remkite t uos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 
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IŠNUOMOJAMA FOR BENT 

Išnuomoju ZVz šviesius, didelius ir šva-
•ius kambarius ramiam pastate prie 
59-tos ir Campbell. Pageidauju be vaikų 
ir gyvuliuku. Duodama vanduo ir šiluma. 
Tiktai šeštadieniais skambinkite 
778-5759 - kitomis dienomis 735-0918. 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lirhuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

* l*™* *%gU52?QSS 

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kultūrose. Čia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol . Užsakvmus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Ch icago, I I 60629 

Illinois gyventojai dar prideda £% valst. mokesčio. 

ir išgyvenimų pajutimas, kas 
ypač pastebima apibūdinant R. 
Vizgirdą ir jo susikomplikavusių 
j ausmų mazgą. Daug gyvų, 
vaizdingų gamtos aprašymų, išei-
viško gyvenimo problemų ir lai
mėjimų, žmogaus likimo vingiuo
tų kelių ir likimo neįspėjamų 
skaudžių smūgių. 

Daug autografų rašytojai teko 
tą vakarą įrašyti į „Saulėly
džius". 

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 
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> 

KAS YRA KAS 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

37 TOMAS - PAPILDYMAI 
689 psl. Kieti viršeliai. 

PlaB valdybos vieepirm Miidn Jankauskienė, atvykusi is Clevelnndo dalfVAVli politinėse 
studijose l/>s Angeles, sveikiną poetą Bernardą Brazdžionj gimtadienio projm. Iuw#*r 
Aldona Barzdžionienė. Nliotr. I>. M n / v i k i r n 

Biografinės žinios apie lietuvių 
išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus. 

Naujieji lietuvių talentai. 

Naujai sukurtos organizacijos ir 
institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje. 

Nauji lietuviški leidiniai. 

Ok Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai. 

Nauji atradimai. 

Pastarosios mirtys. 

1 
3 

Būtina kiekvienai lietuvio išeivio bibliotekai. 

Kaina 3 5 . 0 0 dol. 

Užsakymus siųsti į 

DRAUGĄ 
4545 W. 63rd St., Chicaqo.IL 60629. USA 
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SUBRENDĘS 
ŽURNALISTAS 

A U R E L I J A 
B A L A Š A I T I E N Ė 

Po ilgos pertraukos Lietu
vių Žurna l i s tų są jungos 
narius pasiekė naujas „Lietu
vio Ž u r n a l i s t o " numer i s , 
op t imis t i ška i n u t e i k i a n t i s 
skaitytoją ne vien savo labai 
patrauklia išvaizda, origi
naliomis iliustracijomis, bet ir 
turiniu. Dainos Čepulytės siur
realistinis viršelis, vaizduo
jantis tirpstant" žemės rutulį, 
simbolizuoja n. asų spaudos 
įsiliejimą j visas laisvojo 
pa sau l i o ša l i s . Žurna lą 
r e d a g a ' j LŠS pirmininkė 
Rūta Kieva Vidžiūnienė, kuri 
savo vedamajame įžvalgiai ir 
konkreč ia i re i šk ia s avo 
nuomonę dėl mūsų spaudos 
monotoniško turinio ir siūlo 
giliai panagrinėti žurnalisto 
sąvoką, toliau perteikdama 
Vinco Rastenio laiškų ištrau
kas. 

Antras ryškus redakcijos 
pastangų bruožas yra tas , kad 
žurnale pasirodo ir mūsų 
jauniausioji žurnalistų karta: 
spaudoje jau pažįstama Rima 
Janulevičiūtė, Rita Burei-
kaitė, Nora Burbaitė. Tai dide
lis nuopelnas, teikiantis vilčių, 
kad lietuviškoji išeivijos spau
da turi prieauglį, kurio praplė
timu reikia rūpintis, randant 
ir iškeliant dar nežinomus 
talentus ir sugebėjimus. 

Skaudi ir aktuali lietuvio 
žurnalisto statuso mūsų visuo
menėje problema yra nagrinė
jama VI. R. straipsnyje, 
kuriame jis kalba apie „mora
linį spaudos darbuotojo atly
ginimą", ypatingai pabrėž
d a m a s , k a d s p a u d o s 
darbuotojai yra ignoruojami 

visų organizacijų ir insti
tucijų, kurių darbų sėkmė ir 
egzistencija kaip tik pr iklauso 
nuo spaudos. Žurna l i s tas 
pabrėžia, kad svarbiaus ia y r a 
rašyti tiesą nepa ta ikaujan t . 
Juozas Vitėnas iškelia v isas 
mūsų spaudos „bėdas" , išsa
miai dės tydamas laikraščių 
likimą ir pa re ikšdamas susirū
pinimą jų ateit imi. Buvęs 
sąjungos p i rmin inkas Ju rg i s 
Januša i t i s savo atsisveikini
mo žodyje apžvelgia savo 
kadencijos metu nuveiktus a r 
užplanuotus darbus . Rima 
Janulevičiūtė apgai les tauja 
jaunų skaitytojų ska ič iaus 
mažėjimą ir teisingai pastebi , 
kad mūsų periodika mažai 
tesirūpina aktuali jomis, kurios 
domina jaunimą, J o s straips
nis i l iustruojamas or iginal ia 
„Draugo" puslapio montaž ine 
nuotrauka, kurioje maty t i 
tokios viliojančios a tn ra š t ė s , 
kaip „Kur a tos togaut i šią 
žiemą...", „Amžinosios meilės 
reikalai" a r „Slidinėjimo sezo
n a s prasidėjo". J i tv i r t ina , kad 
spaudą įdomesnę gali padary
ti tik jaunieji bendradarbia i . 

Aurelija Balasai t ienė r a šo 
apie sunkumus , su kur ia is 
susiduria žurnal is tas , gyve
nan t i s ir r a šan t i s mūsų labai 
s a n d a r i o s , k o m p a k t i š k o s 
visuomenės ribose ir ta ip pa t , 
kaip VI. R., reikalauja kelti 
spaudos ir jos darbuotojų pres
tižą. Bronius Keturakis plačiai 
kalba apie sporto vaidmenį 
mūsų spaudoje, o LŠS centro 
valdybos narė Rūta Šakienė 
i šsamiai nupasakoja „Dir
vos" 70 metų banguojančią 
istoriją, i lga ir nepap ras t a i 
įdomi Aleksandro Merkelio 
paska i ta apie Vincą Kudirką 

Laiškas „Draugui" 
A R K O M U N I S T A M S 

G A L I O J A 
K I T I Į S T A T Y M A I ? 

Kai Amerikoje šiuo metu 
m e t a m i mi l i jona i dolerių 
..karo nusikaltėlių" medžiok
lei ir jie deportuojami ne už įro
dytus nusikaltimus, bet kad, 
imdami pilietybę, nesakė tie
sos, įdomu pažiūrėi, kaip tokiu 
atveju elgiamasi su komunis
tais. Atrodo, kad Amerikoje 
jiems galioja kiti įstatymai. 
Ta prasme įdomus atvejis, 
naturalizuoto piliečio William 
Schneiderman, ilgamečio Kali
fornijos komunistų partijos 
pirmininko, kuris praėjusiais 
metais mirė vienoje San 
Francisco ligoninėje. 

William Schneiderman buvo 
gimęs caristinėje Rusijoje ir 
kaip vaikas atvežtas į Ameri
ką. Būdamas gimanzijoje tapo 
komunistu. 1935 lankėsi Sovie
tų Sąjungoje ir pasidarė Stali
no garbintoju. Imdamas pilie
tybę nuslėpė, kad priklauso 
komunis tų pa r t i j a i . 1939 
metais federalinis teisėjas 
padarė sprendimą Schnei-
dermaną deportuoti į Sovietų 
Sąjungą, nes. imadamas pilie
tybę, melavo. 

Kas išėjo Schne idermano 
ginti? O gi respublikonų 
kand ida tas į prezidentus 1940 
metais Wendel VVillkie. J i s 
padarė pareiškimą, kad ši 
byla esant i „gyvybinis civi
linių teisių egzaminas" , kuris 
atsiliepsiąs į tūks tančių na tu-
ralizuotų piliečių likimą J i s 
melavusį komunis tą gynė 
vyriausiame teisme ir bylą 
laimėjo. 

Atrodo, kad už tą pa t į 
n u s i k a l t i m ą a p k a l t i n t i 
komunistai egzaminus išlai
ko, kiti — ne. 

Schneidermanas su kitais 14 
Kalifornijos komunistų parti
jos vadų 1952 buvo apkal
t in tas ir nute is tas už bandy
mą jėga nuverst i Amerikos 
vyriausybę. Bet vyr iaus ias 
te ismas 1957 žemesniojo teis
mo sprendimą vėl pana ik ino . 

Savo triumfą prieš ameri-
' kos teismus Schne ide rmanas 
aprašo knygoje „Dissent on 
Trail". Amerikoje, didžiajame 
laisvių krašte, atrodo, kad 
pats te is ingumas neturi lais
vės. Didesnėms a r mažes
nėms dozėms jis sk i r s tomas 
pagal taut inę kilmę, politinę 
priklausomybę ir religiją. Yra 
nematomų jėgų, kurios galin
gesnės ir už vyriausiąjį teis-
m 3 - Jonas Matulaitis 
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\ i Anelės KaSubienės laidotuvės šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
stovi vyras Antanas Kašubą, Salia dukterys Viktorija Matranga ir 
Karsto gale — kan. V. Zakarauskas. 

» 

:ymi tur t inga medžiaga 
mūsų himno autorių. 

truota jo laiškų ištrau-
Ls. J is išsamai išnagri-

Vinco Kudirkos gyveni-
filosofiją, jo asmenį ir jo 
us lūžius Toji paskaita 
išliekančios vertės, kuria 

pasinaudoti tiek bū-
eji paskait ininkai, tiek 
nistinių mokyklų moky-

>ros Burbaitės viliojantis 
r tažas ap ie kelionę į ltali-
Hypatijos Yčaitės Petku-
ės apie aušrininke Iiud-

Malinauskaitę, vėliau 
pienę, žinomą iš jos slapy-
Ižių „Eglė", „Šarka" ir 
tuvaitė", Jurgio Jaš insko 
nys apie vysk. Antami 
anausko minėjimą paverg-

Lie tuvoje , B r o n i a u s 
ielio pranešimas apie 
džvardžio fondą jaunųjų 
įalistų ugdymui ir Gailės 
venytės pasisakymas apie 
j „ rašymo pradžią" yra 
nūs ir turiningi skaitiniai, 
oliau seka eilė informaci-
žinių apie LŽS rinkimus, 

roito Radijo kiubo sukakų. 
bės teismą, gyvenimo 
ualijos ir laisvojo pasau-
lietuvių žurnalistų veiklą. 
da Požėlaitė-I)avis plačiai 
>rmuoja ap ie mūsų spaudą 
;ų Amerikoje ir Austra
le, o V. Saudargas rašo 
s Australijos lietuvių spau 

sąjungą. I pabaigą ran-
ne mūsų mirusių žurnalis-
Diografijas. 

ikrai džiugu, kad pagaliau 
ilaukta tokio turiningo ir 
maus „Lietuvių Žurna-
o". tad ir ilgai užsitęsęs jo 
l imas gali būti pateisina-
s. įvert inant redaktorės 
s t a n g a s r inkt i įdomią 
džiagą ir pritraukti jaunuo-
s ž u r n a l i s t u s . P i rmojo 
šlapio nuotraukoje matome 
C. Vidžiūnienę su labai 
nu talkininku Gintautu 
xlgudžiu. 

bendrai peržvelgus turinį ir 
torių skaičiuje r andan t 
lėlį nuošimtį moterų spau-
s darbuotojų (net devynias/, 
tų pravar tu persvarstyti 
rnalo pavadinimą, kuriame 
rauja išimtinai vyriškoji 
i s , tuo paneigiant lietuvių 
)terų įnašą, e i tame LŽ 
meryje iš 29 straipsnių I i 
i pas i rašy ta moterų, o ir 
ti redaktorė, suredagavusi 
formacinę medžiagą, taip 
t yra moteriškos lyties 
stove. .Mano siūlymas būtų 
ikoti naujo pavadinimo 
respondenciniu būdu, pasi-
udojant mūsų periodikos 
slapiais, paskelbiant siū
lius ir galutinai klausimą 
s t a t an t balsavimui. Esu 
;ra, kad mūsų vyriškos 
i e s žurnalistų dvasioje nėra 
iręs r i t e r i š k u m a s , todėl 
siūlyčiau, kad žurnalas būtų 
vadin tas „Lietuvė žurnalis-

bet ieškočiau visiems 
iimtino pakaitalo (,.Spau-
s žodis", „Plunksna". „Lais-
s aidas"). 
Žurnalo redaktorei ir sąjun-
s centro valdybai priklauso 
ielė padėka, o patj žurnalą 
i lau platinti ir ne sąjungos 
irių tarpe, nes įdomi ir 
r t inga medžiaga, 

;e balandžio 9 d. Vidurv 
Rima Hinder ir anūkai 

Nuotr. Vyt . A. Račkausko 

NEI E K OI 
Lll 

A. a. Kazimieras Sabą 

Vasario 10 d. staiga, i 
t a s širdies priepuolio, bev 
m a s į ligonine, atsisveikin 
šiuo pasauli a.a. Kazimi 
Sabalis, Floridoje, St. Pe 
burgo mieste, kur jis su 
na gyveno, išėjęs į pensij 

Velionis gimė 1912 m. n 
jo 31 d. Jurbarke . Ten, 
paaugęs ir pa t s pasiru 
išlaikė egzaminus į f> kla 
per 3 metus baigė Jurb 
gimnaziją. Po to įstojo į 
mokyklą aspirantu. Ją ba 
gavo a t s a r g o s ie i ten 
laipsnį. J o troškimas buv< 
d i j u o t i i n ž i n e r i j ą , 
būdamas neturt ingas. įst 
teisių fakultetą, nes. s 
j u o d a m a s t e i s ę , ti 
daugiau laiko užsidirbti 
gų pragyvenimui. 194^ 
baigė Vilniuje teisių faki 
ir gavo Vytautu Didžioje 
versitete teisių diplomą. 
bolševikams okupavus 1 
vą, savo profesijoje b 
nedirbo. Vilniuje iki pas 
kimo iš Liefeyos buvo Su 
sių instituto direktorius. 
metais vedė Katrytę B< 
tę. Išbėgęs į Vokietiją, g; 
anglų zonoje Glucksta 
vėliau amerikiečių i 
\Vaideve. kur tuojau įsiji 
lietuvišką veiklą. 

1949 m. atvyko j Roch 
N.Y., kur d i r b o Ge 
Motors fabrike. Tuojau ; 
JO veikti ir organizuoti. ; 
gęs į Lietuvių Bendruoi 
ir ateitininkų organiz; 
kur ėjo įvairias pareig 

MILDA 
mirus, širdingai užj 
ALFONSĄ ir REGI 
TĄ ir NORĄ. 

Algimant 
Nerija Gi 
Galina S 
Kazys ir 

Staiga ; 

ANGEL1 
liūdinčia dukterį — 
MĄ BINDER, jos 
TINA ir ANTANĄ 
me velionės vyrą A 
šeima. 

Vtt NIAUS ARKIVYSKUPIJA. I 
Šioje V-to t. l-je dalyje 

Vilniaus vyskupijos istorijos 
vyskupai ordinarai, valdytoj 
gai....arkivyskupija amžių bi 

S ŝ tomas skirtas Vilniai 
! bažnyčioms, koplyčioms, pi 

Architektūrinių ypaiybii 
I mai yra dr. inž. Jurgio fi«,r 

Puošnus, gerai paruoš 
! _vs. 432 psL 585 iliusti 

spalvotu Aušras Vartų Mj 
veikslu, su p' edu—Vilniai 
pianu, kietais viršeliais. 

Paruošė ir išleido Am 
Siblioiekos Leidykla (Lithi 
brary Press). 

Tekstą rinko Draugo sp 
Atspausdino Morkūno s 
Kaina su ; -siuntimu S 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAv 4545 W. 6 
Chicago H 60629 U 

Illinois gyve jai d.sr pne 
Si 60 v*Uv rnofcciCu 

- . • 

IE TAURAUS DRAUGAS. 
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išvykimo į Floridą, sulaukęs 
pensijos amžiaus. 

J i s buvo vienas iš pirmųjų 
Lietuvių Fondo steigėjų. J a m ' 
e inant Rochesterio Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s p i r m i n i n k o 
p a r e i g a s , B-nės v a l d y b a 
pasiuntė į Lietuvių Fondo 
centrą Chicagoje 1000 dol. Tai 
buvo paskat in imas kitoms 
lietuvių kolonijoms įgyven
dinti L. Fondo idėją — sudėti 
milijoną dolerių lietuvių kultū
rai, švietimui bei lietuvybei 
išlaikyti Amerikoje. Atėjus 
laikui, tuos pinigus panaudot i 
Lietuvos laisvinimui. J a m 
teko kar tu su vietos klebonu 
kun. P ranu Valiukevičium ir 
J . J u r k u m atstovauti Roches
terio lietuviams pirmame L. 
Fondo suvažiavime Chicago
je. 

Kazimieras ir Katrytė užau
gino ir išauklėjo lietuviškoje 
dvasioje sūnų Algirdą ir duk
relę Kristiną, kuri Roches-
teryje irgi priklausė įvairioms 
j a u n i m o o r g a n i z a c i j o m s , 
vaidino vietos lietuvių dramos 
mėgėjų vaidinimuose. Vėliau, 
b a i g u s i d r a m o s s t u d i j a s , 
ištekėjo ir sukūrė lietuvišką 
šeimą, gyvena Nevv Yorke ir 
aug ina dukrelę. 

Persikėlęs su žmona į St. 
Petersburgą, įsijungė į vietos 
Lie tuv ių Bendruomenę ir 
L i e tuv ių klubą, kur ėjo 
iždininko pareigas. 

L i ū d e s y pa l iko ž m o n ą 
Katrytę, brolį žurn. Antaną 
S a b a l į . b r o l i e n ę s o l i s t ę 
profesorę Vladą Sabalienę, 
brolienę Valentiną Jonušienę 
ir jos šeimą ir visą eilę draugų, 
kurie jo pasiges. Taip pat sūnų 
Algį ir dūktą Kristiną bei jos 
šeimą. Velioniui mirus, jo 
ka r s t as buvo lėktuvu atvežtas 
į Rochesterį, kur jis buvo 
palaidotas . 

ilsėkis, mielas Kazimierai, 
to ii nuo tėvynės, kur nesu
laukė Tavęs sugrįžtant Tavo 
tėvai, sesuo ir brolis, kuris 
mirė Sibire. 

J. Jurkus 

A. f A. 
I PETRUTYTEI 
uciame jos giliai liūdinčius tėvus 
s'Ą PETRULIUS ir jos seseris GI-

is ir Virginija Gureckai 
reckaitė 
žiedėlienė 
lene Vasaičiai 

mžiams iškeliavus 
A. r A. 

;i KAŠUBIENEI, 
Tiielą mūsų draugijos narę — RI-
yrą VALTERĮ, vaikaičius KRIS-
nuoširdžiai guodžiame. Užjaučia-
rTANĄ ir dukterį VIKTORIJĄ su 

Lietuvos Dukterų draugija 

lalis 
prašyta 
bruožai, 
i. kuni-
jyje. 
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ninklams. 
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is leidi-
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2.50. 
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antradienis , 1986 m. balandžio mėn. 15 d. 5 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Dr. Antanas 
Janauskas 

1985 m. balandžio 22 d. London, Ontario, Canada. 
o sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Marijonų 
įe sekmadienį, balandžio 20 d., JO vai. ryto. 
ne kaimynus. Linkuvos gimnazijos bei Tiubingeno 
teto draugus dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už 

BRANGIAM BROLIUI 

A. f A. 
KAZIMIERUI GRINIUI 

>je mirus. dr. GEOĄ GRINL žmoną ALDONĄ. 
Ir. GEDĄ. dukrą dr. ASTĄ ir visus gimines 
ižjauoiame ir kar tu liūdime. 

Marija ir Kazys Ambrazaičiai 
Dana ir Pranas Jarai 
Ada ir Pranas Sutkai 

MIELAI MOTINAI 

. t A. BIRUTEI GRIGORIO 
vus amžinybėn, jos sūnums LEONARDUI ir 
NUI . dukteriai ANAI MARMAI su šeimomis, 
?ms bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 
utą ir ka r tu liūdime. 

Eduardo ir Violeta Fabianovich 
Pablo ir Marceila Moskeuičius 
Luis ir Ana MoskeviČius 
Viktoras ir Sabina MoskeviČius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

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

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

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523 -0440 

P E T K U S 

RQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1 4 1 0 So. 5 0 t h A v . . C ice ro 
T e l e f o n a s - 863-2108 

EPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

5424 Wes t 6 9 t h S t r e e t — Tel. R E 7 - 1 2 1 3 
0 2 8 S o u t h w e s t Hwy. , Pa lo s H i l l s , I l l i n o i s 

Te l . — 974-4410 

f A S A I T I S - B U T K U S 
IAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

» 
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6 DRAUGAS, antradienis, 1966 m. balandžio mėn. 15 d. 

x Stasys Lozoraitis, Lietu
vos atstovas prie S v. Sosto ir 
Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas Washingtone. atvyksta į 
Chicagą ir balandžio 27 d. bus 
pagrindinis kalbėtojas Lietu
vos generalinės konsulės 
•Juzės Daužvardienės pager
bimo ir naujai paskirto Lietu
vos generalinio konsulo 
Vaclovo Kleizos pristatymo 
iškilmėse. 

x Rašytojas Česlovas 
Grincevičius skaitys savo 
kūrybą Jaunimo centro vaka
ronėje šį penktadienį, balan
džio 18 d., 8 v.v. Vakaronę ren
gia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai Česlovo Grince-
vičiaus naujosios knygos ..Vi
dudienio varpai" proga. 

x Aušra Liulevičienė, 
..Draugo" kultūrinio priedo 
redaktorė, šį sekmadienį skai
tys paskaitą Kanados Lietu
vių katalikių moterų draugjos 
renginyje Missassaugoje, 
Ont.. Lietuvos Kankinių 
parapijos salėje. Į Kanadą 
išvyksta šj šeštadienį, balan
džio 19 d. 

x Kun. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
informacijos vadovas ir buvęs 
..Draugo" dienraščio redak
torius, išvyko poilsiui į Flori
dą. Sustojo Pompano Beach, 
Ra. Į Cbicagą grįš balandžio 
24 d. pavakare. 

x Eugenijaus Kriau-
čeliūno vardo Jaunimo 
premijos įteikimas bus gegu
žės 11 d., šeštadienį. 5 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Algis Vincas Kuliukas. Šių 
metų premijos laureatas, 
gyvenąs Ixmdone Anglijoje, 
atvyksta į Chicagą atsiimti 
premijos. 

x „Grandinėlės" ansamb
lis, kurį sudaro 30 šokėjų. 8 
muzikantai ir vadovas L. 
Sagys. balandžio 26 d. Jauni
mo centre pasirodys Chicagos 
lietuviams su nauja prog
rama, gražiais tautiniais dra
bužiais grakščiais šokiais ir 
linksma lietuviška muzika. 
Koncertą rengia ..Grandies" 
ansamblis. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. 

x Vincas U r b o n a s , 
pedagogas, mūsų artimas 
bendradarbis ir nuoširdus 
„Draugo" rėmėjas, yra pagul
dytas Sv. Kryžiaus ligoninėje 
dr. Lino Sidrio priežiūroje. 
Trečiadienį, balandžio 16 d., 
jam bus daroma akių katarak
tos operacija. Linkime greitai 
pasveikti. 

x Povilas Zičkus, mūsų 
uolus bendradarbis ir atsto
vas Bostone, per Velykas 
turėjo gana sunkų Širdies 
priepuolį ir buvo nuvežtas į 
ligoninę, kur turėjo ilgesnį 
laiką gydytis. Dabar sveiksta 
namie, bet dar negali dirbti. 
Redakcija linki savo nuola
tiniam bendradarbiui greitai 
pasveikti. 

x Dr. Vaclovas Šaulys, 
Chicago. 111., atsiuntė prenu
meratos pratęsimo mokestį už 
tris asmenis ir dar pridėjo 16 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Noriu nuomoti namą 
Union Pier. Mich., visai 
vasarai — pageidauju 2-3 
mieg. Skambinkite 654-4238. 

(sk.) 

Dengiami 
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x Mar i jonų b e n d r a 
darbių susirinkimas su vaišė
mis bus šį trečiadienį, balan
džio 16 d., 1 vai. po pietų 
Marijonų vienuolyno prie 
„Draugo" svetainėje. Kvie
čiami visi Chicagos apskrities 
nariai ir norį nariais būti. 
Susirinkimu rūpinais Mari
jonų bendradarbių pirminin
kė Stella Kaulakienė. 

x Prel. Vytautas Balčiū
nas iš Thompson. Conn., buvo 
atvykęs dalyvauti Lietuvos 
krikšto jubiliejaus rengimo 
komiteto posėdyje ir aptarti 
religinius pranešimus bei 
knygas. Jis prieš išvykdamas 
namo aplankė ,, Draugo" 
redakciją ir davė naudingų 
sugestijų, kaip paminėti Lietu
vos krikščionybės jubiliejų. 

x Lietuvių Tautinės są
jungos skelbtame konkurse 
jaunimui parašyti rašinius 
dviejų temų ..Kaip vertin
ti tautybę išeivijoje" ir „Tauti
niai herojai ir jų įtaka lietu
vybei" jury komisija, kurią 
sudarė P. Garšva, V. Gedgau
das, V. Jonušienė, V. Kasniū-
nas ir V. Kerelytė. posėdyje 
nutarė premijas padalinti. 
Pirmoji premija po 250 dol. 
paskirta Pauliui G. Bindokui 
ir Ramonai Steponavičiūtei, 
antroji — po 125 dol. paskirta 
Vidai Brazaitytei ir Adomui 
Didžbaliui. Kitiems bus 
išdalinti specialūs pažymėji
mai. Premijų įteikimas bus 
gegužės 4 d. 

x ALRK Moterų sąjun
gos 46-tos kuopos susirin
kimas bus šeštadienį, balan
džio 19 d.. 1 vai. p.p. Marijonų 
vienuolyno salėje prie „Drau
go". Pranešimus ir pasitari
mus apie ALRK Moterų sąjun
gos Chicagos apskrities 
susirinkimą, kuris bus gegužės 
17 d., praves kuopos pir
mininkė Jean Pargauskas. 46-
tos kuopos narės bus apskri
ties susirinkimo šeimininkės. 
Narės kviečiamos dalyvauti. 

xPranciškiečių rėmėjų 
vakarienė bus šį sekma
dienį, balandžio 20 d. 3:30 vai. 
p.p. Šaulių namuose Brighton 
Parke. Meninę programą 
atliks sol. Tadas Rūta, 
akompanuojant muz. Manigir-
dui Motekaičiui. Vakarienės 
programą praves žurn. Stasys 
Pieža. Yra atvykusi iš Pitts-
burgho. Pa., ses. Gelice Juciu-
tė, kuri rūpinasi rėmėjais. 

x Dr. V. Tauras po ilges
nių žiemos atostogų grįžo i 
Chicagą. Ta proga „Draugo" 
dienraščio paramai prisiuntė 
25 dolerius. Už auką mielam 
daktarui dėkojame. 

x Jonas Sakalauskas, 
Chicago. 111., lietuviško žodžio 
rėmėjas, atsiuntė 20 dol. savos 
spaudos palaikymui ir pratęsė 
„Draugo" prenumeratą 1986 
metams. J. Sakalauską skel
biame garbės prenumera
torium, o už auką labai dėko
jame. 

x St. Reimanas, Cicero, 
111., suprasdamas lietuviško 
žodžio nelengvą kelią, atsiun
tė 22 dol. „Draugo" paramai ir 
pratęsė jo prenumeratą. St. 
Reimaną įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą labai dėkojame. 

x V a c l o v a s Dz igas . 
Omaha. Nebr., atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą 1986 
metams. V. Dzigą įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

x ,,Dainavos" ansamblio 
statomų „Lietuviškų vestu
vių" spektaklyje gegužės 11 d. 
3 vai. po piet Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje jaunosios 
motinos personažą atliks 
Aldona Underienė, o jauno
sios tėvo rolėje bus čikagiš-
kiams gerai pažįstamas sol. 
Valentinas Liorentas. Bilietai 
gaunami Vaznelių krautuvėje 
2501 W. 71st. St. Tel. 471-1424. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

New Jersey gubernatorius Robert H. Kean su lietuvių atstovėmis. Iš kairės: Bronė Venckienė 
Rūta Kidzienė. gubern. R.H. Kean, Loretta Stukienė. Emilija Jurevičienė ir Danguolė Did* 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PANEVĖŽYS SVETUR 

Prieš savo norą palikę 
kes, susibūrėme į klubą, kad 
bent dalinai užpildytumėm 
prarastų namų tuštumą. Čia 

x „Pirmieji žingsniai". 
Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų mokinių laikraštėlis, 
balandžio mėn. nr. 3 d., išėjo iš 
spaudos. laikraštėlis mokinių 
kūrybos pripildytas ir taip pat 
mokinių iliustruotas. Virše
lius piešė Adomas Didžbalis ir 
Saulius Juškaitis. Spaudai 
paruošė mokyt. Danutė Bindo-
kienė. 8-nios nuotraukos 
Jono Tamuiaičio. Laikraštėlis 
yra 30 puslanių ir viršeliai. 
x Dr. Lakdas Wickre-
meratne, Marijos aukšt. 
mokyklos lotynų kalbos ir 
pasaulio istorijos mokytojas, 
kovo 21-23 d. Azijos Stu
dijose Hilton viešbutyje buvo 
išrinktas į Azijos studijų 
draugiją. Jis yra Pietų Azi
jos studijų fakulteto narys 
Chicagos universitete ir 
Columbia College. 

x Andrius Vitkus, Belle-
ville, 111., prie prenumeratos 
pratęsimo mokesčio pridėjo ir 
47 dol. dienraščio paramai. A. 
Vitkų skelbiame garbės prenu
meratorium, o už palaikymą 
savos lietuviškos spaudos 
tariame nuoširdų ačiū. 

x LSST centro valdybos 
spaudos informacijos vadovė 
Zuzana Galinienė atsiuntė 
Šaulių moterų 30 dol. auką 
„Draugo" paramai. Nuošir
dus ačiū visam šaulių moterų 
štabui. 

x Vytautas Stadalnin-
kas, Ix>s Angeles, Cal., norė
damas paremti lietuvišką 
spaudą, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo „Draugui" 27 
dol. auką. Vyt. Stadalninką 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą savo dien
raščio tariame nuoširdų ačiū. 

x Atsiuntė aukų po 7 dol. 
įvairiomis progomis: Emilija 
Gaška, Antanas Kamstaitis, 
Antanas Kuliešis. Romanas 
Stropus, A. Sema, J. Sliažas, 
B. Buika. Kazys Šimėnas, 
Onutė Frieldingienė, Pet
ras Mockaitis. V. Orvi-
das. L. Puodžiūnas, Monica 
Pocius, Zenonas Lukauskas, 
A. Liutkevičius, Klemencas 
Martinkus, Danutė Liaug-
minas, Juozas Karazija. B. 
Staškevičius, A. Gailiušis, 
Adam Butavičius, Stasys 
Eiva, Juozas Kapočius, dr. 
Kazys Šidlauskas, Antanas 
Vaitkus, Mary Milas. A. 
Dundulis. A. Stapulionis, An
tanas Stulpinas. Adelė 
Momkus. A. Poderis, Alex 
Verikas, J. Krutulis, Antanas 
Labanausaks.Vacius Iželis, 
Ged. Sakevičius, Zenonas 
Petreikis. Visiems auko
tojams nuoširdus ačiū. 

jaučiamės lyg viena šeima 
pasidalindami praeitimi, prisi
mindami mūsų gimtojo mies
to ir jo apylinkių grožį bei 
ramumą, Nevėžio čiurlenimą. 
Klubo nariai gyvena ta pačia 
viltimi, tuo pačiu ilgesiu ir 
rodos, jaučiame viens kito al
savimą ir širdies virpesį. 

Todėl balandžio 6 d. per 
Atvelykį klubas turėjo Jau
nimo centro mažojoje salėje 
pusmetinį susirinkimą. Reikia 
aptarti ateities gaires bei pa
sidalinti bendrais rūpesčiais. 
Prieš akis yra numatytos dvi 
gegužinės. Aptarėme, kaip 
surinkti fantus. Reikalinga 
papildyti kasą, nes klubas 
pinigų nekrauna, o juos 
panaudoja paramai mokyk
loms ir kitiems kultūriniams 
reikalams. Paprastai tą vadi
namą „derliaus" skirstymą 
atliekame rudenį — meti
niame susirinkime. Šiuo metu 
betgi yra paskirta 50 dol. 
aukštesniajai lit. mokyklai. 

Esame dėkingi lietuviškoms 
radijo valandėlėms už mūsų 
parengimų garsinimą ir mes 
jų neužmiršime. Spaudai ir 
bus dalis. Žodžiu, visiems po 
truputį. 

Susikaupimo minute pager
bėme mirusius klubo narius. 
Šiemet mirė du klubo nariai. 
Juozas Lukas ir mūsų darbš
čioji bitelė klubo vice
pirmininkė Rožė Kriaučiūnie
nė. Klubo pirmininko Vlado 
Paliulionio žodžiais tariant, 
tai buvo netikėta mirtis. 
Buvome visi valdybos nariai 
posėdyje. Pirmininkas parvežė 
namo ir niekas nenujautė, jog 
tai paskutinis sudie. 

Nutarta pasveikinti mūsų 
garbės generalinę konsule 
Juozapiną Daužvardienę, įtei
kiant dovaną. pasveikinti 
mūsų naująjį garbės genera
linį konsulą Vaclovą Kleizą. 
Mūsų klubo nariui kun. Juoze-
vičiui, ką tik atšventusiam 50 
metų kunigystės jubiliejų, visi 
sugiedojome „Ilgiausių metų", 

o kunigas gražiu žodžiu padė
kojo už ta proga gautą iš klubo 
simbolinę dovanėlę. 

Visus gerai nuteikė jaunutė 
deklamuotoja Zita Dubaus-
kaitė, padeklamuodama 
vyskupo Antano Baranausko 
eilėraštį, kurį dedikavo a.a. 
Rožės Kriaučiūnienės atmi
nimui. Zitutė drąsiai, nesku
bėdama, nesijaudindama atli
ko savo užduotį. Mums tokių 
reikia ir turėtumėm jų dau
giau pritraukti. 

Įdomią paskaitą paskaitė 
apie vyskupo Antano Bara
nausko nueitą kelią Ap. Bag
donas. Prelegentas nupasa
kojo vyskupo poeto vaikystę ir 
kokiu vargu pasiekė tikslą. 
Klubas lieka dėkingas už taip 
įdomią paskaitą. 

Štai ant kasininko stalo guli 
du lapai, belaukiantys aukų. 
Tai Tautos fondo ir Liet. Kat. 
kronikos. Vėl krapštom kiše
nes. Kunigas Kuzminskas 
kalba apie reikalą remti 
Kronikų leidimą. Suprantam 
ir sumetam apie 80 dol. 
Rudenį dar paskirsime iš 
kasos . jei pavyks mūsų 
numatytos gegužinės ir bus 
pelno. Užtai laukiame visų 
atsilankant į šaulių salę gegu
žės 4 ir vėl rugpjūčio 31 d. Visi 
laukiami. 

Klubo kasininkas Vacys 
Rutkauskas apgultas narių, 
norinčių susimokėti nario 
mokestį, ir skuba rašyti kvi
tus, o čia reikia ir laimė
jimams atneštas dovanas pri
imti. Stakėnienė net didesnę 
piniginę auką įteikė. Šeiminin
kės Jadvygos Jankauskienė ir 
Skvarčienė jau apdėjusios sta
lus vis dar neša ką nors 
skanaus ir kavutę pilsto. 
Šnekos, klegesys, dalijimasis 
įspūdžiais. 

Čia klubo garbės narys 
Masilionis praneša savo skar
džiu balsu, jog jis šiandieną 
pinigų neprašysiąs, tik norįs 
visus pakviesti atvykti į moky
tojų studijų savaitę „Daina-

J . A. VALSTYBĖSE 

— Tautos Fondo narių 
suvažiavimas bus gegužės 3 d. 
Kultūros Židinyje, 345 High-
land Blvd., Brookiyn, 11207. 
Pranešimus padarys VLIKAS, 
TF taryba, valdyba, finansų ir 
kontrolės komisijos bei TF 
atstovybės ir įgaliotiniai. 
Suvažiavimas svarstys ir 
pasisakys dėl pranešimų. Bus 
renkama nauja taryba ir 
kontrolės komisija. 

— Los Angeles LB 
„Spindulys", besiruošdamas 
išvykai į Pietų Ameriką, kartu 
ruošiasi ir savo tradicinei, jau 
30 jaunimo šventei, kuri bus 
birželio 8 dieną. Dalyvaus 
visos „Spindulio" grupės, 
choras ir lituanistinių mokyk
lų „Spinduliukai". Balandžio 
27 dieną tuojau po pamaldų 
— „Spindulys" ruošia „Filmų 
popietę", kurioje bus rodomi 
filmai iš 7-sios tautinių šokių 
šventės, iš praeitų metų „Spin
dulio" jaunimo šventės su 
Ann Jillian ir kiti. Filmus 
rodys Paulius Jasiukonis. 

— Vitas Laniauskas iš Ci
cero, prieš kelerius metus įsi
gijęs bakalauro laipsnį iš logo
pedijos ir metų eigoje 
bebaigiantis teisę, šiemetinėje 
lietuvių kilmės Dainavoje jau
nimo stovykloje, kuri vyks nuo 
liepos 17 d. iki rugpjūčio 3 d. 
eis vyriausio stovyklinės tvar
kos vadovo pareigas. 

— „Darbininko" 70 metų 
gyvavimo jubiliejinis koncer
tas, kuriame dainavo s Dai
va Mongirdaitė iš Bos? ao ir 
sol. Vaclovas Verikaihs iš 
Toronto vyko Kultūros Židi
nyje balandžio 13 d. Ta proga 
buvo paskelbta romano 
konkurso laimėtojo pavardė ir 
kūrinys. Be solistų, dar pasi
rodė pianino virtuozas Wil-
Ham Smiddy. kuris taip pat 
akompanavo solistams. 

— Dr. Julius Jurgėla 
(Gale), Petro ir Kosto Jurgėlų 
jauniausias brolis, buvo 
gavęs širdies smūgį, bet Gero
jo Samariečio ligoninėje West 

voje". Esą iš Chicagos eis 
autobusas ir visi laukiami. 

Jau po visko. Reikia skirs
tytis, o laikas taip greit nusku
bėjo Į nežinią. Mūsų darbš
tus i s , , g a s p a d o r i u s " 
Kazimieras Rožanskas, anksti 
rytą sustatęs stalus, dabar 
juos verčia ant šono ir gabena 
į sandėlį. 

Skirstomės žadėdami 
susitikti gegužės 4 Šaulių salė
je. 

A. V. S. 

PRIEŠVELYKINIAI 
PUSRYČIAI 

Jaunimo centro priešvely-
kiniai pusryčiai, rengti kovo 
23 d., sėkmingai praėjo. Tik jų 
jau nereikėtų vadinti pusry
čiais, gal priešpiefiais ar kaip 

Islip, N.Y., kurį laiką pagu
lėjęs, dabar gydosi namie. Jis 
yra vienas iš Lietuvos skautų 
steigėjų, Klaipėdos sukilimo 
dalyvių, žaidęs Lietuvos 
valstybinėje futbolo koman
doje. 

— New Jersey LB apy
gardos suvažiavimas įvai
riems reikalams aptarti bus 
balandžio 26 d., šeštadienį, 
Elizabeth šv. Petro ir Povilo 
par. klebonijoje. 

— A. a. Albina Kveda
rienė, veikli lietuvių kolo
nijos veikėja Baltimorėje. Md., 
po sunkios ligos mirė vakario 
28 d. Po gedulingų Mišių 
palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Nuliūdime liko daug 
giminių. 

— Sv. Kazimiero liet. 
parapija Los Angeles, Calif.. 
birželio 22 d. rengia įprastines 
Lietuvių dienas su įvairiais 
pasirodymais ir menine dali
mi. Meninę programą atliks iš 
Montrealio, Kanados, atvykęs 
mergaičių choras „Pavasa
ris", kuris jau dabar tam ruo
šiasi. 

— Los Angeles ateitinin
kai šeimos šventę turės balan
džio 20 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose 10:30 vai. 
r. ir 12 vai. parapijos salėje 
vaišės kartu su jaunimu. Šei
mos šventėje prisimins a.a. 
prel. Petrą Celiešių. 

PRANCŪZIJOJE 

— Elena Turauskienė š.m. 
kovo 15 d. savo artimųjų tarpe 
atšventė savo 80 amžiaus 
sukaktį. Ta proga specialiai iš 
Chicagos buvo atskridusi jos 
sesuo Birutė Prapuolenienė. E. 
Turauskienė yra plačiai pasi
reiškusi tarptautinėje veik
loje. Ilgus metus buvo Pasau
l inio Motinų są jūdžio 
(M.M.M.) generalinė sekre
torė. Taip pat dalyvavo eilėje 
Pax Romaną kongresų, atsto
vaudama ateitininkams. 
Elena Turauskienė šiuo metu 
gyvena Paryžiaus priemies
tyje Nanterre. 

nors panašiai, nes prasidėjo 
apie 12:30 vai. Sunku suderin
ti rekolekcijas, pusryčius ir 
visa kita. Susirinko gana daug 
jaunų šeimų, bet galėjo būti ir 
daugiau. Dabar mes tai vis 
dažniau minime, kad „galėjo 
būti ir daugiau". 

Priešvelykinius pusryčius 
atidarė Juzė Ivašauskienė, 
pakviesdama programą 
pravesti Dovą Šaulį, jauno
sios kartos veikėją Invoka-
ciją sukalbėjo kun. L. Zarem
ba. Išskirtinai trumpą žodį 
tarė naujasis generalinis gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 
Susimušus margučiais, prasi
dėjo tradiciniai pusryčiai. 
Stalai buvo gausiai padengti 
įvairiomis gėrybėmis. Pus
ryčius rengė Jaunimo centrui 
remti komitetas, kurį sudaro 
M. Saliklienė, A. Mažeikienė, 
J. Ivašauskienė, M. Jonu
šienė, N. Balzar ienė , M. 
Ročkuvienė, A. Lietuvnin-
kienė, Gr. Vaičaitienė, S. Buro-
kienė, Z. Zilevičienė, A. Pocie
nė, M. Macevičienė, J. 
Pranckienė, J. Daunorienė, S. 
Endrijonienė, D. Kurauskienė 
ir B. Podienė. 

Po vaišių ėjo mažųjų žaidi
mai ir kiaušinių ritinėjimas, 
kuriuos pravedė Audrius Poli-
kaitis. Mūsų mažieji turėjo 
daug džiaugsmo. Tenka pažy
mėti, kad buvo matyti daug 
veidų, normaliai Jaunimo cen
trą nelankančių. — J. 

t 1 _ 
Putnamo seselių rėmėjų šventė bus Ke*užės 4 d. Jaunimo centre Prasidės 8 vai p p sv Misirv 
mis Jėzuitų koplyčioje. Programą atliks sol. Audronė Gaižiūnienė. 
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